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1. Domov sv. Alţběty - představení
Předmětem práce Domova sv. Alţběty je naplnění poslání zřizovatele, kterým je Kongregace
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochrannou Sv. Rodiny. Tedy vytvořit nový
domov, poskytnout sociální a odbornou zdravotní péči v duchu křesťanské lásky a
respektování náboţenské svobody všem, kteří mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku
a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Naší snahou je, aby naši klienti
mohli svůj ţivot proţít důstojně a smysluplně v ovzduší důvěry, radosti a pokoje, aby netrpěli
nesnesitelnou bolestí, nebyli izolováni a osamoceni. Zvláště, aby i v posledních chvílích
ţivota mohli vnímat blízkost pečujících, rodiny a duchovní doprovázení. Domov sv. Alţběty
byl zřízen podle zákona o církvích a je neziskovou právnickou osobou.

1.1.

Identifikační údaje

Název:

Domov sv. Alţběty

Sídlo:

Ţernůvka 12, Nelepeč – Ţernůvka 666 01

IČ:

73 63 39 68
Rejstřík evidovaných právnických osob MK

Telefon:

549 411 526

Fax:

549 412 990

e-mail:

domov@dosa.cz

web stránky:

www.dosa.cz

1.2.

8/3-18-001/2006-6520

Identifikační údaje zřizovatele

Název:

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv.
Rodiny v Brně

Sídlo:

Grohova 18, 602 00 Brno

IČ:

00 40 64 73

1.3.

Správní orgány

Jmenování Správní a Dozorčí rady dne 27. 12. 2005 potvrdilo s účinností od 1. 1. 2006
stávající sloţení. Správní rada zasedala během roku 4x.
Správní rada

S.M. Edita - Ing. MartaTroppová
S.M. Antonie - Anna Říhová
S.M. Benicie - Jozefina Mihoková

Dozorčí rada

S.M. Fidelis - Boţena Šilerová
S.M. Markéta - Jana Vyhnálková
S.M. Kristina - Milena Herková
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PhDr. Jana Hutařová

Zástupkyně ředitelky S.M. Maxmiláma - Markéta Myslivcová

1.4.

Registrace sociální služby

Od 1.8.2007 je Domov sv. Alţběty registrován jako sociální sluţba - domov pro seniory,
s identifikátorem 3872563 pod sp. z.: S-JMK 81487/2007.

2. Přehled činnosti Domova sv. Alţběty v roce 2011
Náš Domov poskytuje pobytové sluţby osobám dle § 49 z. č. 108/2006 Sb., které se
v důsledku svého věku ocitli v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, kterou nejsou schopni
překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních sluţeb nebo rodiny
a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je uzpůsobeno pro péči
o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, uţívající kompenzační pomůcky, chronicky
nemocné a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed
přírody a moţnost duchovního zázemí.

2.1.

Budova a zázemí - ubytování

Budova je majetkem zřizovatele, je moderně vybavena a splňuje poţadavky k naplnění
standardů ubytování v oblasti poskytování sociálních sluţeb. Provoz Domova sv. Alţběty
začal 1. listopadu 2002 po kompletní rekonstrukci původní budovy z roku 1930.
Budova je čtyřpodlaţní, bezbariérová, je vybavena lůţkovým výtahem. Obyvatelům a jejich
návštěvám je k dispozici areál zahrady, který je navrţen jako odpočinková a relaxační plocha.
V suterénu objektu je umístěna jídelna pro klienty se vstupem do zahrady, kuchyně, prádelna,
šatny personálu a další technické zázemí. Ubytování tvoří 6 jednolůţkových pokojů,
9 dvoulůţkových pokojů, 7 třílůţkových pokojů a jeden „mini byt“. Celková kapacita je 46
klientů. Kaţdý pokoj má vlastní sociální zařízení (umyvadlo, WC, bezbariérovou sprchu).
Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými postelemi a novým nábytkem. V kaţdém
pokoji je zapojen telefon a velmi kvalitní signalizační systém „pacient x sestra“. Dále se v
Domově nachází kromě kanceláří tři společenské místnosti - dvě z nich součastně slouţí i
jako knihovny; trvale přístupná kaple; ordinace lékaře; místnost pro rehabilitaci; zázemí pro
dobrovolníky; kuchyně a prádelna s příslušejícími místnostmi a sklady.
Domov se průběţně udrţuje, opravuje a vybavuje. Na konci roku začaly malířské práce, které
budou dokončeny v průběhu roku 2012. Koncem roku byly pořízeny závěsy pro větší intimitu
klientů, které jsou konečně na kaţdém lůţku. Pro potřeby sledování průběţné váhy, např. pro
sledování výţivového stavu, či pro potřeby dávkování léčiv, bylo zakoupeno mobilní váţící
křeslo, které je pouţitelné i u klientů, kteří se jiţ neudrţí na nohou. Dále byl zakoupen síťový
zvedák, který je jiţ nutný vzhledem ke sniţující se soběstačnosti našich klientů.
V měsíci dubnu byl (jako jediná investice) zakoupen malotraktor nutný pro úpravu okolních
zahrad a sadu.
Cena za ubytování byla v měsíci únoru navýšena oproti roku 2010 (i 2009, kdy byla stejná).
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Cena za ubytování v roce 2011

2.2.

POKOJ

DENNÍ SAZBA v Kč

jednolůţkový

170,-

dvojlůţkový

160,-

třílůţkový

145,-

Sociální a ošetřovatelská péče

Domov zajišťuje trvalé ubytování, stravování, sociální a lékařskou péči dle potřeb klientů.
Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetrţitou sluţbou. Od dubna roku 2008
Domov vykazuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči k úhradě VZP. K odborným vyšetřením
se obyvatelé přepravují do zdravotnických zařízení v Tišnově nebo v Brně.
Lékařskou preventivní péči zajišťovala do května praktická lékařka MUDr. Ivana Mašková
jednou týdně nebo na urgentní zavolání. Od června má Domov novou lékařku MUDr. Janu
Hlaváčovou. Frekvence návštěv lékaře je v průměru 1 x měsíčně u kaţdého obyvatele. Dle
preventivního programu probíhá očkování obyvatel i zaměstnanců.
Na Ţernůvce našlo domov 46 obyvatel. Z toho k 31.12.2011 bylo 9 muţů a 37 ţen, 6
obyvatel bylo ve věku do 65-ti let, 23 obyvatel bylo v rozmezí 66-ti aţ 85-ti let a 17 obyvatel
mělo nad 86 let. Věkový průměr činil 79,9 roku. Celkem 36 klientů bylo imobilních nebo
mobilních za pomoci druhé osoby či kompenzačních pomůcek, 18 mělo zvýšené nároky na
sloţení stravy.
Přístup ke kaţdému jednotlivci je individuální a je brán zřetel na jeho osobní cíl, přání a
zájmy s ohledem na jeho moţnosti pohybu, moţnost vnímání, schopnosti sebeobsluhy a na
jeho zvyklosti. Klíčoví pracovníci vypracovávají u kaţdého „svého“ klienta individuální plán
a podle něho pak postupuje celý team pečujících v úkonech daných zákonem o sociálních
sluţbách. Tyto úkony jsou od poloviny roku 2009 vykazovány u kaţdého klienta zvlášť a to
pro potřeby Městského úřadu Tišnov, který jako obec s rozšířenou působností do konce roku
kontroloval vyuţívání příspěvku na péči a pro potřeby MPSV z důvodu statistického
vykazování.
Při poskytování sluţeb dochází k těsné vazbě mezi klienty a pracovníky, kteří jsou s nimi
v přímém kontaktu. Ti podle potřeb pomáhají klientům při stravování, při poskytování
informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při prosazování
oprávněných práv a zájmů.
Za důleţité se povaţuje období přechodu obyvatele z původního bydliště do Domova. V této
etapě je důleţité pomáhat novému obyvateli s aklimatizací a vytvářením nových vztahů, ale
také trvale potvrzovat původní kontakty s rodinou, blízkými a přáteli.
V roce 2011 byla poskytována obyvatelům Domova sv. Alţběty rehabilitační péče v mírně
omezené míře kvůli nedostatku personálu v letních měsíc, přesto ale ve všech formách,
směřujících k obnovení nebo zlepšení ztracených funkcí, k udrţení dosavadních funkcí nebo
ke zpomalení progrese. Cílem rehabilitace je dosáhnout maximální moţné soběstačnosti a
zároveň tak dosáhnout co nejvyšší kvality ţivota. Významně přispívá k zamezení imobilizace,
vzniku komplikací a sekundárních změn u seniorů.
Personál Domova, zvláště školená sestra pro rehabilitaci, uplatňuje fyzioterapii, která
zahrnuje pohybovou léčbu, tj. aktivní tělesnou výchovu, skupinové kondiční cvičení,
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pohybové hry, vertikalizaci, nácvik chůze, dále pak pasivní cvičení a speciální metodiky na
podkladě nejčastěji senzomotorické stimulace. Součástí je téţ fyzikální terapie – elektroléčba,
magnetoterapie, léčba ultrazvukem, mechanoterapie, masáţe a léčba teplem a světlem.
V tomto roce byl navýšen úvazek rehabilitační sestry.
Druhou sloţkou léčebné rehabilitace je ergoterapie. Tu od druhé poloviny roku 2009 vede
školená aktivizátorka. Ergoterapie probíhá v pravidelných intervalech ve společných
prostorách Domova nebo i individuálně na pokoji. Byly i nově upraveny a dovybaveny další
místnosti pro pravidelné volnočasové aktivity. Od roku 2010 probíhá v pondělí sledování
filmů, v úterý Paměťová cvičení, ve čtvrtek Četba na pokračování a v pátek Společné zpívání.
Účelem ergoterapie je dosaţení optimální soběstačnosti pomocí vybraných terapeutických
činností, zvláště při tzv. výtvarných dnech. Přináší zlepšení funkce jemné motoriky rukou,
posiluje myšlení, kreativitu a zároveň zkvalitňuje psychický stav osobnosti vyplněním
volného času.
Celý rok vycházel časopisu pro naše obyvatele, který má název NÁŠ DOMOV. Vychází
jedenkrát měsíčně. Na jeho vytváření se podílela především aktivizátorka, ale přispívali i sami
klienti. V kaţdém čísle si můţeme přečíst například úvahu, báseň či paměti některého
z našich obyvatel, dozvíme se, kdo má v daném měsíci narozeniny, seznamujeme se s
kulturními akcemi a volnočasovými aktivitami na nejbliţší dny, ale také třeba vítáme nové
obyvatele. Jednotlivá čísla jsou k přečtení i na webových stránkách www.dosa.cz.
Domníváme se, ţe velkým přínosem je časopis zvláště pro ty z klientů, kteří jsou upoutáni na
lůţko a nemohou se zúčastňovat aktivně dění v našem Domově.

2.3.

Stravování, praní prádla, jednání s úřady a další služby

Obyvatelé se stravují společně v jídelně nebo přímo na pokojích. Strava je poskytována racionální a
diabetická. Celodenní stravu tvoří snídaně, svačina, oběd, druhá svačina a večeře. Veškerá strava je
připravována v naší kuchyni. Cena stravného byla v tomto roce navýšena a sjednocena.

Cena stravného v roce 2011
STRAVA

DENNÍ SAZBA v Kč

racionální

140,-

diabetická

140,-

šetřící

140,-

Prádlo obyvatel i personálu se pere a ţehlí v naší prádelně. Během měsíce dubna došlo
k výměně pradleny z důvodu odchodu do starobního důchodu. Na všech pokojích se kaţdý
den uklízí.
Lékařka, která pravidelně dojíţdí za obyvateli Domova je zároveň i závodní lékařkou, provádí
preventivní prohlídky zaměstnanců a dohlíţí na dodrţování hygienických a zdravotních
norem v Domově. Pravidelné kontrole Hygienické stanice podléhá také celý stravovací
provoz, provoz prádelny, pitná a odpadní voda.
Domov sv. Alţběty zajišťuje pro své klienty pravidelné nákupy, sluţby (kadeřnice, pedikúra,
fotografování) a fakultativní sluţby (telefonní hovory, doprava autem či doprovod, donáška
obědů na pokoj), kulturní a společenské akce. Obyvatelé jsou s kulturním programem
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seznámeni, vţdy včas a to písemnou formou ve zprávách, které jsou součástí jídelního lístku a
těsně před akcí rozhlasem.
Domov zprostředkuje a zajišťuje jednání obyvatel s úřady a pomáhá při prosazování
oprávněných práv a zájmů:
 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Praha.
 Městský úřad s rozšířenou působností – odbor sociálních věcí (různě dle trvalého
pobytu klienta), (nahlášení změny pobytu, ukončení pobytu, ţádost o příspěvky na
péči, zvláštní příjemci, doprovod při sociálním šetření v Domově)
 Obecní úřad (při zařizování trvalého pobytu, během voleb)
 Zdravotní pojišťovny (při úmrtí vracíme Evropský průkaz zdravotního pojištění
klienta, vyřízení přechodu z jedné pojišťovny k jiné)
 Pošta (při nástupu klienta zařizujeme v místě trvalého bydliště přeposílání pošty a
důchodu, přebírání pošty obyvatel, dosílání a výběr sloţenek)
 Notář, nemocnice

2.4.

Duchovní péče, kultura a společenské akce

Domov sv. Alţběty je církevním zařízením. Dle zájmu jednotlivců je příleţitost 2 x denně
navštívit bohosluţbu v kapli. Bohosluţby jsou přenášeny místní TV sítí a rozhlasem a
imobilní obyvatelé mají moţnost je takto sdílet. Je moţno sledovat v TV křesťanský program
NOE a dalších dvanáct programů. V průběhu roku proběhlo 10 setkání vedení Domova
s obyvateli, kde je prostor k předání informací oběma směry.
Při oslavě narozenin jednotlivých obyvatel jim zástupce Domova předává kytičku s dárkem,
přáním a písní.

Kulturní a společenské akce v roce 2011
Návštěva Tří králů
Ve čtvrtek 6. ledna 2011 nás navštívili Tři králové. Tentokrát se do celé akce zapojili nejen
dobrovolníci, ale také někteří obyvatelé. Koledníci prošli celým Domovem a kaţdému
obyvateli i zaměstnanci zazpívali.
Výstava černobílých fotografii
Od pondělí 17. ledna 2011 jste mohli v našem Domově zhlédnout novou výstavu Myšlenky
z Bible ve fotografiích, jejíţ autorem byl Petr Šnédar. Rodák z Malhostovic a dlouholetý
člen Fotoklubu Kuřim amatérsky fotografuje jiţ od dětství převáţně přírodu a ţivot kolem
sebe.. Výstava trvala do 28.února 2011.
Zákaz návštěv
Od 1. února 2011 byl v našem Domově aţ do 14. března zákaz návštěv z důvodu chřipkové
epidemie.
7

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2011

Výstava obrazů Petra Bernarda - Tváře lidí a krajiny
byla přístupná od 1. března 2011 byla kaţdý den od 9:00 do 17:00 hodin, a to i během
zákazu návštěv. Malíř Petr Bernard pochází z Děčína, v současné době ţije a tvoří v obci
Křetín. S kreslením začal jiţ ve školních lavicích na linkovaném papíře školních sešitů.
Později přechází na barvy a pastely, linkovaný papír zaměnil za karton a plátno. Základní
výtvarné vzdělání získal v Děčíně u akademického malíře Břetislava Kmenta. Náměty pro
svou tvorbu hledá především v krajině Čech a Moravy. Jeho zaujetí naší krajinou získalo
hlubší kořeny při práci pro Archeologický ústav Akademie věd v Brně na kartografii –
grafické dokumentaci nálezů a při ilustracích k publikacím. V posledních letech pracuje téměř
výhradně s olejovými barvami. Své práce vystavuje na autorských výstavách nebo společně se
svými přáteli ze skupiny “16 plus mínus”, kteří jsou při své tvorbě inspirováni krásou
Vysočiny. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Výstava trvala do
konce měsíce dubna.
Březnový výtvarný den
Naši klienti výtvarníci se sešli v pondělí 14. března 2011 v 10:00
hodin v jídelně Domova. Společně přidělávali lýkové paprsky
sluníčkům z keramické hlíny, vyrobeným při podzimním tvoření, aby
se mohla rozsvítit do všech stran. Bylo to první větší společné setkání
našich klientů v letošním roce, takţe všichni odcházeli spokojeni, plni
elánu a jarní nálady
Minikoncertík dobrovolníků
Vzhledem k tomu, byly jarní prázdniny, společnost našim obyvatelům dělal větší počet
dobrovolníků neţ v jiné dny. Pro jejich obveselení uspořádali v úterý 15. března v 11:00
hodin v kapli Domova hudební vystoupení, které bylo přenášeno i na všechny pokoje.
Nejdříve zazněla houslová dueta v podání Vojty a Báry od Mozarta, Janáčka a Martinů, pak
následovalo houslové sólo. Poté všichni přítomní dobrovolníci zahráli a zazpívali písně z
Hosany.
Divadelní představení
V pátek 25. března 2011 náš Domov navštívili studenti brněnských vysokých škol, jejichţ
koníčkem je amatérské divadlo. Pod jejich netradičním názvem Buřtguláš se skrývá láska k
divadlu, literatuře a poezii. To vše, a snad ještě více, naši obyvatelé vycítili z představení Pro
květinu, které shlédli v 10:00 hodin v prostorách jídelny. Umělecký projev na vysoké úrovni,
temperament a veselí mladých lidí přinesly osvěţení a povzbuzení i našim obyvatelům.
WITAJĆE W SERBACH - beseda
Ve čtvrtek 31. března 2011 se v 10:00 hodin v prostorách jídelny Domova konala beseda s
Mons. P. Josefem Šindarem o Horní Luţici. Posluchači se měli moţnost seznámit s
nejmenším slovanským národem, jeho historií, zvyky, literaturou, významnými lidmi i
současností. Poutavé vyprávění P. Šindara bylo doprovázeno promítáním i názornými
ukázkami - např. školního slabikáře. Slova o Horní Luţici zazněla z úst člověka, kterému se
tento kraj a jeho lidé zapsali nejen do paměti, ale i do srdce.
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Výtvarný den
V pátek 15.dubna 2011 se naši klienti výtvarníci sešli v jídelně. Pracovali s jiţ jim známým
materiálem - keramickou hlínou. Nejen, ţe dali prostor své fantazii, ale také si procvičili
jemnou motoriku. Výsledkem byly dekorační keramické magnetky, které budou čekat na
vypálení v peci. Hotové výrobky budou moci obdivovat návštěvníci pouti v září.
Nová výstava fotografii – Pavel Smékal
Od 1. května 2011 bylo moţno navštívit navštívit novou výstavu "Jiţní Morava ve
fotografiích", jejímţ autorem je všem Tišnovákům známý fotograf Pavel Smékal. Narodil se
v roce 1953 v Řepce. Od začátku 70. let pracoval v Podhoráckém muzeu jako konzervátor a
příleţitostně i jako fotograf. Jiţ v této době byl aktivním členem Fotoklubu Tišnov,
zúčastňoval se regionálních i celostátních soutěţí, kde obsazoval přední místa. V roce 1976
byly jeho fotografie vystaveny v rámci Salonu speleologické fotografie REUS ve Španělsku.
Dalším impulzem k tomu, aby se začal věnovat pouze fotografii, bylo 1. místo na celostátní
soutěţi barevných diapozitivů KOLODIUM-1987. V roce 1989 zaloţil v Tišnově fotoateliér
"FOTO Smékal". Také se spolupodílel na vytváření řady katalogů a ilustrací knih. Od roku
2003 pořádá pravidelné výstavy zrestaurovaných historických fotografií. Ve své tvorbě se
zaměřuje především na zachycení architektonických prvků, dokumentární a portrétní
fotografii. Výstava trvala do 10. června 2011.
Beseda o Kalkatě
Beseda se konala ve středu 4. května 2011 v 10:00 hodin v jídelně Domova. O své záţitky
se s našimi obyvateli a ostatními posluchači přišla podělit Blanka Prokopová, která svůj čas
darovala jako dobrovolnice právě v Kalkatě v domovech zřízených Matkou Terezou.
Květnový výtvarný den
V pátek 13. května 2011 se naši klienti - výtvarníci vrátili do dávných dob, kdy se papír
vyráběl ručně. Jiţ dva dny předem někteří z nich trhali noviny, které se pak namočily a
rozmixovaly. Z takto připravené směsi s pomocí dobrovolníků, aktivizátorky Evy a sestry
Anny tvarovali obdélníky, které se zdobily vylisovanými květinami, kousky lýka a provázky.
Někteří z klientů se nejdříve báli s papírovou hmotou pracovat, ale nakonec překonali sami
sebe a odnášeli si z tohoto květnového výtvarného dne mimo jiné i zajímavou ţivotní
zkušenost. Poté se výrobky zatíţily, usušily, v další dny je aktivizátorka Eva se sestrou Annou
zařezaly a zaţehlily. Výsledkem budou ozdobná přáníčka, která byla k zakoupení za
dobrovolný příspěvek na naší zářijové pouti.
Červnový výtvarný den
se konal v pátek 10. června 2011 v 10:00 hodin v areálu zahrady. Tentokrát se klienti
věnovali batikování, které jsme prováděli uţ v minulém roce. Připomeneme si, jak celý
proces batikování probíhá. Společně se batikovaly různé kousky látky, ze kterých se posléze
staly prostírky a malé či velké ubrusy, které se vystavovaly při letošní zářijové pouti.
Výstava obrazů
Od 14. června 2011 byla moţnost v našem Domově navštívit výstavu obrazů uspořádanou k
nedoţitým 90-tým narozeninám malíře pana Josefa Mináře. Ing. Josef Minář se narodil 5. 6.
1921 v Branišově u Nového Města na Moravě. Původním povoláním byl lesní inţenýr a
geolog. Jiţ od dětství se inspiroval u malířů Vysočiny – Bohumila Puchýře, Oty Bubeníčka a
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Cíny Jelínka. Soukromě se vzdělával v kresbě a malbě u profesora Přikryla-Pirkhoffa
(uznávaný pedagog - akademik, Paříţ). Výstava byla přístupná denně od 9:00 – 17:00 hodin, a
to do konce měsíce července.
Divadelní představení
V pondělí 13. června 2011 nás navštívilo křesťanské maňáskové divadlo DEN z Brna,
které nám zahrálo představení O Davidu a Goliáši. Vzhledem k příznivému počasí se divadlo
konalo v areálu zahrady a zúčastnil se ho velký počet obyvatel. Herci hráli s dvěma loutkami
v lidské velikosti a ostatní měli cca 1 metr. Také kulisy byly velmi pěkné. Naši obyvatelé si
odnášeli záţitek z příjemně stráveného odpoledne, které proţili ve společnosti mladých lidí.
Koncert studenstkého komorního orchestru MUSICA NOVA
Ve středu 15. června 2011 se v kapli našeho Domova uskutečnil koncert studentského
komorního orchestru MUSICA NOVA pod vedením dirigenta Jaroslava Martináska.
Členové orchestru zahráli k poctě k 90-tým narozeninám P. Antonína Láníka. Zazněly
skladby např. od J.S. Bacha, L. van Beethovena, W.A. Mozarta. Koncert byl z kaple přenášen
do všech prostor Domova. Všichni přítomní byli velmi nadšeni, vystoupení bylo na vysoké
umělecké úrovni a přítomní je mohli přímo proţít srdcem jako modlitbu.
Beseda
V úterý 21. června 2011 se v 15:00 hodin v jídelně Domova konala beseda pana Petra
Šnédara s názvem Toulky po Banátu. Pan Šnédar se věnuje fotografování a jiţ u nás
vystavoval. Tentokrát přiblíţil našim klientům ţivot v českých vesnicích Banátu - Rumunsko.
Svým poutavým vyprávěním, které doprovázel fotografiemi, přítomné přímo vtáhl do tamější
krajiny, mezi její obyvatele, kteří dosud mluví česky. Seznámil je se zdejší kulturou a zvyky.
Tato beseda měla velký ohlas.
Výlet
V pátek 1. června 2011 se 6 našich klientů spolu s aktivizátorkou Evou a S.M. Annou vydalo
na výlet do Ţďáru nad Sázavou na Zelenou Horu. Vyjeli dvěma osobními auty v 9:30
hodin. Jiţ cesta autem pro ně byla nevšedním záţitkem, protoţe se mohli kochat krásami
okolní krajiny. V cíli cesty absolvovali prohlídku místního kostela sv. Jana Nepomuckého se
zajímavým výkladem. Počasí bylo příjemné, proto si prohlédli také venkovní areál. Po malém
občerstvení se vydali na zpáteční cestu. Na Ţernůvku dorazili ve 14:45 hodin plni záţitků a
dojmů. Organizátorům výletu patří jejich poděkování.
Červencový výtvarný den
V pátek 8. července se konal v příjemném prostředí zahrady další výtvarný den. Tentokrát
naši výtvarníci za téměř osobní asistence dobrovolníků /přijelo jich hodně/ malovali na
pauzovací papír voskovkami. Kresby pak dobrovolníci přeţehlili ţehličkou. Tato
zjednodušená technika se nazývá enkaustika. Vznikly velmi pěkné dekorace, které budou
vloţeny do přáníček z ručního papíru, který naši klienti vyráběli jiţ na květnovém výtvarném
dnu. Hotové výrobky budou připraveny pro návštěvníky zářijové pouti.
Výstava fotografií s názvem" Na výšku"
Člověk televizní a počítačový je zvyklý na formát 16 : 9 nebo 4 : 3. Snad by proto mohla být
zajímavá výstava fotografií ve formátu 1 : 2. V krajinářské fotografii to sice není „objevení
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Ameriky“, i kdyţ se častěji hodí fotit na šířku, ale třeba se Vám to bude líbit. Posoudit, zda to
s fotkami na výšku byl dobrý nápad, mohli navštevníci během měsíce srpna a září 2011
Grilování
Na čtvrtek 4. srpna 2011 se naši klienti zvláště těšili, protoţe bylo naplánováno pěkné počasí
a grilování v zahradě. Této akci předcházela dopolední příprava posezení, občerstvení a
kulturního programu. Ve 14:00 hodin, kdy byli všichni připraveni a usazeni v zahradě, začal
prudký a vytrvalý déšť. Nastala "evakuace" pod slunečníky a do jídelny. Déšť trval více neţ
hodinu. Za tu dobu byly párky, díky obětavým zaměstnancům, ugrilovány venku v dešti pod
slunečníkem a transportovány klientům do jídelny. Kdyţ si všichni pochutnali na párcích a
dalším občerstvení, vysvitlo sluníčko. Takţe závěrečný program - zpívání za doprovodu
kytary, na kterou zahrála aktivizátorka Eva, pokračoval opět v zahradě. Stejně jako loni, tak i
letos si s námi počasí zahrálo, ale všichni se uţ těšíme, ţe za rok to určitě vyjde.
Srpnový výtvarný den
V pátek 12. srpna 2011 se naši výtvarníci sešli spolu s aktivizátorkou Evou a dobrovolníky v
jídelně Domova. Tentokrát probíhalo zdobení plátěných tašek pomocí dřevěných tiskátek. V
poledne jsme mohli zahlédnout tašky s motivy například květin, ale také s logem našeho
Domova. Sami klienti byli překvapeni, jakou krásu dokáţou jejich ruce vytvořit. Odcházeli
obohaceni o čas strávený ve společenství a při tvořivé práci
Dětský sbor Andělíček
V sobotu 13. srpna 2011 vystoupil v kapli našeho Domova Dětský sbor Andělíček z
Ukrajiny. Duchovní písně zazpívalo 40 dětí. Koncert byl přenášen televizí a rozhlasem do
celého Domova.
Výtvarný den dobrovolníků
Mnozí z našich dobrovolníků chodí pomáhat na Výtvarné dny, které jsou pořádány pro naše
obyvatele. Baví je zkoušet nové techlniky a tvořit spolu s obyvateli. Proto jsme se rozhodli, ţe
vyzkoušíme uspořádat první Výtvarný den dobrovolníků, na kterém nám pomohli
kompletovat různé polotovary výrobků našich obyvatel a mohli dát prostor i své fantazii a
kreativitě. Uskutečnil se o víkentu 30. a 31. července. Ve skutečnosti to tedy byly dny dva.
Naši dobrovolníci odvedli velký kus práce - kompletovali přáníčka, nalepovali magnetky na
výrobky z keramiky, připravovali krabičky, pozvánky a směrovky na letošní pouť. Za to vše
jim patří naše srdečné poděkování! Velmi si váţíme jejich ochoty, pomoci a také toho, ţe je
jejich kroky vţdy přivedou zpět na Ţernůvku.
Pouť k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří na Ţernůvce
Domov sv. Alţběty a Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka uspořádali Pouť k Panně Marii
Bolestné a Den otevřených dveří v neděli 18. září 2011 od 14:00 – 18:00 hodin. Mši
svatou ve 14:30 hodin celebroval Mons. Martin Holík, ředitel radia Proglas. Zpěvem ji
doprovodila deblínská schola a křesťanská skupina Slunovrat. Atmosféru v zahradě navodila
dechová hudba Bivojanka z Jedovnic. Byla připravena prezentace výrobků našich klientů a
hodové občerstvení.
Pouť na Vranov
Ve čtvrtek 8. září 2011 sedm našich klientů v doprovodu aktivizátorky Evy a dobrovolníků
navštívilo poutní místo Vranov u Brna. V 11:00 hodin se zúčastnili slavnostní bohosluţby v
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kostele Narození Panny Marie. I kdyţ počasí nebylo zrovna příznivé, po mši si prohlédli
vnitřní i venkovní areál tohoto poutního místa. V odpoledních hodinách se vrátili domů
duchovně občerstveni a s posilou do dalších dnů.
Výstava obrazů s názvem „Pestrý svět kolem nás“
Od 1. října do 15. listopadu 2011 byla k vidění nová výstava obrazů s názvem „Pestrý svět
kolem nás“. Výtvarné práce představili ţáci Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila z
Brna. ZUŠ Jaroslava Kvapila je nejstarší a největší v Brně s více neţ padesátiletou tradicí
výtvarné pedagogiky. Jejím základním posláním je rozvíjet výtvarnou tvořivost a výtvarné
dovednosti dětí, ţáků, studentů i dospělých. Zaměřuje se především na přípravu na střední a
vysoké umělecké školy. Ţáci ZUŠ Jaroslava Kvapila v prostorách Domova sv. Alţběty
vystavují pravidelně kaţdým rokem. Pod vedením paní učitelky Marie Šrámkové, která jiţ 15
let spolupracuje s Chantal Poullain pro nadaci Archa Chantal, zhotovují mimo jiné i práce pro
zpříjemnění prostředí v různých zdravotnických zařízeních. Jejich vůbec nejstarším počinem
je výzdoba Dětského oddělení Kliniky plastické chirurgie na Berkové ulici v Brně. Pak
následovala Dětská nemocnice v Černých Polích a Dětské centrum na Klinice popálenin a
rekonstrukční chirurgie v Bohunicích. V letošním roce jejich díla rozzářila barvami Dětské
oddělení Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze. Jejich obrázky
také rozveselují prostředí v několika brněnských domovech pro seniory, a to ve Starém
Lískovci, v Bystrci, Líšni a dalších. Doufáme, ţe „Pestrý svět kolem nás“, viděný očima
mladých umělců, rozjasní a prozáří nastávající podzimní dny nejen našim klientům, ale také
pozitivně zapůsobí na ostatní návštěvníky.
Říjnový výtvarný den
Také v našem Domově čas utíká rychle, a proto jsme se v pátek 7. října 2011 sešli, abychom
započali výrobu vánočních přání pro všechny ty, jeţ jsou neodmyslitelně spjati s naším
Domovem. Pomocí voskovek, pauzovacího papíru a ţehličky naši klienti a dobrovolníci pod
vedením aktivizátorky Evy tvořili základ dekorace celého přání. Při tom si procvičili jemnou
motoriku a posílili ruce - některé voskovky kreslily slabě, a tak se na ně muselo přitlačit, aby
ulpělo více potřebného vosku na papíru. Vzniklo mnoho krásných kreseb, které jistě zaujmou
všechny ty, jeţ od nás dostanou přání ke dnům oslavy Narození Jeţíše Krista.
Listopadový výtvarný den
V pátek 4. listopadu 2011 se sešli naši klienti, dobrovolníci a někteří zaměstnanci a společně
započali s přípravou vánoční výzdoby Domova. Vyráběli nevšední zvonečky z bavlnek.
Polystyrénový zvoneček obalili igelitovým sáčkem, napíchali do něj špendlíky, které poté
omotávali bavlnkami. Aţ byl zvoneček řádně ovinut, přelili ho vodním sklem, které po
zaschnutí ztvrdlo. Poslední fáze výroby spočívala v odšpendlování a sundání bavlněného
zvonečku z korpusu. Uţ se všichni těšíme, aţ tyto krásné výrobky ozdobí schodiště a navodí
vánoční atmosféru.

Výstava fotografií Martina Wettera
s názvem „Pohledy“ byla zahájena 16. listopadu 2011. Martin Wetter, 1973, ţije v
Boskovicích. Maturoval v Metře Blansko - obor mechanik - elektronik se specializací na
měřicí a řídicí techniku. V tomto oboru pracuje a díky zaměření na náročné odborné práce má
přístup k mnoha zajímavým místům, která jsou veřejnosti nepřístupná, ať jiţ z technických
nebo bezpečnostních důvodů. Fotí nejen krásy přírody, pohledy do krajiny z výšin věţí,
12

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2011

továrních komínů, ale také okamţiky jedinečných setkání, nahodilých okamţiků, kdy ţivot
ukazuje důleţitost bytí ... Jeho fotografie jsou "ţivé" a pravdivé. Výstava byla přístupná denně
do 15. ledna 2012 od 9:00 do 16:00 hodin.
Tvořivé dopoledne
Ve dnech 1. a 8. prosince 2011 si naši klienti vyzkoušeli novou volnočasovou aktivitu
"Tvořivé dopoledne". Sešli se v prostorách jídelny, sice v menším počtu neţ při výtvarném
dnu, a doslova dotvářeli vánoční výzdobu - zvonečky, přáníčka, která vyrobili na
předcházejících výtvarných dnech. Tato aktivita je méně náročná na přípravu, čas a personál a
klienti si během jednoho dne vyzkoušeli různorodé činnosti. Pro svůj úspěch bude zařazena
mezi pravidelné volnočasové aktivity jako je např. zpívání, poslech hudby, čtení na
pokračování, procvičování paměti a další.
Mikulášská nadílka
Stalo se jiţ tradicí, ţe v úterý 6. prosince 2011 poctil náš Domov svoji návštěvou svatý
Mikuláš v doprovodu dvou andělů a čerta. Nejdříve navštívil všechny naše klienty na jejich
pokojích, kde rozdával nejen nadílku v podobě balíčků, ale také andělé zazpívali a zahráli na
flétnu. Velkým zpestřením byl velmi pěkně vyvedený čert, v podání naší bývalé
zaměstnankyně Renatky Janečkové, který stejně jako loni odešel s prázdnou. Poté Mikuláš s
doprovodem zavítal i mezi zaměstnance na jejich pracoviště a za řádovými sestrami.
Vánoční besídka ţáků ZŠ Předklášteří
V pátek 16. prosince 2011 v 9:30 hodin se naši obyvatelé sešli v jídelně v radostném
očekávání předvánočního koledování dětí ze ZŠ Předklášteří. Se svým bohatým programem
vystoupilo více neţ 20 dětí od nejmenších aţ po 15-tileté. Rozloučily se hitem letošního roku
"Půlnoční", kterou nazpíval Václav Neckář. Děkujeme nejen účinkujícím, ale i těm, kteří s
nimi celé vystoupení nacvičili a váţili cestu aţ k nám na Ţernůvku.
Betlémské světlo
Jako kaţdý rok, i ten letošní, nám tišnovští skauti v sobotu 17. prosince 2011 přinesli
Betlémské světlo. Mottem letošního ročníku byl citát z Matoušova evangelia: "Jsi světlo
celého světa" (Mt 5,14-16). Svou přítomností potěšili naše klienty na pokojích, kde jim
zazpívali a přednesli svá přání k vánočním svátkům.
Vánoční koncert Tišnovského pěveckého sboru
V úterý 20.prosince 2011 v 16:00 hodin se uskutečnil vánoční koncert Tišnovského
pěveckého sboru. Všichni přítomní i klienti na pokojích byli nadšeni vysokým uměleckým
projevem účinkujících a odcházeli s vánoční náladou v duši. Děkujeme všem členům sboru,
ţe si udělali čas a přišli potěšit naše klienty.
Dětský vánoční koncert
V pátek 23. prosince 2011 nás navštívila vděčná rodina naší bývalé klienty a nabídla nám
jako dárek vánoční vystoupení pro naše současné klienty. Účinkovali Petra Ryšavá, 14 let,
(příčná flétna, zpěv), Pavla Ryšavá, 13 let - vítězka krajského kola komorní hry na flétnu a
Marek Ryšavý (klavír, housle a skladba) - nejlepší skladatel ve své kategorii a drţitel 2. místa
v celostátním kole na klavír. V kapli Domova představili vánoční program, se kterým letos
vystoupili i v Rakousku. Ten byl ještě obohacen mistrem ČR na dudy v roce 1998 Jakubem
Brychtou (18 let) a malou Marianou Tůmovou (violoncello - vítězkou krajského kola 2010).
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Klavírní doprovod zajišťovala paní učitelka Mgr. Jana Nevoralová. Celým Domovem se nesly
nádherné skladby - namátkou "Byla cesta, byla ušlapaná", "Spanilá z archy holubičko",
"Koníčky milého" nebo "Půjdem spolu do Betléma". Na závěr děti přinesly našim klientům
drobné upomínky. Děkujeme a jsme potěšeni, ţe rodiny našich klientů ani po letech
nezapomínají na Domov.
Štědrý den
Naši klienti vnímají přípravu na Vánoce téměř po celou adventní dobu. Štědrý den
začal jiţ dopoledne ve znamení nadělování. Paní ředitelka s manţelem a dětmi navštívila
kaţdého klienta na pokoji s přáníčkem a dárkem. Asi třetina klientů se zúčastnila
štědrovečerní večeře, která se konala v 16:00 hodin v jídelně Domova. Duchovní slovo
zaznělo z úst Mons. Josefa Šindara, a po společném přípitku následovala večeře. Na výběr byl
kapr, filé, nebo smaţený sýr. Ve 20:00 hodin začala půlnoční mše svatá v kapli Domova.
Tišnovská schola
V úterý 28. prosince 2011 na svátek Mláďátek náš Domov navštívila tišnovská mládeţ v
počtu asi 20-ti dívek a chlapců. Vánočními písněmi doprovázeli celou mši svatou. Pak
následovalo přátelské posezení a pohoštění v jídelně.

2.5.

Příjem a ukončení pobytu

Zájemce o ubytování si můţe domluvit osobní návštěvu, prohlédnout si spolu se svými
blízkými Domov a seznámit se s nabídkou a zajištěním jednotlivých sluţeb. Sociální
pracovnice mu poskytne všechny potřebné informace a zodpoví případné dotazy.
Prvním krokem pro přijetí je vyplnění základního dokumentu – Ţádost o ubytování v
Domově sv. Alţběty. Jeho součástí je formulář Vyjádření lékaře, který vyplňuje praktický
lékař nebo lékař zařízení, ve kterém se ţadatel nachází. Oba tyto formuláře jsou k dispozici u
sociální pracovnice Domova nebo na webových stránkách www.dosa.cz /formuláře ke
staţení/. Vyplněnou ţádost je moţné doručit osobně nebo zaslat na adresu: Domov sv.
Alţběty, Ţernůvka 12, 666 01 Tišnov.
Přijatá ţádost je posuzována ze zdravotního a sociálního hlediska za účelem zjištění, zda
ţadatel odpovídá cílové skupině Domova. Pokud ano, je ţadateli oznámeno písemně, ţe byl
zařazen do Registru čekatelů.
V případě, kdy ţádost ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůţeme zaregistrovat, je
ţadatel také vyrozuměn písemně s odůvodněním a nabídkou jiných specializovaných
zařízení.
počet

Za rok 2011
Přijato celkem

9

z toho ţeny

7

muţi

2

Pobyt ukončilo
Z toho odešlo do domácí péče

9
0

zemřelo

9

přemístěno do jiného soc. zařízení

0
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3. Zaměstnanci
V našem Domově je kladen důraz na křesťanský vztah k bliţnímu. Především obětavostí a
láskou obsluţného personálu si naše zařízení získalo dobrou pověst.
Při výběru pracovníků pro zařízení, je kladen důraz na zkušenost a odbornost ze sféry
sociálních nebo zdravotních sluţeb. Ve vybraném personálu, který je v přímém kontaktu
s klienty a na provádění sluţeb se přímo podílí, je řada pracovníků s dlouholetou zkušeností
v této oblasti.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců činil pro rok 2011 28,48. Domov
zaměstnával ředitelku, účetní, sociální pracovnici, provozní referentku, vrchní sestru na 0,6
úvazku, rehabilitační sestru, aktivizátorku, 15 pracovníků v přímé obsluţné péči, jednoho
údrţbáře, tři kuchařky, dvě uklízečky, jednu a půl pradleny. (Vrchní sestra přešla postupně
během prvního čtvrtletí do Domova sv. Aneţky, nahradila jí naše rehabilitační sestra, jen na
0,6 úvazku. Na místo rehabilitační sestry přešla sestra z přímé péče.)
Během roku se na poskytování sluţeb podílelo 67 dobrovolníků. Náplní jejich práce bylo
doprovázení obyvatel na procházce, komunikace s obyvateli a aktivní naslouchání, pomoc při
ergoterapii (kreativní, ruční a výtvarné práce), zpříjemňování chvil (zpěv s kytarou, společná
četba, stolní hry), pomoc při krmení těţce nemocných a nemohoucích klientů. Dobrovolníci
věnovali našim obyvatelům celkem 2129,75 hodin.
Zdravotnice a pracovnice přímé obsluţné péče absolvovaly během roku celkem 443
školících hodin s odbornou tématikou. Jedna pracovnice v přímé obsluţné péči absolvovala
akreditovaný kurz v rozsahu 150 hod. Ostatní provozní personál navštívil školení v počtu 173
hodin.
Během roku v Domově proběhla povinná školení bezpečnosti práce, 2x supervize a jeden
společný seminář na téma „Jak pomáhat a nevyhořet“.

4. Finanční zpráva
4.1.

Zhodnocení základních údajů.

Účetní jednotka vznikla od 1. 6. 2001 na dobu neurčitou na základě Zřizovací listiny vydané
Kongregací milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně,
Grohova 18, 602 00 Brno (dále jen zřizovatel). Jde o nestátní neziskový subjekt, církevní
právnickou osobu – humanitární organizaci církve. Provoz byl zahájen 1. 11. 2002.
Právní subjektivita je na Domov sv. Alţběty delegovaná zřizovatelem a vyplývá z příslušných
ustanovení zákona č. 308/91 Sb., o svobodě náboţenské víry a postavení církví a
náboţenských společností v pozdějším znění (z.č. 3/2002 Sb.).
Účetní jednotka hospodaří dle samostatného rozpočtu, jako právnická osoba má přidělené IČ,
otevřený vlastní účet u pobočky Komerční banky Tišnov. V právních vztazích vystupuje
svým jménem v rozsahu upraveném Zřizovací listinou a Statutem.
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Od 5. 5. 2006 je Domov sv. Alţběty evidován u Ministerstva kultury ČR v Rejstříku
evidovaných právnických osob dle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboţenských
společnostech. K tomuto datu bylo Domovu přiděleno identifikační číslo.
Domov je registrován na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako poskytovatel sociální
sluţby – domov pro seniory.
Domov není zřízen za účelem podnikání.
Domov nevlastní ţádné nemovitosti, provoz je umístěn v objektu pronajatém od zřizovatele.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly pouţity účetní metody pro nevýdělečné organizace.
Účetnictví je vedeno podvojným způsobem, je zpracováváno pomocí účetního programu
Mark, firmy Valet s.r.o., Havířov. Účtování pořízení a úbytku zásob je provedeno podle
způsobu B. Veškeré prvotní doklady jsou ukládány přímo v objektu Domova v souladu se
zákonem o archivnictví.
Za uplynulé období jsme neměli ţádné platby ani evidence v cizích měnách, ani jsme
neobchodovali s cennými papíry.
V roce 2011 byla část darů, určených na provoz Domova ve výši 181 700,- Kč převedena na
účet 325 – Ostatní závazky. Ţádné jiné finanční závazky Domov nemá. Vykázané závazky
krátkodobého charakteru byly vyrovnány v lednu 2012.
Statutární orgán Domova (ředitel) ani orgány dle Statutu (dozorčí a správní rada) nepobírají
ţádné odměny a funkční poţitky.
Veškeré finanční zdroje jsou rozlišovány pod názvem projekty (viz 4.2.). Tomuto členění
odpovídá účtování veškerých nákladových poloţek.
Výsledek hospodaření z r. 2010 (zisk Kč 300,19) byl zaúčtován na účet 911000 - Fondy.

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
zdroj příjmů – projekty

částka ( tis. Kč)

MPSV

4 019

Jihomoravský kraj

809

Město Tišnov

50

Příjmy od klientů

9 297

Platby od VZP

611

Ostatní (strava hosté/zaměstnanci, dary, úroky,
doplatky)

825

celkem:

15 611
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Přehled neinvestičních nákladů
částka (tis. Kč)

Druh nákladu

Osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění..)

10 167

Materiálové náklady (potraviny, vybavení…)

2 333

Nemateriálové náklady (energie, sluţby…)

3 111
celkem:

15 611

Vývoj a konečný stav fondů
počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný stav
( tis. Kč)

Vlastní jmění

727

0

0

727

Fondy

621

0

0

621

FKSP

181

95

139

137

fond

Stav a pohyb majetku
druh majetku

počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný
stav
( tis. Kč)

Samostatné movité
věci

1 925

300

0

2 224

Drobný dlouhodobý
majetek

602

0

0

602

Majetek v operativní
evidenci

7 261

404

22

7 643

Celkem:

9 788

704

22

10 469
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5. Závěr
Závěrem nutno poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro
důstojný a aktivní ţivot ve stáří pro naše obyvatele.
Dotace na provoz Domova poskytl:
 Jihomoravský kraj
 MPSV
 Město Tišnov
Dary pro Domov sv. Alžběty věnovaly:
 právnické osoby
 fyzické osoby ……
Srdečné díky!
Díky i za nezištnost všem dobrovolníkům!

6. Přílohy
Název

listů

Rozvaha k 31.12.2011

2

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011

2
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