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Základní údaje o organizaci                                                                  
 

Obecně prospěšná společnost Centrum pro seniory Zahrada byla založena dne 14. 9. 2011 

usnesením zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem. Společnost byla založena za účelem 

poskytování sociálních služeb seniorům. Od 1. 10. 2012 jsme zahájili provoz sociální služby – 

domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., §49. Od 1. 1. 2016 jsme zahájili provoz sociální 

služby - domov se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb., §50. 

 

Statutární orgán: 

 

PhDr. Eva Winklerová     ředitelka společnosti 

 

Členové správní rady: 

 

Mgr. Marcela Vegrichtová     předsedkyně správní rady 

Mgr. Zdeněk Pánek, Jiří Ott     členové správní rady 

 

Členové dozorčí rady: 

 

Ing. Eva Šillerová      předsedkyně dozorčí rady 

Mgr. Emílie Pánková, Tomáš Horák    členové dozorčí rady 

 

 

 

 

Sídlo společnosti:   A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Společnost zapsána:   Krajský soud v Brně, oddíl 0, vložka 460 

IČ:     292 95 327 

Číslo účtu:    107-985390217/0100 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Bystřice pod Hostýnem 

e-mail:    reditelka@cpszahrada.cz 

Telefon:    573 503 001, 734 263 400 

 

 

 

Identifikátor služby DS:  6991665 

Identifikátor služby DZR:  3012303 

Další kontakty: 

Bc. Jana Světlíková   vedoucí obslužné péče, zástupce ředitelky                       

e-mail:     vedouci.op@cpszahrada.cz                                       

telefon:    573 503 004, 730 181 369 
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Mgr. Ivana Krutilová      vedoucí zdravotního úseku 

e-mail:       zdravotni.sestra@cpszahrada.cz 

telefon:      573 503 008 

   

 

Mgr. Taťána Pokusová    sociální pracovnice                                                            

e-mail:       socialni.pracovnice@cpszahrada.cz                          

telefon:      573 503 003, 730 181 368 

 

 

Mgr. Monika Bušová     sociální pracovnice 

 e-mail:      socialni@cpszahrada.cz 

telefon:      573 503 003, 730 527 432 

 

Naděžda Nováková     ekonomka společnosti                                                       

e-mail:       ekonom@cpszahrada.cz                                            

telefon:      573 503 002 

 

Alexandra Frydrychová    aktivizační pracovnice 

e-mail:       aktivizace@cpszahrada.cz 

telefon:      573 503 013 

 

Naděžda Nováková     aktivizační pracovnice 

e-mail:       aktivizace@cpszahrada.cz 

telefon:      573 503 013 

 

Jiří Kozák      správce budov 

e-mail:       správce@cpszahrada.cz 

telefon:      573 503 018, 730 181 367 
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Sociální služba Domov pro seniory                                                
 

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory 

jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a 

zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora 

vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, 

důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů. 

 

Cílová skupina  

- Senioři 
- Osoby od 60 let věku 

Kapacita služby 
- 58 lůžek 

 

Cíl poskytované sociální služby  

 uživatel, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje 

stáří, 

 uživatel, který je spokojený v těchto oblastech: 

            ubytování 

            stravování 

            poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb 

            zajištění soukromí, 

 uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje 

schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj 

čas,                   

 uživatel, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a 

poskytuje mu podporu při jejich realizaci.   

 

 

Zásady poskytování sociální služby 

 individuální přístup – ke každému uživateli  přistupujeme individuálně. Při poskytování 

služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého uživatele, 

 respektování důstojnosti a práv uživatelů – ve vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci 

zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které 

bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí uživatele, 

 uplatnění vlastní vůle uživatele - při poskytování služeb i při pracovním procesu v rámci 

organizace respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí služby 
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využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Podporujeme vzájemnou důvěru 

uživatelů mezi ostatními uživateli a personálem, 

 mlčenlivost - zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a dalšími předpisy 

v souvislosti ve vztahu s ochranou osobních a zvláštních osobních údajů uživatelů, 

 flexibilita - přizpůsobování služby potřebám uživatelům. 

 

Popis realizace služby  

V Centru pro seniory Zahrada, o.p.s. Poskytujeme sociální službu v souladu s § 49 zákona  

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 

1. Poskytnutí ubytování 

Ubytování je poskytováno v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC 

a sprchový kout). Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, standardním nábytkem a 

telefony umožňujícími přivolání obslužného personálu. Uživatel si může dovybavit pokoj 

vlastními drobnými zařizovacími předměty, popř. drobným nábytkem (na základě dohody s 

vedením služby). Ubytování v sobě zahrnuje úklid prostor, praní prádla a jeho drobné opravy. 

Uživatelé mohou využívat společné prostory jako je jídelna, kulturní místnost, pracovní terapie, 

kaple apod.  

 

2. Poskytnutí stravy 

Poskytovatel zajišťuje celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel. Strava je uživatelům podávána v 

jídelnách nebo na pokojích, dle možností a přání jednotlivých uživatelů. Pracovníci v sociálních 

službách poskytují pomoc a podporu při podávání jídla těm uživatelům, kteří ji potřebují. Na 

každém oddělení je uživatelům k dispozici kuchyňka s ledničkou, sporákem, mikrovlnou troubou, 

rychlovarnou konvicí apod. 

 

3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při 

zvládání úkonů péče o vlastní osobu 

Pracovníci v sociálních službách poskytují potřebnou pomoc a podporu uživatelům dle jejich 

individuálních potřeb při osobní hygieně, při oblékání, svlékání. Pomoc při přesunu na vozík či 

lůžko, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, při změnách poloh, pomoc při prostorové orientaci a 

pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 

 

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Poskytovatel prostřednictvím svých zaměstnanců podporuje uživatele v udržování, případně při 

obnovení kontaktů s rodinou. Na pokojích má každý uživatel k dispozici telefon, na který je 

možné se dovolat přímou linkou z vnějšího prostředí. Také uživatel má možnost, po předplacení 
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kreditu, volání kamkoliv mimo zařízení. Uživatelé jsou podporováni k využívání běžně 

dostupných služeb. 

 

5. Sociálně terapeutické činnosti 

Sociálně terapeutické činnosti vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností podporujících sociální začleňování osob.  

 

6. Aktivizační činnosti 

Uživatelům jsou pravidelně nabízeny aktivizační činnosti, které odpovídají jejich věku, zájmům a 

které přispívají k pocitu seberealizace a potřebnosti. Účast na nabízených činnostech je 

dobrovolná, uživatelé si mohou vybírat z nabídky dle svých zájmů a potřeb.   

 

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Uživatelům pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí dle jejich individuálních potřeb a na základě vzájemné domluvy. 

 

 

Sociální služba Domov se zvláštním režimem                                             
 

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se 

speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena 

individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, 

respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci 

sociální izolace. 

 

Cílová skupina 

Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy 

demencí. 

Osoby od 60 let. 

Kapacita služby 

16 lůžek 

 

Cíl poskytované sociální služby 

uživatel, který je podporován prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými 

blízkými a přáteli, 

uživatel, u kterého pomocí citlivého přístupu zaměstnanců a nabídkou rozmanitých aktivit dojde 

ke snížení četnosti nežádoucího chování, 
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uživatel, kterému je umožněno uchovávat si soběstačnost a je podporován v těch činnostech, které 

zvládá sám, 

uživatel, který je motivován prostředím k prožívání aktivního života - nabídka práce v dílnách, 

léčebný tělocvik, trénink paměti, kulturní programy, výlety, skupinová cvičení, individuální 

rehabilitace. 

 

Zásady poskytování sociální služby 

individuální přístup – na základě individuální práce s uživateli služby podporovat a udržovat, 

event. rozvíjet jejich sebeobslužné dovednosti a tím posilovat jejich suverenitu. Rozsah služby se 

řídí Plánem péče a Individuálním plánem, který zohledňuje zdravotní a psychický stav uživatele, 

respektování důstojnosti a práv uživatelů – omezení způsobilosti k právním úkonům či úplné 

zbavení způsobilosti není důvodem k tomu, aby nebyla respektována práva a důstojnost uživatelů. 

Zaměstnanci projevují k uživatelům úctu, nezneužívají jejich omezení plynoucí ze zdravotního 

stavu k tomu, aby s nimi manipulovali a nebrali v úvahu jejich potřeby a projevy vůle, 

 odborný a odpovědný přístup zaměstnanců služby k uživatelům – pracovníci jsou vedeni 

ke zjišťování potřeb a přání uživatelů. V průběhu poskytování služby dochází u uživatelů 

k projevům chování, které vyžadují zvýšenou pozornost a podporu. Zaměstnanci se snaží 

zjišťovat příčiny a je preferována prevence, před restrikcí, 

 srozumitelnost – snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro uživatele 

služby. Zaměstnanci služby se snaží plánovat průběh služby (zejména rozvrh dne) tak, aby 

se přibližoval životu vrstevníků uživatelů tak, aby v běžném dni měli své povinnosti, volný 

čas, odpočinek a zábavu, 

 odstraňování sociální izolace – podpora v udržení přirozených sociálních vazeb uživatelů. 

Spolupráce s rodinami, umožnění návštěv, účast příbuzných na pořádaných akcích, 

možnost odjet k rodině na návštěvu, dovolenou. 

 

Popis realizace služby  

V Centru pro seniory Zahrada, o.p.s. Poskytujeme sociální službu v souladu s § 50 zákona č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách.  

 

1. Poskytnutí ubytování 

Ubytování je poskytováno v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC 

a sprchový kout). Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, standardním nábytkem a 

telefony umožňujícími přivolání obslužného personálu. Uživatel si může dovybavit pokoj 

vlastními drobnými zařizovacími předměty, popř. drobným nábytkem (na základě dohody s 

vedením služby). Ubytování v sobě zahrnuje úklid prostor, praní prádla a jeho drobné opravy. 

Uživatelé mohou využívat společné prostory jako je jídelna, kulturní místnost, pracovní terapie, 
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kaple apod. 

 

2. Poskytnutí stravy 

Poskytovatel zajišťuje celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel. Strava je uživatelům podávána v 

jídelnách nebo na pokojích, dle možností a přání jednotlivých uživatelů. Pracovníci v sociálních 

službách poskytují pomoc a podporu při podávání jídla těm uživatelům, kteří ji potřebují. Na 

každém oddělení je uživatelům k dispozici kuchyňka s ledničkou, sporákem, mikrovlnou troubou, 

rychlovarnou konvicí apod. 

 

3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při 

zvládání úkonů péče o vlastní osobu 

Pracovníci v sociálních službách poskytují potřebnou pomoc a podporu uživatelům dle jejich 

individuálních potřeb při osobní hygieně, při oblékání, svlékání. Pomoc při přesunu na vozík či 

lůžko, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, při změnách poloh, pomoc při prostorové orientaci a 

pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 

 

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Poskytovatel prostřednictvím svých zaměstnanců podporuje uživatele v udržování, případně při 

obnovení kontaktů s rodinou. Na pokojích má každý uživatel k dispozici telefon, na který je 

možné se dovolat přímou linkou z vnějšího prostředí. Také uživatel má možnost, po předplacení 

kreditu, volání kamkoliv mimo zařízení. Uživatelé jsou podporováni k využívání běžně 

dostupných služeb. 

 

5. Sociálně terapeutické činnosti 

Uživatelům jsou pravidelně nabízeny aktivizační činnosti, které odpovídají jejich věku, zájmům a 

které přispívají k pocitu seberealizace a potřebnosti. Účast na nabízených činnostech je 

dobrovolná, uživatelé si mohou vybírat z nabídky dle svých zájmů a potřeb. 

 

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Uživatelům pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí dle jejich individuálních potřeb a na základě vzájemné domluvy. 
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Sociální úsek 
 

Žádost o umístění  

Žádost o umístění do obou nabízených služeb je k dispozici v CPS Zahrada, na sociálním odboru 

MěÚ Bystřice pod Hostýnem, na webových stránkách CPS Zahrada (www.cpszahrada.cz). 

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o umístění se všemi přílohami je nutno předat buď 

osobně sociálním pracovnicím v CPS Zahrada, nebo odeslat poštou na adresu CPS Zahrada. 

 

Měsíční úhrady 

Strava a ubytování se hradí z příjmu klienta (nejčastěji ze starobního a vdovského/ vdoveckého 

důchodu). Příspěvek na péči, náleží v plné výši CPS Zahrada a je určený právě na péči o osobu, 

která má snížené schopnosti v určitých úkonech péče o vlastní osobu. 

Nejčastější dotazy ze strany zájemců:  

Vycházky uživatelů, možnost navštívit rodinu, omezení návštěv v CPS Zahrada – dle Vnitřních 

pravidel jsou návštěvy omezeny pouze v době nočního klidu (výjimkou je omezení návštěv 

v období epidemií nemocí). 

o Provedení plateb – je možné hradit v hotovosti (pokud uživateli nosí důchod poštovní 

doručovatelka, je možné donášku důchodu zařídit i do CPS Zahrada) nebo bezhotovostně 

(z účtu uživatele na účet CPS Zahrada – většinou prostřednictvím trvalé platby). 

o Příspěvek na péči – ode dne nástupu do zařízení náleží příspěvek CPS Zahrada.  

o Možnost ubytování v jednolůžkovém pokoji – viz Vnitřní pravidla.  

o Čekací doba – dopředu nelze říci, jak dlouhá je čekací doba ode dne podání žádosti 

(záleží na tom, kdy se uvolní další místo, jestli to bude na pánském nebo dámském 

pokoji, zohledňuje se akutnost situace žadatele, jeho zdravotní stav, často i sociální 

situace 

o Domácí mazlíčci – vzhledem k tomu, že zařízení je kolektivní, nelze mít žádné domácí 

mazlíčky (alergie ostatních uživatelů, znečišťování prostor apod.)  

o Co si s sebou vzít do CPS Zahrada? – viz Seznam věcí (uživatelé se často ptají na 

lednici, na televizi apod. – je možné vzít si obojí, neplatí se pak zvláštní poplatky vůči 

CPS Zahrada – jediným omezením je velikost lednice, doporučuje se obsah max. 50 litrů, 

vlastníci TV pak hradí poplatky za televizi).  
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Uživatelé sociální služby Domov pro seniory                                                
 

Za rok 2018 bylo přijato do služby domov pro seniory 14 nových uživatelů.  

K 31. 12. 2018 využívalo naši službu 47 žen a 10 mužů, průměrný věk 85,1 let.  

Nejstarší uživatelka měla 105 let. 

V roce 2018 zemřelo 12 uživatelů, 1 uživatel přestoupil na jinou poskytovanou službu a 1 uživatel 

odešel do jiného zařízení. 

 

 

Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2018: 

Věková kategorie do 65 let 1 osoba 

Věková kategorie 66 – 75 let 7 osob 

Věková kategorie 76 – 85 let 18 osob 

Věková kategorie 86 – 95 let 28 

Věková kategorie nad 96 let   3 osoby 

 

 

Příspěvek na péči pobíralo k 31. 12. 2018 57 uživatelů.  

Příspěvek na péči I. stupně 2 osoby 

Příspěvek na péči II. stupně   14 osob 

Příspěvek na péči III. stupně 21 osob 

Příspěvek na péči III. stupně 20 osob 

 

 

V roce 2018 bylo podáno 84 nových žádostí o umístění do sociální služby.  

V evidenci žadatelů bylo celkově k 31. 12. 2018 100 žádostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditelka@cpszahrada.cz
http://www.cpszahrada.cz/


Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 
A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

12 
 

 

CPS Zahrada, o.p.s. IČ 292 95 327 Telefon: 573 503 001 

A. Bartoše 1700  Email: reditelka@cpszahrada.cz  

768 61 Bystřice pod Hostýnem 1   Web:   www.cpszahrada.cz  

 
Společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 460

   

 

Uživatelé sociální služby Domov se zvláštním režimem 

 

Za rok 2018 bylo přijato do služby domov se zvláštním režimem 7 nových uživatelů. 

K 31. 12. 2018 využívalo naši službu 13 žen a 2 muži, průměrný věk 85,1 let.  

V roce 2018 zemřelo 7 uživatelů. 

 

 

Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2018: 

Věková kategorie do 65 let 0 osob 

Věková kategorie 66 – 75 let 1 osoba 

Věková kategorie 76 – 85 let 8 osob 

Věková kategorie 86 – 95 let 5 osob 

Věková kategorie nad 96 let   1 osoba 

 

 

Příspěvek na péči pobíralo k 31. 12. 2018 15 uživatelů.  

Příspěvek na péči I. stupně 0 

Příspěvek na péči II. stupně   0 

Příspěvek na péči III. stupně 3 

Příspěvek na péči IV. stupně 12 

 

 

 

V roce 2018 bylo podáno 30 nových žádostí o umístění do služby.  

V evidenci žadatelů bylo celkově k 31. 12. 2018 26 žádostí.  

 

V minulém roce se sociální pracovnice velmi intenzivně staraly o metodickou činnost v rámci 

standardů kvality poskytovaných služeb. Z důvodu zavedení programu Cygnus 2 školily 

pracovníky na jednotlivých úsecích přímé péče, např. jak sestavit plán péče, realizovat činnost, 

vést denní záznamy, hodnotit službu. 
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Aktivizační programy                                                
 

I v roce 2018 jsme nadále pokračovali v pravidelných aktivitách – skupinové, individuální 

programy a různé jednorázové akce (kulturní, sportovní atd.). I nadále spolupracujeme s místními 

zařízeními – mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola. Probíhala spolupráce s 

Městskou knihovnou Bystřice pod Hostýnem a místním klubem seniorů. 

Tento rok jsme vyrazili 5x na výlet, spojený s hodinovou mší v kostele na sv. Hostýn. Zúčastnilo 

se celkem 25 obyvatel a výlety proběhly během měsíce května, června a září.  

 

V CPS Zahrada probíhala duchovní služba, kdy každý týden v pátek k nám docházel kaplan 

Wojciech Zapiór, který pro uživatele sloužil bohoslužbu v místní kapli a dle přání navštěvoval 

zájemce přímo na pokoji. Posléze ho vystřídal P. Jan Hrudík, farář, který v pravidelných 

katolických bohoslužbách stále pokračuje. Dvakrát v měsíci dochází sloužit evangelickou 

bohoslužbu pan f. Mgr. Leoš Mach, farář, duchovní službu provádí také formou skupinovou a 

individuální. 

 

 

Kulturní akce, besedy, vystoupení: 

 2x hudební vystoupení hudební skupiny Návraty 

 Šátkový ples, k poslechu hrála skupina Všechomor 

 masopustní veselí 

 velikonoční týden (barvení velikonočních vajíček, výroba velikonočních přání, pečení 

velikonočního beránka, žehnání velikonočních pokrmů), velikonoční pásmo žáků ZŠ 

 výstava fotografií „Magický Hostýn“, na OÚ Chvalčov 

 kácení máje, kde vystoupil folklórní soubor Malá Rusava a hudební skupina Křtomilanka 

 vystoupení skupiny „Retro“ z klubu seniorů Bystřice pod Hostýnem 

 oslava vzniku města Bystřice pod Hostýnem /650 let / 

 2x letní venkovní grilování s živou hudbou – k poslechu zpíval pan Ivan Huňa a zahrála 

Zábřežanka 

 vzpomínka na vznik Československa /100 výročí/ 

 výroba vánočních přání ve spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka 

 k památce zesnulých proběhlo vzpomínkové setkání pro obyvatele CPS Zahrada 

 Mikuláš v Zahradě a vystoupení dětí MŠ Bělidla, MŠ Palackého 

 adventní vystoupení žáků ZŠ Bratrství 

 adventní jarmark 

 rozsvícení vánočního stromku a vystoupení sboru Parsong 

 2x proběhly besedy zaměřené na historii s panem Mgr. Pavlem Malénkem 
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  v rámci filmového klubu přijal pozvání pan Vítězslav Tichý a prezentoval známé české 

herce a herečky 

 na začátku roku a v rámci silvestrovské kavárny byla pozvána hudební skupina Návraty 

 „Hašlerovky“ s Karlem Šedivým 

 Duo Rugierri – italský operetní zpěvák s baletkou 

 sportovní odpoledne - šipky 

 letní sportovní olympiáda v DS Radkova Lhota 

V roce 2018 jsme pokračovali v aktivizačních programech, které probíhají pravidelně: 

 Hudební klub – pod vedením Naděždy Novákové, který navštěvuje okolo 20 osob. Koná 

 se pravidelně každé úterý v dopoledních hodinách.  

 Skupinka pro oddělení zvláštního režimu – probíhá každé pondělí a středu dopoledne 

 pro osoby s demencí či Alzheimerovou chorobou. Skupinka probíhá pod vedením Naděždy 

 Novákové a Alexandry Frydrychové.  

 Individuální činnosti a skupinové činnosti 

 Zájmová dílna – probíhá zpravidla 2x v měsíci v odpoledních hodinách. Schází se v ní 

 skupinka zájemkyň o ruční práce. 

 Tvoření – je určeno pro uživatele Domova se zvláštním režimem, kterým se každé 

 čtvrteční dopoledne věnuje Alexandra Frydrychová. Uživatelé se zapojují do běžných 

 činností známých z běžného života – nejčastěji pečení, louskání ořechů.  

 Kavárna a pečení - Vždy 1x za 14 dní si mohou uživatelé přijít do velké jídelny na 

 lahodnou kávu spolu s dezertem, na jehož pečení se podílí sami uživatelé pod vedením  

 Alexandry Frydrychové. 

 Canisterapie – canisterapie probíhala po celý rok 1x týdně ve čtvrtek pro DPS i DZR pod 

 vedením paní Marie Lacné. Jedná se o canisterapii skupinovou a individuální přímo - na 

 pokojích klientů, spojená i s polohováním v lůžku. 

 Individuální činnosti – jsou určeny zejména pro uživatele, kterým nevyhovují aktivity 

 skupinové. Individuální činnosti probíhají dle domluvy s uživatelem.  

 Filmový klub – celoročně probíhá promítání filmů. Pozvání k prezentaci filmu vždy rád 

 přijme pan Vítězslav Tichý. 

 Sportovní hry – 2x v měsíci se aktivizační pracovnice Alexandra Frydrychová věnovala 

 šipkám. Uživatelé jezdí každým rokem na sportovní olympiádu do DS Radkova Lhota. 

 Doplňková služba byla zprostředkována  2x v měsíci, probíhají nákupy drobného zboží 

 podle potřeb a přání uživatelů. 
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Zdravotní úsek                                                
 

 

Lékařskou péči o klienty našeho zařízení prováděla MUDr. Jarmila Živná, nadále pod záštitou 

nemocnice Hranice a.s. Lékařskou péči poskytovala v pravidelných ordinačních hodinách 1x 

týdně ve středu od 9:00 hodin do 15:00 hodin. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu byla 

péče zajištěna prostřednictvím Rychlé záchranné služby. 

Praktický lékař u nově příchozích klientů do našeho zařízení provádí vstupní prohlídky a dle 

potřeby plánuje další vyšetření/ošetření, plán poskytované ošetřovatelské péče. U stávajících 

klientů hodnotí zdravotní problém, navrhuje řešení, při akutním problému je klient odeslán k 

hospitalizaci do nemocnice. Mobilní klienti měli možnost navštívit praktického lékaře přímo v 

ordinaci, u imobilních provedl praktický lékař návštěvu přímo na pokoji. Ošetření/ vyšetření u 

klientů za rok 2018 bylo celkem 2753, prohlídek v rámci prevence u klientů bylo celkem 43. 

Klientům byly nabízeny očkovací vakcíny proti chřipce a pneumokokovým nákazám. 

Smluvní lékař je zároveň závodním lékařem, v jehož náplni jsou vstupní a preventivní prohlídky 

našich zaměstnanců. 

 

Naši klienti měli možnost docházet k jiným odborným lékařům, v rámci Bystřice pod Hostýnem, 

přeprava byla zajištěna vozidlem našeho zařízení, do vzdálenějších odborných ordinací sanitním 

vozem. Pravidelně do zařízení 1x měsíčně docházel psychiatr, mimo zařízení je poskytována 

specializovaná ambulantní péče diabetologická, neurologická, kardiologická, gynekologická, 

kožní, stomatologická a další. 

 

Ošetřovatelská péče v roce 2018 byla poskytována všeobecnými sestrami, které mají platnou 

odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. V zařízení bylo 

zaměstnáno 5 zdravotních sester na plný úvazek a 1 zdravotní sestra formou dohody dle potřeby. 

Zdravotní sestry pracovaly ve dvousměnném provozu- ranní /6:00- 14:30/, a odpolední směny / 

12:00- 20:30/.  Výkony ošetřovatelské péče pro odbornost 913 – všeobecná sestra v sociálních 

službách byly vždy indikovány praktickým, ošetřujícím lékařem a následně hrazeny zdravotními 

pojišťovnami. 
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Provozní úsek                                              
 

Stravovací úsek  

 

Stravování je jednou ze základních činností, které naše služba poskytuje. Neustále se snažíme, aby 

byla strava pro naše uživatele kvalitní a výživově vyvážená. Ve stravovacím provozu pracovalo 5 

stálých pracovnic, 3 pracovnice na pozici kuchařky, 2 na pozici pomocné kuchařky. Pracovnice ze 

stravovacího úseku také společně s úsekem aktivizace připravovali občerstvení na kulturně-

společenské akce. 

Dle ordinace lékaře připravuje naše kuchyně pro uživatele několika druhů diet. Skladba jídelníčků 

byla konzultována s nutriční terapeutkou, která je naším zaměstnancem.  Z důvodu lepší přípravy 

stravy byl zakoupen přístroj Blixer. Tento speciální typ stolního kutru kombinuje funkci mixéru a 

kutru a umožňuje díky speciálnímu noži a stěrkám víka a nádoby dokonalé rozmělnění surovin.  

 

Své připomínky, náměty a případné pochvaly mohli uživatelé vyjádřit na stravovacích komisích. 

V roce 2018 se tato komise sešla celkem 4x, o každé schůzce je veden písemný zápis.  

 

Přehled počtu připravených jídel za rok 2018 

Snídaně - počet Oběd - počet Večeře - počet Cizí strávníci - 

počet 

25.159 32.443 27.784 3.724 

 

Bezpečnost práce a požární ochrana 

V uplynulém roce nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu s následnou pracovní neschopností. 

Bezpečnost práce a požární ochrana byla zaměřena na prohloubení vědomostí s danou 

problematikou, především seznámení s novou Požární poplachovou směrnicí. V září proběhlo 

prověřovací cvičení HZS Zlínského kraje, s nácvikem evakuace uživatelů.  Byly vyzkoušeny nové 

evakuační podložky, které byly postupně zakoupeny pro celé zařízení. 

 

Prádelna 

 

V prádelenském provozu bylo v roce 2018 zpracováno 17 701 kg prádla. Smluvní firma 

zajišťovala praní, žehlení, chemické čištění, včetně svozu. 

 

Odpadové hospodářství 

V uplynulém roce bylo vyprodukováno 25 552 kg odpadu. Největší podíl 25 469 kg z celkového 

množství odpadu tvořily inkontinenční pomůcky (např. pleny, jednorázové podložky..).  
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Údržba movitého a nemovitého majetku 

I v roce 2018 probíhaly revize a kontroly vyhrazených zařízení např. EPS, pravidelná kontrola a 

servis výtahů, atd.. Uskutečnila se výmalba všech společných prostor v zařízení, doplnily se 

polepy na stěnu v jídelnách na jednotlivých podlažích. Byla dokončena vrtaná studna, voda bude 

použita pouze k zalévání zahrady. 

 

Pracovníci CPS Zahrada                                            
 

Praxe 

 

CPS Zahrada je stále vyhledávaným místem pro absolvování odborných praxí a stáží v rámci 

výuky na středních, vysokých i vyšších odborných školách. 

V loňském roce prošlo praxí v našem zařízení celkem 19 stážistů a 15 praktikantů, z nichž 1 

praktikantka byla účastnice kurzu pro pracovníky v sociálních službách. 

 

Jednalo se o tyto školy: 

 

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií 

- 4 studentky 

 

         

Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 

- 6 studentek 

 

         

Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín 

- 1 studentka 

 

Střední odborná škola živnostenská Přerov 

- 1 student 

 

 

MARLIN, s.r.o. (kurz pro pracovníky v sociálních službách) 

- 1 praktikantka 

 

Odborné učiliště a Základní škola Holešov 

- 2 praktikantky 
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Stáže 

 

- 19 stážistů bylo z Domova pro seniory Karolínka 

 

 

Dobrovolnictví a dobrovolníci 

 

V loňském roce projevily zájem o dobrovolnickou činnost v našem zařízení celkem 3 

dobrovolnice. Docházely k nám v předem dohodnutých termínech, uživatelům jejich čas 

vyplňovaly rozhovory, četbou, vycházkami, společným zpíváním, někdy se věnovaly i duchovním 

potřebám uživatelů. Celkem dobrovolnice v našem zařízení odpracovali za loňský rok bezmála 

100 hodin. 

 

 

 

Další vzdělávání pracovníků 

 

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách 

další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a 

doplňuje kvalifikaci. Vzdělávání probíhá, dle zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb., 

formou akreditovaných kurzů, stáží a školících akcí. Snahou naší práce je spokojený uživatel, 

kvalitně poskytovaná služba, proto vzdělávání probíhalo i u dalších pracovníků, např. zdravotní 

úsek, stravovací úsek, vedoucí pracovníci. 

 

Akreditované kurzy absolvované našimi pracovníky v roce 2018:  

 

 Základní nácviky manipulací s málo pohyblivými nebo nepohyblivými klienty 

 Syndrom vyhoření a jeho prevence 

 Aktivizace uživatelů a praktické návyky 

 Péče o klienty po cévní mozkové příhodě 

 Demence u klientů sociálních služeb 

 Co umírající a provázející potřebují v domácí a institucionální péči – přání a skutečnost 

 Základy první pomoci 

 

 

20 pracovníků absolvovalo odbornou stáž v Domově pro seniory v Karolínce.  
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Supervize 

 

Supervize je odborná činnost, která pomáhá zaměstnancům udržet nebo zvýšit kvalitu jejich práce, 

rozvíjet jejich profesionální dovednosti. 

V průběhu roku se uskutečnilo po dvou setkáních na každém oddělení a jednalo se o skupinovou 

supervizi. Cílem týmové supervize je především podpůrná složka funkce týmu, zaměřená na 

řešení konfliktů, které jsou zjevné nebo zůstaly nevyslovené, na způsob komunikace v týmu, na 

vyjasňování rolí jednotlivých členů týmu a jejich zapojení do poskytování služeb v kontextu týmu 

apod.   

Kontrolní činnost                                                
 

Kontrolní činnost – vnější kontrola 

V roce 2018 byly v Centru pro seniory Zahrada, o.p.s. provedeny následující kontroly jinými 

kontrolními orgány: 

 MVDr. Jiří Novák – Ověření funkčnosti zavedeného systému kritických bodů (HACCP) 

– v posuzovaném systému nebyly shledány systémové neshody a lze konstatovat, že 

systém je plně funkční. 

 Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž – nebyly zjištěny nedostatky 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (kontrola zaměřená na hygienu potravin a 

proočkovanosti) – nebyly zjištěny nedostatky. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Inspekce poskytování sociálních služeb podle § 

97 až § 99 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Zjištění z uvedené kontroly 

byla neprodleně odstraněna a dána do souladu s předepsanými předpisy.  

 

Kontrolní činnost – vnitřní kontrola 

 

I v roce 2018 probíhaly kontroly zaměřené na kvalitu práce všech našich zaměstnanců. Prováděly 

se v průběhu celého roku. Celkem bylo uskutečněno 8 plánovaných kontrol s písemným 

záznamem. Kontroly se týkaly dodržování harmonogramů práce a kvality práce pracovníků v 

přímé péči, dále byly zaměřeny na kvalitu prováděného úklidu, hygienických předpisů a jejich 

dodržování, týkaly se také správného podávání stravy – kvality a předepsané teploty při výdeji.  
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Údaje o zaměstnancích Centra pro seniory Zahrada, o.p.s. 

 

 

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2018   (počet úvazků) 

    

pozice DS DZR celkem 

ředitelka 0,8 0,2 1 

vedoucí obslužné péče 0,8 0,2 1 

ekonom 0,8 0,2 1 

účetní  0,4 0,4 

vedoucí stravovacího úseku 0,8 0,2 1 

sociální pracovník 1 1 2 

pracovník v sociálních službách 22 9 31 

zdravotní sestra 4 1 5 

kuchařka + pomocná kuchařka 4 1 5 

správce + údržbář 1 1 2 

uklízečka 2,9 1,1 4 

celkem 38,1 15,3 53,4 
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Poděkování 

Chceme poděkovat Všem, kteří nás v naší činnosti podporují. Za finanční podporu patří velké díky 

městu Bystřici pod Hostýnem, Zlínskému kraji a okolním obcím. 

Nesmíme opomenout poděkovat příbuzným našich uživatelů za pomoc, podporu nejen finanční, 

ale i morální. 

Vážíme si také spolupráce s dalšími institucemi a doufáme, že nám zachováte přízeň i v tomto 

roce. 

 

S přáním všeho dobrého 

 

PhDr. Eva Winklerová 
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