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Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé a příznivci Domova svaté Alžběty!
Čas ubíhá a s ním také události, radosti, starosti a každodenní prožívání našich dní.
Dostalo se mi privilegia opět napsat malý úvod k Výroční zprávě Domova sv. Alžběty na
Žernůvce, a tak se s úžasem a vděčností ohlížím zpět na přelom roku 2001-2002, kdy se náš
Domov po velké a zdařilé rekonstrukci opět otevřel lidem, kteří potřebují naši péči a blízkost
ve své nemoci, bolesti, nesoběstačnosti, samotě či na sklonku života.
Těžko uvěřit, že od té doby uplynulo již 15 let a my smíme stále toto poslání den za dnem
naplňovat. Během této doby se zde na lůžku vystřídalo téměř 200 lidí, a přesto pro nás nebyli
jen počty ošetřených pacientů, nýbrž stali se pro nás konkrétním, jednotlivým člověkem se
svou individualitou a osobním příběhem. Za 15 uplynulých roků nelze sice jednotlivé
okamžiky a události udržet v živé paměti dopodrobna a snad to ani není nutné. Zdá se mi
totiž, že mnohem podstatnější je vnímat každý přítomný okamžik, být přítomný v pravou
chvíli a v pravý čas na pravém místě – s úmyslem dát se k dispozici a vnímat lidskou
jedinečnost s úctou, respektem a pokorou.
V Domově sv. Alžběty možná nezahlédneme hodnoty, které se dnes ve společnosti tolik cení
a vyzdvihují – být stále mladý, úspěšný, výkonný a zdravý. Naši klienti těmito atributy
nedisponují. Ani naše práce a péče nevede k mládí, k výkonům a ani neuzdravujeme. Našim
úspěchem je vrátit těm, kteří nám byli do péče svěřeni, opět vnitřní pokoj, zbavit je bolesti a
nežádoucích projevů jejich nemoci tak, aby se cítili v bezpečí a v klidu, vnímali blízkost
pečujících a vlastní rodiny. Našim úspěchem je vykouzlit ve tvářích našich klientů pozitivní
emoce, které pramení z vnitřního pokoje srdce, ze smíření se sebou, s Bohem a s ostatními
lidmi.
Toto je cesta, smysl i úkol celého díla na Žernůvce, díla - které s Boží pomocí a s podporou
vás mnohých – funguje už plných 15 let.
Věříme, že jsou před námi i další dny, měsíce a roky, kdy bude Domov sv. Alžběty otevřen
všem, kteří jeho službu potřebují.

Sestra Maxmiliána
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sv. Alžběty - představení

Předmětem činnosti – posláním – Domova sv. Alžběty je naplnění poslání zřizovatele, kterým
je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně.
Poskytnout sociální a odbornou zdravotní péči v duchu křesťanské lásky a respektování
náboženské svobody všem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Naší snahou je, aby naši klienti mohli svůj život
prožít důstojně a smysluplně v ovzduší důvěry, radosti a pokoje, aby netrpěli nesnesitelnou
bolestí, nebyli izolováni a osamoceni. Zvláště, aby i v posledních chvílích života mohli
vnímat blízkost pečujících, rodiny a duchovní doprovázení. Domov sv. Alžběty byl zřízen
podle zákona o církvích a je neziskovou právnickou osobou.

1.1











Zásady poskytované sociální služby
Respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, zvyky,
vlastní názory a životní hodnoty, ať je jakkoliv nemocen, postižen nebo
dezorientován.
Aktivně informovat klienty i zájemce o nabízené sociální službě, včetně podmínek,
způsobu poskytování služeb a jejich ceně.
Napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí.
Udržovat a rozvíjet kvalitu ubytování, stravy i kvalitu estetického prostředí.
Udržet co nejdéle a co možná nejvyšší dosaženou úroveň kvality života klientů.
Zachovat život klientů plnohodnotným, dopřát jim, aby byli „u sebe“ a „doma“.
Umožnit zachování soukromí, sebeúcty a intimity.
Poskytnout každému klientovi kvalitní péči ve všech jejich aspektech.
Přispět smysluplnému využití volného času, podporovat zájmy, seberealizaci a aktivity
klientů (výtvarné, hudební, kulturně – vzdělávací, duchovní ….).
4

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty






Podporovat kontakt klientů s rodinou, přáteli a okolním světem.
Pomáhat našim klientům vyrovnat se s vlastním stářím a nemocí.
Nabídnout naději a usmíření se s Bohem a lidmi.
Být na blízku těm, kteří trpí, cítí se opuštěni, nešťastní, vnímat jejich bolest
a doprovázet je v jejich posledních hodinách pozemského života.

1.2

Identifikační údaje

Název:

Domov sv. Alžběty

Sídlo:

Žernůvka 12, Nelepeč–Žernůvka, 666 01 Tišnov

IČ:

73 63 39 68
Rejstřík evidovaných právnických osob MK

Telefon:

549 411 526

e-mail:
web stránky:

domov@dosa.cz
www.dosa.cz

1.3
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8/3-18-001/2006-6520

Identifikační údaje zřizovatele

Název:

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

Sídlo:

Grohova 18, 602 00 Brno

IČ:

00 40 64 73

1.4

Správní orgány

Zřizovatel Domova sv. Alžběty jmenoval s účinností od 1.1.2014 Správní radu v tomto
složení:
Správní rada:

S.M. Edita - Ing. MartaTroppová
S.M. Alžběta - Terézia Smolárová
S.M. Bogdana - RNDr. Ing. Marie Zezulková
Správní rada zasedala během roku 2016 4x.

Ředitelka Domova:

1.5

PhDr. Jana Hutařová

Registrace sociální služby

Od 1.8.2007 je Domov sv. Alžběty registrován jako sociální služba - domov pro seniory,
s identifikátorem 3872563 pod sp. z.: S-JMK 81487/2007.
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Cíle pro rok 2016











Opravit ochranu zdí na pokojích a chodbách (individuální projekt JMK).
Vymalovat chodby, kapli.
Opravit / vyměnit vchodové dveře.
Opravit / vyměnit netěsnící okna (neuskutečnilo se).
Opravit dveře / pojezdy vestavěných skříní.
Zajistit druhý oxygenátor (Nadace dobré vůle).
Zakoupit nový sterilizátor.
Vyměnit vanu ve IV. patře za širší (neuskutečnilo se).
Vyřešit způsob značení prádla.
Koupit nový konvektomat do kuchyně.

2. Přehled činnosti Domova sv. Alžběty v roce 2016
Náš Domov poskytuje pobytové služby 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 služeb nebo rodiny
a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je uzpůsobeno pro péči
o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky
nemocné a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed
přírody a možnost duchovního zázemí.
V roce 2016 u nás našlo domov 45 klientů. Z toho k 31. 12. 2016 bylo 9 mužů a 36 žen, 1
klient byl ve věku do 65-ti let, 20 klientů bylo v rozmezí 66-ti až 85-ti let a 24 klientů mělo
nad 86 let. Věkový průměr činil 84,7 roku. Celkem 42 klientů bylo imobilních nebo
mobilních za pomoci druhé osoby či kompenzačních pomůcek, 17 mělo zvýšené nároky na
složení stravy. Dva klienti přijímali stravu PEGem.

2.1

Budova a zázemí - ubytování

Budova je majetkem zřizovatele, je moderně vybavena a splňuje požadavky k naplnění
standardů ubytování v oblasti poskytování sociálních služeb. Provoz Domova sv. Alžběty byl
zahájen 1. listopadu 2002 po kompletní rekonstrukci původní budovy z roku 1930.
Budova je čtyřpodlažní, bezbariérová, je vybavena evakuačním lůžkovým výtahem. Klientům
a jejich návštěvám je k dispozici areál zahrady, který je navržen jako odpočinková a relaxační
plocha. V suterénu objektu je umístěna jídelna pro klienty se vstupem do zahrady, dále
kuchyně a zázemí pro stravovací provoz, prádelna, šatny personálu a další technické zázemí.
Celková kapacita je 45 klientů. Klienti jsou ubytovaní v 7 jednolůžkových pokojích, 7
dvoulůžkových pokojích, 8 třílůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní koupelnu
(umyvadlo, WC, bezbariérovou sprchu). Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými
postelemi a novým nábytkem. V každém 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 současně slouží i jako knihovny, trvale přístupná kaple,
ordinace lékaře, místnost pro rehabilitaci, zázemí pro dobrovolníky.
Domov se průběžně udržuje, opravuje a vybavuje. V průběhu roku byly vymalovány některé
pokoje, chodby a kaple. Byla opravena ochrana zdí Decoba Plaxem. Proběhla velká oprava tří
vchodových dveří a posuvných dveří u vestavěných skříní.
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Ke každému lůžku byla koupena osobní diodová lampička. Nově jsme zakoupili do prádelny
stroj a na značení prádla a do kuchyně konventomat. Dokoupili jsme skříně do dvou sesteren.
Cena za ubytování byla stejná jako v roce 2013.

Cena za ubytování v roce 2016

2.2

POKOJ

DENNÍ SAZBA v Kč

jednolůžkový

200,-

dvojlůžkový

180,-

třílůžkový

160,-

Ošetřovatelská a obslužná péče

Domov zajišťuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči dle potřeb klientů, kterou vykonávají
registrované všeobecné sestry. Zdravotní výkony vykazujeme k úhradě VZP, ZP MV, ČP ZP
a VoZP. K odborným vyšetřením se klienti
přepravují do zdravotnických zařízení
v Tišnově nebo v Brně.
Zdravotní péči zajišťuje lékařka MUDr. Jana
Hlaváčová jedenkrát týdně v ambulanci
Domova nebo konzultuje dle potřeby na
telefonu. Frekvence návštěv lékaře je v
průměru 1 x měsíčně u každého klienta. Dle
preventivního programu probíhá očkování
klientů i zaměstnanců.
Každodenní osobní péči a dopomoc klientům
zajišťují pracovníci v přímé obslužné péči.
Přístup ke každému klientovi je individuální a je brán zřetel na jeho osobní cíl, přání a
zájmy s ohledem na jeho možnosti pohybu, možnost vnímání, schopnosti sebeobsluhy a na
jeho zvyklosti. Klíčoví pracovníci vypracovávají u každého „svého“ klienta individuální plán
a podle něho pak postupuje celý team pečujících v úkonech daných zákonem o sociálních
službách.
Při poskytování služeb dochází k těsné vazbě mezi klienty a pracovníky, kteří jsou s nimi
v přímém kontaktu. Ti podle potřeb pomáhají klientům při obslužných činnostech, při
poskytování informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při
prosazování oprávněných práv a zájmů.
Za důležité považujeme období přechodu klienta z původního bydliště do Domova. V této
etapě je důležité pomáhat novému klientovi s aklimatizací a vytvářením nových vztahů, ale
také trvale podporovat původní kontakty s rodinou, blízkými a přáteli.
Od Nadace dobré vůle – nadace Olgy Havlové jsme obdrželi 40.000,- Kč na nákup dalšího
oxygenátoru a pulzoxymetru. Dále jsme pořídili nový sterilizátor a ozongenerátor.
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Rehabilitační péče

V roce 2016 byla poskytována našim klientům také
rehabilitační péče ve formách, směřujících k obnovení
nebo zlepšení ztracených funkcí, k udržení dosavadních
funkcí nebo ke zpomalení progrese. Cílem rehabilitace je
dosáhnout maximální možné soběstačnosti a zároveň tak
dosáhnout co nejvyšší kvality života. Významně přispívá
k zamezení
imobilizace,
vzniku
komplikací
a sekundárních změn u seniorů.
Personál Domova, zvláště školená pracovnice přímé
obslužné péče určená pro rehabilitaci, uplatňuje
fyzioterapii, která zahrnuje pohybovou léčbu, tj. aktivní
tělesnou výchovu, skupinové kondiční cvičení, pohybové
hry, vertikalizaci, nácvik chůze, dále pak pasivní cvičení
a speciální metodiky na podkladě nejčastěji
senzomotorické stimulace. Součástí je též fyzikální
terapie – elektroléčba, magnetoterapie, léčba ultrazvukem, mechanoterapie, masáže a léčba
teplem a světlem. Také ostatní pracovnice přímé obslužné péče a aktivizátorka se podílejí na
rehabilitačním programu Domova – podporují klienty při chůzi po chodbě Domova, při
procházkách v bezbariérovém areálu zahrady, uplatňují principy Bazální stimulace.
Druhou složkou rehabilitace jsou pravidelné volnočasové aktivity. Naši klienti mají možnost
po celý rok využívat společné nebo individuální aktivity. Každý den v týdnu má své
pravidelné zaměření. V pondělí je to „Filmový klub“ nebo „Paměťové cvičení“. V úterý
„Čtení na pokračování". Ve středu k nám dochází na „Canisterapii“ paní Ivana Rybičková ze
Železného se svojí fenkou Shery. Každý čtvrtek dopoledne se klienti scházejí v jídelně k
„Posezení nad Božím slovem“, které vede pastorační asistent Mgr. Pavel Komínek. V pátek
probíhá společné „Rehabilitační cvičení“ s rehabilitační pracovnicí. Všechny tyto aktivity
probíhají i individuálně u klientů, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit ve skupině. Někteří
dávají přednost individuálnímu rozhovoru s pastoračním asistentem. Pokud počasí dovolí, tak
se snažíme, aby i naši imobilní klienti mohli pobývat v areálu zahrady, kam je v letních
měsících dopravujeme na vozíku i v lůžku. Velmi oblíbené jsou výjižďky do přírody
v doprovodu aktivizátorky i za „hranice“ našeho Domova směrem do lesa k Nelepči.
Nenahraditelná
je
přítomnost
dobrovolníků, kteří přináší nejen nové
tváře, ale také dokážou vyplnit každodenní
jednotvárnost našich seniorů. Velkým
přínosem se stala spolupráce se ZŠ Deblín.
Žáci k nám dochází 1x měsíčně. V rámci
společně stráveného času spolu s klienty
hrají např. společenské hry, zpívají,
provádějí
paměťová
cvičení
nebo
vzpomínají na zvyky z jejich mládí.

2.4

Stravování, praní prádla, jednání s úřady a další služby

Klienti se stravují společně v jídelně nebo přímo na pokojích. Strava je poskytována
racionální a diabetická. Klientům jsou také dle jejich zdravotního stavu připravovány různé
diety – např. dieta s omezením tuků, šetřící, bezbílkovinová apod. Celodenní stravu tvoří
snídaně, oběd, večeře a dvě svačiny. Klienti si mohou zvolit, že si nepřejí svačiny (ponížena
8
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celodenní strava o 15,- Kč). Diabetikům se podává ještě II. večeře. Veškerá strava je
připravována v naší kuchyni. S aktuální nabídkou stravy jsou klienti seznamováni formou
jídelních lístků, které se střídají po osmi týdnech. Při přípravě stravy se využívá aktuálních
sezónních potravin.

Cena neponíženého stravného v roce 2016
STRAVA

DENNÍ SAZBA v Kč

racionální

155,-

diabetická

155,-

šetřící

155,-

Prádlo klientů i personálu se pere a žehlí v naší prádelně. Na všech pokojích se každý den
uklízí.
Lékařka, která pravidelně dojíždí za klienty Domova, je zároveň i závodní lékařkou, provádí
preventivní prohlídky zaměstnanců a dohlíží na dodržování hygienických a zdravotních
norem v Domově. Pravidelné kontrole Hygienické stanice podléhá také celý stravovací
provoz, provoz prádelny, pitná a odpadní voda.
Dále klientům zajišťujeme nákupy (běžné potraviny, oděvy, drogerie, obuv, apod.), služby
(kadeřnice, pedikúra, fotografování) a fakultativní služby (telefonní hovory, doprava autem
či doprovod, donáška obědů na pokoj, revize elektrospotřebičů na pokoji (televize, apod.),
kulturní a společenské akce. Klienti jsou s kulturním programem seznámeni vždy včas, a to
písemnou formou ve zprávách, které jsou součástí jídelního lístku, na nástěnkách
v jednotlivých patrech a těsně před akcí rozhlasem.
Domov zprostředkuje a zajišťuje jednání klientů s úřady a pomáhá při prosazování
oprávněných práv a zájmů:
 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Praha;
 Městský úřad obce s rozšířenou působností – odbor sociálních věcí, matrika (nahlášení
změny pobytu, ukončení pobytu, apod.);
 Úřad práce (žádost o příspěvky na péči, příspěvky na mobilitu, zvláštní příjemci,
doprovod při sociálním šetření v Domově);
 Obecní úřad (při zařizování trvalého pobytu, během voleb);
 Zdravotní pojišťovny (vyřízení přechodu z jedné pojišťovny k jiné, při úmrtí vracíme
Evropský průkaz zdravotního pojištění klienta);
 Pošta (při nástupu klienta zařizujeme v místě trvalého bydliště přeposílání pošty a
důchodu, přebírání pošty klientů, dosílání a výběr složenek);
 Notář, nemocnice.

2.5

Duchovní péče, kultura a společenské akce

Domov sv. Alžběty je církevním zařízením. Dle zájmu jednotlivců je příležitost 2 x denně
navštívit bohoslužbu v kapli. Bohoslužby jsou přenášeny místní TV sítí a rozhlasem.
Iimobilní klienti mají možnost je takto sdílet. V TV mají klienti možnost sledovat křesťanský
program NOE a dalších dvanáct programů. V průběhu roku proběhlo 10 setkání vedení
Domova s klienty, na kterých je prostor k předávání informací oběma směry.
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Klientům, kteří slaví své narozeniny, je od zaměstnanců Domova předán drobný dárek
a kytička. Gratulace je doprovázena zpěvem písně.

Kulturní a společenské akce v roce 2016
1. 1. Při mši svaté zazpívala Schola z Dolních Louček.
3. 1. Při mši svaté zazpíval Chrámový sbor z Tišnova.
9. 1. – 29. 2. Marie Kostohryzová - „Příběhy z dávna“- výstava obrazů.
9. 1. Tříkralová sbírka. Tři králové z Deblína navštívili klienty na jejich pokojích a poté také
zaměstnance. Výtěžek sbírky byl předán Oblastní charitě Tišnov.
20. 1. Jablečná brigáda. Zima je v plném proudu a uskladněná jablka ze zahrady se začínají
kazit. Klienti spolu s aktivizátorkou Pavlou a žáky se ZŠ z Deblína okrajovali jablka, která
se pak zamrazila.
27. 1. Výtvarný den – přáníčka pro dobrovolníky. Klienti spolu s aktivizátorkou Pavlou se
sešli v jídelně ke společnému tvoření. Vyráběli
narozeninová přáníčka pro naše dobrovolníky.
24. 2. Výtvarný den se žáky ZŠ Deblín.
Aktivizátorka Pavla připravila polystyrenová vejce,
špendlíky a barevné bavlnky. Klienti i děti
namotávali bavlnky na vejce, která pak ponořili
do vodního skla. Po zaschnutí se "vylouply" dvě
poloviny barevných vajíček, do kterých se po spojení
usadí žlutá kuřátka se zeleným lístkem.
1. 3. – 30. 4. Výstava fotografií - Mgr. Pavel Komínek – „ …co jsem viděl, o tom budu
vyprávět“ (Sir. 42,15)
8. 3. Oslava Mezinárodního dne žen. Zástupci mužské části klientů za pomoci aktivizátorky
Pavly a rehabilitační sestry Moniky navštívili všechny klientky na pokojích, aby jim popřáli
k jejich svátku a předali květinu.
30. 3. O kouzelných dudách. Ondřej Tryhuk a Lucie Žaludová formou zábavného
a poutavého vyprávění předvedli pořad koncipovaný jako
vzpomínku a připomenutí starých dobrých časů.
Představili nám dudy z různých zemí, povídali o jejich
historii napříč různými národy.
5. 4. Zeyferus. Naši klienti spolu s klienty Chráněného
bydlení ze Skryjí a dětmi zaměstnanců již od 13:00 hodin
netrpělivě očekávali v areálu zahrady příjezd společnosti
ZAYFERUS. Její členové nejdříve představili sebe
i dravce - orel, sokol, poštolka, raroh aj. ZAYFERUS je
společnost na ochranu dravců, která byla založena již v roce 1991.
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12. 4. Gotické nástěnné malby v kostele sv. Kříže v Nebovidech u Brna. Přednáška
historičky umění PhDr. Kateřiny Dvořákové se uskutečnila v 9:30 hod v jídelně. Při
prezentaci jsme se přenesli do kostela v Nebovidech, který je
zasvěcený svátku Nalezení sv. Kříže.
27. 4. Výtvarné odpoledne. Výtvarníci vyráběli záložky do
knížek. S jejich výrobou jim přišly pomoci děti ze Základní
školy z Deblína. Děti vyrobily šablonky a klienti je za jejich
pomoci obkreslovali a vymalovávali voskovkami a temperami.
Na druhou stranu záložky nalepili citát.
29. 4. Pálení čarodějnic. Ve 14:00 hodin bylo zahájeno dlouho očekávané "čarodějnické
setkání" spojené s opékáním klobás a barmanskou show.
3. 5. – 30. 6. Výstava obrazů Juraj Dovičín – „Akvarely“
13. 5. Vystoupení dětí z MŠ Žďárec. Do našeho Domova zavítaly děti z MŠ Žďárec
s programem ke Dni matek. Besídka se konala v 9:30 hodin v jídelně. Klienti byli mile
potěšeni pásmem básní, písní a roztomilými tanečními kreacemi. Poté polovina dětí navštívila
klienty, kteří se nemohli akce zúčastnit, přímo na jejich
pokojích. Také i jim zarecitovaly a zazpívaly.
20. 5. Výtvarný den. Cílem dnešního setkání bylo
malování tašek. Pomocí šablon a barev na textil
malovali obrázky na textilní tašky. Někteří z klientů
používali gelové pero. Přítomní dobrovolníci umývali
štětce, měnili vodu a nosili barvy.
1. - 31. 5. Vysazování květin. Klienti spolu
s aktivizátorkou Pavlou se během celého měsíce věnovali sázení rostlinek. Do truhlíků
a květináčů připravovali zeminu v potřebném složení. Postupně vysazovali bylinky levanduli, rozmarýn, bazalku, meduňku, zeleninu - petržel, pažitku, celer a několik druhů
rajčat. Také venkovní části domu jsou ozdobeny truhlíky
s vysázenými letničkami.
17. 6. Herní odpoledne se žáky ZŠ Deblín. I přesto,
že nás počasí dlouho napínalo, nakonec se herní klání
uskutečnilo v areálu zahrady. Na šesti stanovištích
se soutěžilo v různých disciplínách. Např.: hod do dálky,
poznávání rostlin a živočichů, dopravních značek, hod
kroužků na cíl atd. Klienti i žáci soutěžili jednotlivě. Byli
vyhlášeni 3 nejúspěšnější z řad klientů i žáků. Odměna za účast v podobě oplatku však
neminula nikoho.
22. 6. Divadelní představení - klienti Chráněného bydlení Skryje zahráli poháku „Sůl nad
zlato“.
26. 6. Musica Regina. V repertoáru této amatérské skupiny jsou písně nejen lidové
a duchovní české a moravské, ale také latinské, anglické, černošské a indiánské. Pět členů čtyři muži a jedna žena, zpívali a hráli na flétnu, kytaru, housle a bubínek.
1. 7. - 31. 8. Výstava fotografií Vítězslav Janda – „Poprvé“
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29. 6. Beseda o NAIROBI. Klienti shlédli prezentaci fotografií a videí v podání p. Maláška
z jeho pobytu v pro nás exotické zemi.
7. 7. Koncert skupiny PAPRSKY. V kapli našeho Domova se konal koncert nejznámější
současné křesťanské skupiny v ČR.
13. 7. Beseda o Izraeli. Náš známý cestovatel, pan Petr Suza z Lomnice, přítomné klienty
za pomoci mluveného slova a promítání fotografií seznámil s historií i současností státu
Izrael.
13. 7. Schola Boží děcka z Velkých Pavlovic doprovodila odpolední mši svatou.
6. 8. Posezení při dechovce. Na akci odjelo 9 klientů v doprovodu sociální pracovnice
Lenky a rehabilitační sestry Moniky. V přírodním prostředí a za příjemného počasí strávili
krásné odpoledne při poslechu dechové kapely Vlčnovjanka a Podhorácká muzika.
10. 8. Výtvarný den. Klienti vyráželi z barevných folií, za pomoci dobrovolníků
a aktivizátorky Pavly, různé tvary v podobě kytiček, motýlků, srdíček a dalších ozdob. Ty
pak namočili do vody a následně přiložili a uhladili na skleničky a hrnečky.
12.8. Lamoterapie. V příjemném prostředí naší zahrady se uskutečnilo již tradiční setkání s
manžely Vokáčovými z Ústupu a jejich vycvičenými terapeutickými zvířaty.
31. 8. Zahradní slavnost. Klienti se ke společnému setkání na konci léta sešli spolu
s dobrovolníky - studenty, zaměstnanci
a několika rodinnými příslušníky. Také
přijeli klienti z Chráněného bydlení Skryje
se svými asistenty. Všichni žili již týden
dopředu v očekávání, zda je počasí
nezklame. Nezklamalo, bylo příjemné
a stále letní. Akce se uskutečnila v areálu
zahrady pod stany a slunečníky kolem
jezírka, který byl vyzdoben lampiony
a balonky.
Téměř
všichni
účastníci
se dostavili v "retro stylu". Dobrovolníci
celou akci zpříjemnili hrou na harmoniku,
housle a flétnu. Přítomní si s nimi rádi společně zazpívali a zatančili
1. 9. – 31. 10. Výstava Jiří Kristen – „Vysočina v obrazech“
18. 9. Pouť k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří. Celý příjemně podzimní
týden se nesl ve znamení příprav této události. Úklid, pečení cukroví, objednání koláčků
a výzdoba jsou jen hrstkou, z velkého množství činností a úkolů, které je nutno organizačně
i pracovně zajistit. Už od soboty přijížděli na pomoc dobrovolníci, kteří velkou měrou
pomohli s přípravami i celým průběhem nedělního programu. Ve 14:30 hodin začala
bohoslužba, hlavním celebrantem byl P. Mgr. Michal Seknička, zpěvem ji doprovázel
Komorní smíšený pěvecký sbor Magnificat z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, pod vedením
Mgr. Petra Kolaře. V areálu zahrady návštěvníkům zahráli a zazpívali manželé Jebáčkovi
z Lažánek. Pro přítomné poutníky bylo připraveno občerstvení, pestrá nabídka výrobků našich
klientů a možnost komentované prohlídky Domova. Atmosféra byla příjemná, počasí se
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vydařilo, a také děti měly letos k dispozici trampolínu a skákací hrad, což v hojné míře
využívaly.
Posezení nad Božím slovem. Celoroční pravidelnou aktivitou našich klientů, která se těší
velké oblibě, je čtvrteční dopoledne - Posezení nad Božím slovem, které vede pastorační
asistent Mgr. Pavel Komínek.
14. 10. Beseda o NAIROBI. O své zážitky z pobytu v Nairobi se s klienty přišel podělit opět
pan Josef Malášek. Tentokrát byla prezentace fotografií a videí zaměřena především
na zvířata.
14. 10. Společné tvoření s dětmi ze ZŠ Deblín. Tentokrát si společně vytvořili z barevných
podzimních listů krásné kytice do váz, které ozdobí stoly v jídelně i v jiných prostorách
Domova.
26. 10. Výtvarný den. Klienti spolu s aktivizátorkou Pavlou a dobrovolníky vyráběli
podzimní věnečky. Polystyrenové věnečky omotávali jutou a pomocí tavné pistole zdobili
přírodninami - kaštany, skořápkami, listím a slaměnkami. Hotové věnečky nám během
podzimu ozdobí prostory Domova.
29. 10. Výtvarné odpoledne se uskutečnilo s
dobrovolníky ze sdružení CHARITATIVA, kteří
se zúčastnili společného tvoření s klienty, sociální
pracovnicí Lenkou a ostatními dobrovolníky.
Pokračovali ve výrobě podzimních věnečků
ze šišek, sušených květin a listí.
2. 11. - 31. 12. Výstava Alexandra Kolovratníka – „Dolomity a Toskánsko ve fotografii“.
5. 11. Misijní klubko Tišnov. Malí i velcí hudebníci zahráli i zazpívali klientům na pokojích lidové
písničky.

2. 11. Výtvarný den. Klienti se sešli v jídelně společně s aktivizátorkou Martinou
a dobrovolníky. Za jejich pomoci skládali a slepovali barevné obdélníčky z tvrdého papíru.
Vytvořené věnečky nazdobili stužkami, raznicemi, provázky a perličkami.
22., 24. 11. Adventní věnečky z perníku. Tyto dny naši klienti spolu s aktivizátorkou
Martinou pekli perníkové adventní věnečky z perníku. Společně zadělali těsto, váleli,
vypichovali, skládali a nakonec upekli. Poté následovalo zdobení vaječným bílkem a umístění
adventních svící
27. 11. Vystoupení pěveckého sboru K dur.
27. 11. Taneční soubor Katolické vzdělávací jednoty Tišnov. Členové Katolické vzdělávací
jednoty zatančili Moravskou besedu a společně s klienty si zazpívali lidové písně z Tišnovska.
1. 12. Výroba papírových andílků. Naši klienti se svými výrobky aktivně podílejí na
vánoční výzdobě interiéru Domova.
5. 12. Mikulášská nadílka. Mikuláš (Mgr. Pavel Komínek) spolu s pěti andílky (děti našich
zaměstnankyň) a čerticí (p. Kudláčková z Tišnova) navštívili všechny klienty na jejich
pokojích.
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13. 12. Pečení vánočního cukroví. Pečení vánočního cukroví se pro klienty stalo již tradicí.
18. 12. Adventní koncert. Společně se členy souboru Musica Regina jsme oslavili třetí
adventní neděli.
25. 12. Schola z Deblína zazpívala na Hod Boží vánoční při mši svaté.
26. 12. Vystoupení pěveckého sboru K dur při mši svaté.
27. 12. Vánoční koncert studentů bývalé sólistky Národního divadla v Praze a v Brně
Mgr. Sylvie Kodetové.
31. 12. Silvestrovská oslava. Na silvestrovskou oslavu přijelo za našimi klienty deset
dobrovolníků z Brna a Prahy.

2.6

Příjem a ukončení pobytu

Zájemce o ubytování si může domluvit osobní návštěvu, prohlédnout si spolu se svými
blízkými Domov a seznámit se s nabídkou a zajištěním jednotlivých služeb. Sociální
pracovnice mu poskytne všechny potřebné informace a zodpoví případné dotazy.
Prvním krokem pro přijetí je vyplnění základního dokumentu – Žádost o ubytování v
Domově sv. Alžběty. Jeho součástí je formulář Vyjádření lékaře, který vyplňuje praktický
lékař nebo lékař zařízení, ve kterém se žadatel nachází. Oba tyto formuláře jsou k dispozici u
sociální pracovnice Domova nebo na webových stránkách www.dosa.cz /PRO ZÁJEMCE/
ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ/. Vyplněnou žádost je možné doručit osobně nebo zaslat na adresu:
Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, Nelepeč-Žernůvka, 666 01 Tišnov.
Přijatá žádost je posuzována ze zdravotního a sociálního hlediska za účelem zjištění, zda
žadatel odpovídá cílové skupině Domova. Pokud ano, je žadateli oznámeno písemně, že byl
zařazen do Registru čekatelů.
V případě, kdy žádost ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůžeme zaregistrovat, je
žadatel také vyrozuměn písemně s odůvodněním a nabídkou jiných specializovaných
zařízení.
Za rok 2016

počet

Přijato celkem

8

z toho ženy

6

muži

2

Pobyt ukončilo
Z toho odešlo do domácí péče

9
0

zemřelo

9

přemístěno do jiného soc. zařízení

0

3. Zaměstnanci
V našem Domově je kladen důraz na křesťanský vztah k bližnímu. Především obětavostí
a láskou obslužného personálu si naše zařízení získalo dobrou pověst.
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Při výběru pracovníků klademe klademe
důraz na zkušenost a odbornost ze sféry
sociálních nebo zdravotních služeb. Ve
vybraném personálu, který je v přímém
kontaktu s klienty a na provádění služeb se
přímo
podílí,
je
řada
pracovníků
s dlouholetou zkušeností v této oblasti.
Průměrný evidenční přepočtený počet
zaměstnanců činil pro rok 2016 - 34,2.
Domov zaměstnával ředitelku, účetní,
sociální pracovnici, provozní referentku, vedoucí přímé péče, 2,6 všeobecné sestry, 16,7
pracovníků v přímé obslužné péči, údržbáře, 3,72 kuchařky, 2 uklízečky, 1,4 pradleny.
Během roku se na poskytování služeb podílelo 67 dobrovolníků. Náplní jejich činnosti bylo
doprovázení klientů na procházku, komunikace s klienty a aktivní naslouchání, pomoc při
ergoterapii (kreativní, ruční a výtvarné práce), zpříjemňování volných chvil klientů (zpěv
s kytarou, společná četba, stolní hry, apod.). Dobrovolníci věnovali našim klientům celkem
1883 hodin.
Domov je také otevřen studentům ať vysokoškolským či středoškolským, kteří zde mohou
působit v rámci konání své zdravotní nebo sociální praxe.
Všeobecné sestry a pracovnice přímé obslužné péče absolvovaly během roku nástavbový
kurz Bazální stimulace.
Během roku v Domově proběhla povinná školení bezpečnosti práce a požární ochrany, a pro
pracovníky v přímé péči supervize.

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 Svaté Rodiny v Brně,
Grohova 18, 602 00 Brno (dále jen Zřizovatel). Jde o nestátní neziskový subjekt, církevní
právnickou osobu. Provoz byl zahájen 1. 11. 2002.
Právní subjektivita je na Domov sv. Alžběty (dále Domov) delegovaná Zřizovatelem a
vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 308/91 Sb., o svobodě náboženské víry a
postavení církví a náboženských 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.
Od 5. 5. 2006 je Domov evidován u Ministerstva kultury ČR v Rejstříku evidovaných
právnických osob dle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. K tomuto
datu bylo Domovu přiděleno identifikační číslo.
Domov je registrován na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako poskytovatel sociální
služby – domov pro seniory.
Domov není zřízen za účelem podnikání.
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Domov nevlastní žádné nemovitosti, provoz je umístěn v objektu pronajatém od Zřizovatele.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly použity 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 žádné platby ani evidence v cizích měnách, ani jsme
neobchodovali s cennými papíry.
V roce 2016 je část z darů, určených na provoz Domova ve výši 172.000,- Kč dále ponechána
na účtě 325 – Ostatní závazky.
Žádné jiné finanční závazky Domov nemá. Vykázané závazky jsou krátkodobého charakteru,
vyrovnané v lednu 2017.
Statutární orgán Domova (ředitel) ani orgány dle Statutu (správní rada) nepobírají žádné
odměny a funkční požitky.
Veškeré finanční zdroje jsou rozlišovány pod názvem projekty. Tomuto členění odpovídá
účtování veškerých nákladových položek.
Výsledek hospodaření z r. 2015 (zisk ve výši Kč 1 672,77) byl zaúčtován na účet 911000 Fondy.
Jako veřejně prospěšní poplatnici jsme uplatněné snížení daňového základu vykázali
převedením částky ve výši Kč 6 650,- na 911100 – Fond daňového zisku a na účet 649000 –
Jiné výnosy.

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
Zdroj příjmů – projekty

částka ( tis. Kč)

dotace JMK § 105

888

dotace JMK § 101a

4 030

dotace JMK individuální

200

dotace Tišnov

56

dotace Tišnov 2. kolo

821

dotace Kuřim

52

ÚP

68

příjmy od klientů

10 435

platby od ZP

1 415

ostatní (strava hosté/zaměstnanci, dary, úroky, jiné
výnosy)

621

celkem:

18 586

Přehled nákladů
Druh nákladu

spotřebované nákupy a nakupované služby

částka (tis. Kč)
5 866
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osobní náklady (mzdy, zákonné poj., zákonné
náklady).

12 415

daně a poplatky, ostatní náklady

101

odpisy

203
celkem:

2016

18 585

Vývoj a konečný stav fondů
Fond

počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný stav
( tis. Kč)

vlastní jmění

727

0

0

727

fondy

704

8

43

669

FKSP

48

134

129

53

Stav a pohyb majetku
Druh majetku

počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný
stav
( tis. Kč)

samostatné movité
věci

3 023

315

0

3 338

drobný dlouhodobý
majetek

577

335

335

577

majetek v operativní
evidenci

3 600

650

335

3 915
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5. Závěr
Závěrem nutno poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro
důstojný a aktivní život ve stáří pro naše klienty.

Provoz Domova sv. Alžběty v roce 2016 podpořili

 Radek Otruba, Lysice
 Helan spol. s r. o., Štěpánovice
 Jiří Mach, Heroltice
 Vladimír Zavadil, Brno
 Mgr. Bc. Martina Koubová, Jedovnice
 Erding a.s., Brno
 MUDr. Tomáš Kepák, Brno
 Ludmila Dudáková, Kroměříž
 Ing. Kateřina Malinková, Brno
 Marie Trnková, Dolní Loučky
 Hedvika Kadlová, Borač
 Pavel Jakeš, Malhostovice
 Oldřich Merta, Mertastav s.r.o., Předklášteří
 Ing. Alexander Harvan, Lomnice
 Vlastislav Filipi, Brno
 Marie Blažková
 Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov
 Pavel Vala, Běleč
 Bohuslava Nedomová, Brusná
 Rosomac s.r.o., Lomnička
 Farníci z Brna Bystrce
 Mgr. Helena Pernicová, Tišnov
 ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov
 Miroslav Šmíd, Tišnov
 Ing. Yvona Lacinová, Tišnov
 MUDr. Milada Kudláčková, Střelice u Brna
 Pavel Fráňa, Brno
 AGROAD s. r. o., Kuřim
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Ludmila Nebeská, Brno
MUDr. Bronislava Karasová, Brno
KOVO Kašparec s.r.o. Tišnov
Jiří Heger, Drásov
Nadační fond Magnificat, Čebín
Rybárna Hradčany
MUDr. Pavel Fadrus, Brno
KWM PLUS s.r.o., Deblín
Hartmann-Rico, Veverská Bítýška
Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., Brno
Ing. František Knotek, Praha
MUDr. Jitka Gregušová, Dolní Loučky
Elektro-potřeby pro domácnost s.r.o.,Tišnov
TPL s.r.o., Brno
Neznámí dárci
Dárci, kteří si nepřejí být jmenováni
Dobrovolnici, kteří nezištně darují svůj čas

Srdečné díky!
Díky i za nezištnost všem dobrovolníkům!
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6. Přílohy
Název

listů

Rozvaha k 31.12.2016

2

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

3

Příloha k účetní závěrce

10
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