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KALENDÁRIUM



LEDEN

Společenské hry „Pyramida“
Promítání fotografií z akcí z roku 2013
Výzdoba bytů uživatelů dle jejich představ
Zapojení do akce „SPLNĚNÁ PŘÁNÍ“
Sportovní odpoledne
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Vědomostní soutěž „ZNÁME SVÉ ČESKO“
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ÚNOR
Beseda s preventistou městské policie - BEZPEČNOST SENIORŮ
Kulinářská sobota – PEČENÍ S LUCKOU
Den mateřského jazyka
Canistrapie v bytech uživatelů
Cestománie aneb „CESTUJEME PO CELÉM SVĚTĚ“
BŘEZEN
Oslava MDŽ
Vystoupení tanečního souboru
Založení jahodové zahrádky na terase Domova
Mezinárodní den mozku - NAUČNÉ A ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE
Josefovská zábava

Výroční zpráva za rok 2014

Canisterapie
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DUBEN
Exkurze do Pekárny JAPEK Litvínov
Beseda „PŘÍBĚHY LÉKŮ“ s panem Tomášem Cikrtem

Pečení a zdobení mazanců a jidášů
Velikonoční mše v kostele SV. MICHAELA v Litvínově
Pálení čarodějnic a grilování
Vystoupení hudebního souboru žáků Základní umělecké školy Litvínov
Canisterapie
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Výlet na VELIKONOČNÍ JARMÁREK do Litvínova
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Velikonoční dílny

KVĚTEN
Vycházky do jarní přírody
Oslava Dne matek s vystoupením tanečního souboru
Beseda s vedoucím zvířecího útulku Litvínov a psem Ťapkou
Canisterapie
Volby do evropského parlamentu
Májová veselice
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ČERVEN
Projekt „MOŘE VŠEMY SMYSLY“
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TANČÍRNA
Krásné odpoledne pro uživatele připravili zaměstnanci Domova dne 20. června. Když
jsme si několik dní před akcí četli pozvánku na slavnostní zahájení „ Tančírny „,
nedokázali jsme si vůbec představit, jaké to bude a co tam bude. Krátce po zahájení a
vystoupení tanečního páru, kdy naše přítelkyně tančila na vozíku tango, jsme pochopili.
Z počátku jsme seděli, popíjeli kávu, někdo i víno, vyprávěli si, vzpomínali na to, jak jsme
chodili na taneční zábavy.
Postupně se taneční parkem začal zaplňovat prvními „odvážlivci „. Prvotních ostych z nás
spadl a tanečníků bylo čím dál více. Odpoledne se vydařilo.
Účast na soutěži „Senior art“ vyhlášení Krajským úřadem Ústeckého kraje v Ústí nad
Labem
Reprezentace Domova na mezigeneračních hrách v Dubí
Den otevřených dveří
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Slavnostní zahájení tančírny s vystoupením
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ČERVENEC
Výlet do Botanické zahrady v Teplicích

Výroční zpráva za rok 2014

Sklizeň jahod z naší zahrádky
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Grilování vuřtů
Letní ekologická tvořivá dílna Domova
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Hry pro všechny- jednotlivá kola a finálové kolo
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SRPEN
Dopolední posezení v Kavárně DIANA
Turnaj v Pétanque

Sběr hub
Účast na 16. Ročníku „Letního setkání seniorů“ v Mostě
TANČÍRNA SE SKUPINOU ŠLAPE TO
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ZÁŘÍ
Grilování
Výstava krajek v Městské knihovně v Litvínově
Akce na přání našich uživatelů
Dne 29. září jsme splnili přání našich uživatelů a vydali se do Městské knihovny
v Litvínově, kde se koná výstava paličkované krajky. Výstava byla uspořádána
k nedožitým 90. narozeninám vynikající paličkářky, uživatelky našeho Domova a
dlouholeté čtenářky místní knihovny. Byla zde k vidění její díla, ale i výrobky dětí,
které se teprve paličkovat učí. Naše uživatelky si vše důkladně prohlédly a zavzpomínaly
na svou spolubydlící z Domova sociálních služeb v Meziboří. V knihovně byla možnost
navštívit i další výstavky a také prohlédnout si prostory půjčoven knih
i časopisů. Naše uživatelky zde strávily příjemné dopoledne.
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Výlet do Obory Mstišov
Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne
Grilování – rozloučení s létem
Návštěva koncertu Y. Simonové a J. Zímy
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Podzimní tvořivá dílna
Příroda hýří barvami, plody dozrávají a to nám poskytlo inspiraci i materiál pro podzimní
dílny, které se uskutečnily 16. a 17. září v obou našich budovách. Do výroby dekorací se
aktivně pustili všichni přítomní, uživatelé i zaměstnanci. Jejich originální výrobky budou
zkrášlovat společné prostory našeho domova po celé podzimní období.
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ŘÍJEN
Oslava Mezinárodního dne seniorů
Posezení u příležitosti Mezinárodního dne seniorů za účasti starosty Města Meziboří a
člena Rady Ústeckého kraje
Vystoupení manželů Hvozdových

Výroční zpráva za rok 2014

6.10 – 12. 10 akce k Týdnu sociálních služeb České republiky
„ŽENA JE VŽDY UPRAVENÁ“ – péče o vlasy a jejich úprava, ve spolupráci se SOŠ Hamr
„DEN PRO KRÁSU“
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Výlet pro imobilní uživatele Podkrušnohorským okruhem
Dne 7.10.2014 jsme uspořádali výlet pro naše imobilní uživatele. Trasa vedla po
KRUŠNOHORSKÉM OKRUHU. Navštívili jsme Horní Jiřetín, Horu Sv. Kateřiny, Klíny,
Brandov a Mníšek. Účastníci výletu zavzpomínali na své vazby k těmto místům. Ke
každému místu jsme si přečetli také informace z encyklopedie. Zajímavá byla vyhlídka ze
svahů Krušných hor. Cestou jsme obdivovali také pasoucí se zvířata, koně, kozy, ovce a
také zvíře v našich krajích neobvyklé – lamu. Podzimní výlet měl své kouzlo, příroda
hýřila spousto
u barev, i když byla obloha zatažená, v pohodlí našeho auta bylo příjemně. Uživatelé se
vrátili se spoustou nových zážitků.
Vystoupení psí školky
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Výlet „PODZIMNÍ MOST“

34 | S t r á n k a

Beseda o Japonsku s ochutnávkou čajů
Sportovní dopoledne v areálu Domova
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Reprezentace Domova na akci „DUBSKÝ KOLÁČ“
16. 10. 2014 vyjeli naši uživatelé reprezentovat Domov na 14. ročník Dubského koláče.
V příjemném a pohostinném prostředí DSS Dubí na ně čekal bohatý program. Na počátku
jsme shlédli a ohodnotili cukrářské výkony všech zúčastněných zařízení. Po slavnostním
zahájení, přivítání všech přítomných a přání mnoha úspěchů na týmy jednotlivých
domovů čekalo dopoledne plné soutěžních disciplín. Zde museli prokázat ne jen zručnost,
ale i své vědomosti. Soutěžilo se například v lovu rybek a kachen, hodu na cíl a hodu
kroužky. Své znalosti měli možnost předvést ve hře Milionář, při hledání známých dvojic a
luštění přesmyček. Po splnění všech úkolů čekal na přítomné dobrý oběd a po něm
vyhlášení výsledků a kulturní program. Naše reprezentace slavila velký úspěch. Mezi
dalšími deseti domovy vybojovala stříbro. Tým byl oceněn nejen diplomem, ale i krásnými
věcnými cenami a obrovským a nádherným Dubským koláčem, na kterém si společně
pochutnali a oslavili tak svůj úspěch. Poděkování patří vedení DSS Dubí a všem
zaměstnancům, za perfektní organizaci XIV. ročníku Dubského koláče. Také děkujeme
za pohostinnost, milou a přátelskou atmosféru, která nás provázela celým tímto dnem.
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LISTOPAD
Zádušní mše

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ“ v Městské knihovně Meziboří
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Canisterapie
Sportovní dopoledne
Vánoční dílna
Turnaj ve stolní hře „ČLOVĚČE NEZLOB SE“
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PROSINEC
Den otevřených dveří

Vánoční jarmark
Vystoupení břišních tanečnic
Vystoupení dětí z mateřské školy – pásmo vánočních koled a písní
Společné zpívání vánočních koled – zapojení do akce „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“
Souhlasy zveřejněných osob jsou založeny u sociálních pracovnic Domova.
7) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI
OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
Nabídka pomoci obsahovala:

Byla respektována individualita každého uživatele v souladu s metodickými pravidly
poskytovatele s cílem předcházení situacím střetu zájmů a vzniku rizikových
situací.
● zprostředkování kontaktu mezi uživatelem a rodinou
Sociální pracovnice byly v kontaktu s rodinnými příslušníky uživatelů, se kterými
projednávaly důležité informace a potřeby uživatelů. Obstarávaly ve spolupráci
s klíčovými pracovníky drobné nákupy uživatelům, kteří nemají rodinu
● jednání se zájemci o sociální službu – poskytování všech důležitých informací
spojených s nástupem do Domova, se zájemci byly v kontaktu již před jeho
nástupem, zajišťovaly evidenci vstupních dotazníků a další dokumentaci
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● pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatelů spočívala ve vyřizování
úředních listin, úřední korespondence, formulářů a tiskopisů, sociálně právní
pomoc, na těchto institucích:
- městských úřadech, soudu, notářství, finančním úřadě, peněžních ústavech,
poštovních úřadech apod.)
- probační službě, spolupráce s probační službou u uživatele spočívala
v doprovodu uživatele k pravidelným schůzkám u sociální pracovnice probační
služby, v komunikaci s uživatelem o naplňování cílů a jeho potřeb
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● konzultace po telefonu nebo při osobních návštěvách zájemců o sociální službu.
Informace poskytovaly elektronickou poštou formou e-mailové pošty. Průběžně
po celý rok předávaly uživatelům do jejich poštovních schránek blahopřání
k narozeninám jménem vedení Domova.
B. PŘEHLED DALŠÍCH ČINNOSTÍ POSKYTOVANÉ POBYTOVÉ SLUŽBY
1) Zdravotní a ošetřovatelská péče
2) Základní sociální poradenství

Sestry zajišťovaly ošetřovatelské výkony: podávání léků, aplikace injekcí, ošetřování
ran, odběr biologického materiálu, výměnu a péči o permanentní katetry, péči
o stomie, sledování fyziologických funkcí, aplikaci klyzma, zprostředkování sanitní
přepravy, objednávky léků, kompenzačních pomůcek a jednorázových inkontinentních
pomůcek .
Inkontinentní pomůcky byly zajišťovány pro 93 uživatelů Domova s ohledem na
mobilitu a soběstačnost uživatelů, s respektem na jejich přání a potřeby. Výběr
produktů byl možný od všech výrobců jednorázových inkontinentních pomůcek.
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1 ) ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Nabídka zdravotní a ošetřovatelské péče zahrnovala:
V Domově byla zajišťována v nepřetržitém provozu vedoucí sestrou, sestrami se
způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
ergoterapeutkou a fyzioterapeutem.
Lékařskou péči zajišťovali 2 praktičtí lékaři, kteří ordinovali v Domově 1x týdně .Mimo
ordinační dobu poskytovali sestrám telefonické odborné konzultace. Uživatelé mají
svobodnou volbu praktického lékaře a lékařskou péči jim může zajišťovat i praktický
lékař ,který jim poskytoval lékařskou péči v předchozím bydlišti.
V případech náhlého zhoršení zdravotního stavu byla kontaktována Pohotovostní
lékařská služba, nebo Rychlá záchranná služba.
Odborná lékařská péče je zajišťována jednak odbornými lékaři, kteří do Domova
docházejí a to v odbornosti urologie, psychiatrie, neurologie, oční. Další odborná
vyšetření byla zajišťována zprostředkováním převozu uživatelů do ordinace
odborného lékaře nebo do příslušného zdravotnického zařízení.
V roce 2014 bylo uživatelům zajištěno 227 výjezdů k odborným vyšetřením.
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V průběhu roku 2014 byl pořízen resuscitátor, oxymetr, glukometr a odsávačka hlenů.
Sestry poskytovaly ošetřovatelskou péči v souladu s nejnovějšími zásadami a
odbornými poznatky komplexní ošetřovatelské péče. Odborné ošetřovatelské
výkony vykazovaly zdravotním pojišťovnám, vedou předepsanou dokumentaci.
Součástí poskytované péče bylo sledování 2 rizikových skupin uživatelů:
-uživatelé s rizikem pádu a úrazu
-uživatelé s rizikem vzniku dekubitů
Přehled výskytu pádů
Příčina pádů a úrazů:
vnitřní příčiny (to co se děje v našem těle)
- zmatenost
- poruchy rovnováhy a chůze
- náhlé kolapsové stavy, závrať
- poruchy vnímání

vnější příčiny
- nehoda, přesuny
- uklouznutí, zakopnutí
- nestabilita při chůzi, chůze
bez opory
- opření se o nestabilní oporu

Porovnání:
Období
rok 2013
rok 2014

Pády
se zraněním
63
71

Pády
bez zranění
113
108

Úrazy
1
0

Domácí
ošetření
52
59

Hospitalizace
11
12

Opatření:
Úpravy prostředí – bezpečné prostředí přispívá k prevenci pádu, je potřeba
pravidelné bezpečnostní hodnocení obytných místností a ostatních prostor
a místností Domova. Sledujeme volnost cest, stabilitu nábytku, snadný přístup
k věcem pravidelně používaným, vhodné osvětlení, dobrý technický stav kompenzačních
pomůcek, vhodnost obuvi.
Podpora mobility – podpora pravidelných fyzických aktivit zaměřených na dosažení co
nejvyšší fyzické zdatnosti, kompenzace somatických onemocnění, edukační činnost a
motivace uživatele.
Zásadní pro snížení rizika pádů je komunikace a předávání si informací v týmu
pracovníků pečujících o uživatele a také komunikace s uživateli, kteří jsou při zhoršené
mobilitě odkázáni na pomoc druhé osoby. Pro snížení rizika pádů je také důležité
vypracování individuálního plánu předcházení a řešení rizik klíčovým pracovníkem.
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Zhodnocení:
Ve sledovaném období se počet pádů výrazně nezměnil. Úraz nebyl žádný. Pády
u seniorů jsou stále významným problémem a ne všem lze vždy předejít. U některých
uživatelů dochází k opakovaným pádům. Hlavně z důvodu přecenění svých fyzických
sil při přesunech z lůžka či z invalidního vozíku na židli, toaletní křeslo a obráceně.
Významný podíl na pádech mají také závratě a motolice.

39 | S t r á n k a
Uživatelé s rizikem pádu a úrazu
Senioři patří k nejrizikovější skupině, která je pádem ohrožena, proto jsou pády a úrazy
v péči o seniory významným problémem, kterému věnujeme trvale zvýšenou pozornost.
Uživatelům se stanoveným rizikem byl vypracován klíčovým pracovníkem Individuální
plán předcházení a řešení rizik, který se v pravidelných časových intervalech hodnotil.
V půlročních intervalech byly zpracovány analýzy této rizikové skupiny uživatel, ve
kterých se porovnávaly zjištěné údaje - celkový počet pádů a úrazů, kolik pádů bylo
se zraněním, či bez zranění, kolik se jich řešilo domácím ošetřením či hospitalizací.
V analýzách se stanovovaly nejčastější příčiny pádů a navrhovala se preventivní
opatření ke snížení rizika pádů a úrazů.
Nejčastější příčiny pádů :
Vnitřní rizikové faktory: stavy zmatenosti ,nejistá chůze, poruchy pohybového aparátu,
náhlé kolapsové stavy
Vnější rizikové faktory: přecenění fyzických sil při přesunech uživatelů, uklouznutí,
zakopnutí, nevhodná obuv, použití nestabilní opory, používání nevhodné kompenzační
pomůcky
Opatření ke snižování rizika pádů :
–
sledování a aktuální vyhodnocování rizik pádů KP s následným vypracováním
Individuálního plánu předcházení a řešení rizik
–
předávání si aktuálních informací o uživatelích při denních pracovních schůzkách
zdravotního a sociálního úseku
–
edukace uživatelů a rodinných příslušníků
–
podpora pravidelných fyzických aktivit uživatelů se zaměřením na udržení co
nejvyšší fyzické zdatnosti, kompenzace somatických onemocnění
–
výběr vhodných kompenzačních pomůcek ,nácvik správného používání, udržování
kompenzačních pomůcek v dobrém technickém stavu
–
KP provádí hodnocení bezpečnosti obytných místností a podává návrhy na jejich
úpravu ve spolupráci s uživatelem, příbuznými a ostatními členy ošetřovatelského
týmu

Pády uživatelů se považují za nežádoucí událost, která negativně působí na psychiku
uživatele i pečující personál a ačkoli pádům u seniorů nelze ve všech případech
preventivně čelit, bude nadále cílem ošetřovatelského týmu trvalá a důsledná snaha
o minimalizaci pádů našich uživatelů..
Uživatelé s rizikem vzniku dekubitů
Hlavním zaměřením péče o tuto rizikovou skupinu uživatelů byla včasná diagnostika
rizikového uživatele a vypracování Rizikového plánu Klíčovým pracovníkem. Při vzniku
dekubitu I. stupně byl veden zdravotními sestrami tiskopis Záznam prevence a péče
o dekubity, který se vyhodnocoval 2x měsíčně. U dekubitů II. a vyššího stupně byly
vedeny tiskopisy Vyhodnocení rány, kdy probíhalo vyhodnocování 1x týdně.
V půlročních intervalech byly zpracovány analýzy Přehled výskytu dekubitů ve kterých
se sledovaly a porovnávaly údaje o počtu dekubitů, zda dekubit vznikl v DSS nebo
v jiném zdravotnickém zařízení, zda ošetření probíhalo v Domově nebo na

Výroční zpráva za rok 2014

V roce 2014 bylo zaevidováno celkem 179 pádů, z toho bez zranění 108 pádů a se
zraněním 71 pádů. V porovnání s rokem 2013 došlo k mírnému navýšení pádů ,
o 3 případy.
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specializovaných pracovištích. Obsahem analýz jsou nejčastější příčiny vzniku dekubitů
a stanovená opatření pro další efektivnější postupy ke snižování rizika vzniku dekubitu.
Příčiny vzniku dekubitů:
imobilita, apatický psychický stav uživatele, ostatní nemoci, mechanické a chemické
vlivy, nespolupráce uživatele v nastavených preventivních opatřeních, malnutrice
Opatření ke snižování rizika vzniku dekubitu:
-včasná diagnostika rizikového uživatele
-důkladná hygienická péče, úprava lůžka
-výběr správné antidekubitní pomůcky
-pravidelné polohování a mobilizace uživatele
-edukace uživatele
-normalizace celkového stavu: optimalizace psych. stavu a výživy
V roce 2014 bylo v ošetřování 26 uživatelů s dekubity, v porovnání s rokem 2013
došlo ke snížení počtu uživatelů s dekubity o 7 uživatelů.
období

Dekubitů
celkem

2013

33

2014

26

Dekubity
získané v
DSS

Dekubity
získané
v jiném
zařízení

Domácí
ošetření

Nemocní
ošetření

Úplné
zhojení

Ukončení
pobytu

Převod
dekubit
do násl.
období

5

17

11

33

0

7

18

8

8

12

6

26

0

7

15

4

Dekubity
převod
z min.
období

V rámci nastavených postupů v péči o uživatele s rizikem vzniku dekubitu budeme
nadále dbát na včasnou identifikaci rizikového uživatele bezprostředně po přijetí do
Domova a neodkladně vymezovat preventivní opatření a důsledně dodržovat stanovená
opatření se snahou o minimalizaci výskytu dekubitů.

● Podávání informací zejména v oblasti mezilidských a rodinných vztahů, dále
v oblastech sociálních (nároky na určitou sociální dávku), zdravotních (nároky
z veřejného zdravotního pojištění, lázeňské pobyty), majetkových (otázky dědictví),
bytových, právních a jiných. V roce 2014 poskytovali sociální pracovnice pro
veřejnost telefonickou poradenskou linku.
● Přímou či zprostředkovanou pomoc na ochranu základních lidských práv
a občanských práv uživatelů a pomoc nad dodržováním těchto práv.
● Zapůjčování kompenzačních pomůcek seniorské veřejnosti
Pro veřejnost byly realizovány výpůjčky kompenzačních pomůcek, invalidních vozíků,
toaletních hygienických židlí. Zapůjčení kompenzačních pomůcek handicapovaným
osobám napomáháme k usnadnění jejich situace.
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2) ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Hlavní nabídka základního sociálního poradenství zahrnovala:
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● Spolupráci s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními a s dalšími
právnickými a fyzickými osobami v roce 2014:
I nadále jsme pokračovali v úzké spolupráci s Mateřskou školou a Základní školou
v Meziboří, jejichž kulturní vystoupení jsou u uživatelů ve velké oblibě.
Trvalou a dobrou spolupráci formou vzájemných návštěv nebo plánováním
společných aktivit pro seniory jsme udržovali se zařízeními sociálních služeb v Mostě
Meziboří, Litvínov, Bystřany, Šluknov a Dubí. Dobrou spolupráci jsme měli s orgány
veřejné správy – Krajským úřadem Ústí nad Labem, Městem Meziboří, Městským
úřadem v Litvínově, Okresní správou sociálního zabezpečení v Mostě, MPSV v Praze,
soudy, notářstvím atd..
● Dobrovolnickou činnost
Do dobrovolnického programu se v roce 2014 zapojili celkem 3 dobrovolníci.
Jejich koordinátorkou byla sociální pracovnice.
Domov umožnil v loňském roce 1 studentku vyššího odborného studia oboru sociálně
právní činnosti v Mostě vykonat průběžnou a souvislou praxi. Cílem této praxe
v Domově bylo seznámit studentku s cíli a posláním Domova, seznámení
s individuálními plány uživatelů, zapojení do přípravy akcí pro uživatele atd..
Do Domova každý měsíc docházela dobrovolnice se psem na Canisterapii.
Fyzioterapeutka jí byl nápomocna při provádění individuální a skupinové terapie.
Mezi vzácné hosty, kteří navštívili naše uživatele patřili starosta Města Meziboří
Petr Červenka, p. Tomář Cikrt a další např. preventista Městské policie Litvínov, skupina
Šlapeto, studenti Střední odborné školy v Hamru, manželé Hvozdovi a děti ze Základní
umělecké školy v Litvínově.
Práce dobrovolníků je velice přínosná a záslužná činnost pro naše uživatele, neboť
jsou velkou oporou uživatelům a pracovním týmům. Aktivně bez nároku na finanční
odměnu dobrovolníci navštěvovali naše seniory a věnovali jim svůj volný čas.
Dobrovolnická činnost přispívala k zapojení uživatelů do kolektivu a k aktivizaci
jejich duševního zdraví. Rádi uvítáme v roce 2015 další dobrovolníky, kteří by se
našim uživatelům věnovali.

1.Stavebně technické členění :
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace se nachází v blízkosti
centra města Meziboří v klidové části obklopené zelení.
Život v těchto zařízeních je nedílnou součástí života ve městě. Potřebná veřejná
zařízení a instituce jsou dosažitelná veřejnou autobusovou dopravou i pěšky.
Obě budovy jsou svým celkovým charakterem příjemným místem k bydlení
a k poskytování kvalitních sociálních služeb.
Ještě jednou se vracíme k velké akci, která byla zrealizovaná v roce 2013, kdy naše
budovy dostaly nový kabát. Počátkem roku 2013 začaly stavební práce s názvem:
„DD Meziboří –zateplení fasád a REKO střech“ .
Kromě zateplení fasád a rekonstrukce střech na obou objektech Domova byla
vyměněna zbývající část dřevěných nevyhovujících oken za plastová na budově
v ulici Javorová čp. 102. Výsledkem provedené rekonstrukce střech a nových fasád
objektů včetně zateplení jsou významné úspory tepelné energie.
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IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
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V rámci návrhu Energetického auditu byla v červenci až září v roce 2014 realizována
akce „Výměna ležatých rozvodů a nasazení zónové regulace“ a byla vyměněna
otopná tělesa v objektu Javorová čp. 102. Celá akce byla zajišťovaná a financovaná
zřizovatelem, Ústeckým krajem.
Služby jsou klientům poskytovány ve dvou budovách. Obě budovy, v Okružní čp. 104 a
v Javorové č. 102, jsou od sebe vzdáleny cca 150 metrů. K budovám náleží zahrady
se stromy, venkovní posezení s pergolami, lavičkami, grily a hřištěm na petanque.
Obě budovy disponují odstavnými plochami pro motorová vozidla návštěvníků,
přístupovými a příjezdovými komunikacemi.
venkovní posezení u grilu

2. Provozně technické členění domova :
Budovy jsou propojeny v I. nadzemním podlaží středním traktem, ve kterém je jídelna.
V Okružní ulici na ní navazuje provozní oddělení s kuchyní a sklady. V Javorové ulici se
nachází u jídelny výdejna, kde se pro uživatele strava dováží.
Vstupní část zahrnuje vstupní halu, recepci s prostorem pro telefonní hovory, šatnu
pro zaměstnance, koupelny a sociální zařízení pro zaměstnance WC pro návštěvy,
prostor vyhrazený pro kuřáky a pietní koutek.
recepce Javorová 102
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recepce Okružní 104
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šatny zaměstnanců

výstavka v retro stylu

výstavka v retro stylu
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pietní koutek
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koupelna pro zaměstnance-ženy

WC zaměstnanců s umývárnou

koupelna pro zaměstnance-muži

WC zaměstnanců s umývárnou

Společenská část zahrnuje účelově určené místnosti rozmístěné podle potřeby
v různých částech domova: knihovnu, čítárnu, jídelnu, počítačový koutek, tělocvičnu,
terasu, kantýnu, klubovny pro zájmovou činnost.
počítačový koutek
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posezení na terase
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knihovna

odpočinkový koutek

posezení u televize
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odpočinkový koutek

knihovna
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koutek pro klavírní poslech

klubová místnost

Stravovací část zahrnuje jednotlivé pracovní úseky pro přípravu a výrobu pokrmů,
sklady
potravin, kanceláře vedoucí stravovacího úseku a skladnice potravin, šatnu
zaměstnanců,
denní místnost, sociální zařízení s WC a sprchou.
kanceláře

Zdravotní část zahrnuje denní místnosti pro sestry a lékaře a lékárnu.
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sesterna
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Správní část zahrnuje kanceláře administrativy a mezisklad.

Prádelenská část zahrnuje jednotlivé pracovní úseky pro třídění, namáčení, praní,
žehlení, sušení, opravu prádla a sklady.

žehlírna

mandlovna

prádelna Javorová 102

Technická část zahrnuje úklidové místnosti, garáž, údržbářskou dílnu, sklady, denní
místnosti, spisovnu, místnost pro dočasné uložení zemřelých, místnosti pro technická
zařízení, kotelny, strojovny výtahu a vzduchotechniky, půdy a elektrorozvodny.
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prádelna Okružní 104

