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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. Benicie - Jozefina Mihoková

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 2009
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. Kaţdý pokoj má vlastní sociální zařízení
(umyvadlo, WC, bezbariérovou sprchu). Pokoje jsou vybaveny 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 a opravuje. Na začátku roku byly domalovány chodby ve třetím a
čtvrtém patře, včetně schodišť. Společenská místnost v prvním patře byla vybavena speciálně
vyrobenou sedačkou, která vyhovuje potřebám méně mobilního člověka a novým stolem s
komodou. Stejná sedačka byla pořízena i do druhé společenské místnosti ve čtvrtém patře,
která byla zútulněna a zařízena pro pravidelné setkávání obyvatel z bývalé knihovny.
V polovině roku byl v místě tzv. fary vytvořen a vybaven „minibyt“ pro dalšího obyvatele,
kam se v měsíci listopadu nastěhoval nový klient. Současně byla navýšena a registrujícím
orgánem schválena kapacita Domova na 46 klientů.
Koncem roku byla (jako jediná investice) pořízena do kuchyně myčka „černého“ nádobí.
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Celkově však vzhledem k nízkým příjmům, byly náklady na opravy, udrţování a vybavení
Domova jen ve výši 36,5% loňského roku.
Cena za ubytování zůstala stejná jako v roce 2009.

Cena za ubytování v roce 2010

2.2.

POKOJ

DENNÍ SAZBA v Kč

jednolůţkový

167,-

dvojlůţkový

157,-

třílůţkový

142,-

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 praktická lékařka MUDr. Ivana Mašková jednou týdně
nebo na urgentní zavolání. 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 31.12.2010 bylo 8 muţů a 38 ţen, 6
obyvatel bylo ve věku do 65-ti let, 25 obyvatel bylo v rozmezí 66-ti aţ 85-ti let a 15 obyvatel
mělo nad 86 let. Věkový průměr činil 78,91 roku. Celkem 43 klientů bylo imobilních nebo
mobilních za pomoci druhé osoby či kompenzačních pomůcek, 19 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 kontroluje
vyuţívání příspěvku na péči a pro potřeby MPSV z důvodu statistického vykazování. Proto
jsme jiţ předchozím roce pořídili na kaţdé oddělení počítačové sestavy s čtečkami čipů a
čárových kódů a zakoupili nový software pro jednoduché a kontinuální vyhodnocování
poskytnuté péče. V tomto roce se jiţ plně rozběhlo nové zaznamenávání denního hlášení a
předávání informací promocí nového programu Prodom.
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 vytváření nových vztahů, ale
také trvale potvrzovat původní kontakty s rodinou, blízkými a přáteli.
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V roce 2010 byla poskytována obyvatelům Domova sv. Alţběty rehabilitační péče ve všech
svých 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,
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 stále trvá sníţený úvazek rehabilitační sestry na ½ z důvodu jejího dalšího
vzdělávání na vysoké škole.
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. Ty byly v roce 2010 rozšířeny, takţe v pondělí
probíhá 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.
Začátkem měsíce srpna vyšlo l. číslo časopisu pro naše obyvatele, který má název NÁŠ
DOMOV. Vychází jedenkrát měsíčně. Na jeho vytváření se podíleli nejen aktivizátorka a
rehabilitační sestra, ale také svými příspěvky 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 budou k přečtení i na
webových stránkách www.dosa.cz. Sice je to krátká doba, ale jiţ jsme zaznamenali velké
nadšení a ohlas mezi našimi obyvateli. Domníváme se, ţe velkým přínosem je to zvláště pro
ty z nich, 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. U diabetiků je
přihlédnuto k jejich dietě a navíc je poskytována i druhá večeře. Veškerá strava je připravována v naší
kuchyni. Cena stravného zůstala v tomto roce stejná jako v předchozím.

Cena stravného v roce 2010
STRAVA

DENNÍ SAZBA v Kč

racionální

120,-

diabetická

135,-

Prádlo obyvatel i personálu se pere a ţehlí v naší prádelně. Na všech pokojích se kaţdý den
uklízí.
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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), kulturní a společenské akce. Obyvatelé jsou s kulturním programem
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 2010
Benefiční koncert
Dne 3. ledna 2010 se konal Benefičního koncert pro
Domov sv. Alţběty na Ţernůvce v kostele sv. Václava v
Tišnově. Výtěţek 15 000,- Kč byl věnován na provoz
Domova. Naše poděkování patří - PPS Mladost Brno a
sbormistryni Jarmile Jalůvkové, Mladým brněnským
symfonikům, dětskému sboru PRIMAVERA Brno,
sbormistryni Bc.A Kataríně Mašlejové a dirigentu Mgr.
Tomáši Krejčímu. V neposlední řadě je třeba poděkovat
Lomnickému Sboru Disharmonických amatérů, zastoupenému Mgr. Barborou Pavlišovou,
7
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která celou akci zorganizovala pod záštitou starosty města Tišnova Ing. Františka Svobody,
jemuţ patří také naše díky. Výše jmenovaní se přičinili o to, ţe jsme mohli být účastni
nevšedního uměleckého záţitku, který, ač v lednu, byl umocněn vánoční atmosférou, kterou
jsme si odnášeli do svých domovů. Na pozadí celé akce ovšem prozařuje ona hlavní
myšlenka, ţe tento koncert byl uspořádán jako gesto nezištné pomoci nemocným seniorům v
Domově sv. Alţběty.
Výstava fotografií
V sobotu 9. ledna 2010 v 15:00 hodin byla zahájena vernisáţí nová výstava fotografií Jiřího
Braunera s názvem Tak to vidím já ... Fotografie na výstavě pocházeli z Izraele, Říma,
Zakarpatské Ukrajiny, Londýna a jiných míst. Autor by rád svými snímky návštěvníky nejen
potěšil, ale některými také poukázal na chudobu a těţký ţivot lidí. Výstava trvala do konce
února.
Masopustní karneval.
V úterý 9. ledna 2010 v 13:30 hodin byl v jídelně Domova zahájen
Masopustní karneval. Připraven byl bohatý program - kulturní
vystoupení SOŠ Fortika z Lomnice, tombola, občerstvení, k tanci a
poslechu zahrál harmonikář Pepa Dvořák. Na závěr průvod masek
navštívil imobilní obyvatele na jednotlivých pokojích.
Koncert ZUŠ Kuřim
Ve středu 10. února 2010 ve 14:00 hodin vystoupili v jídelně Domova ţáci Základní
umělecké školy Kuřim. Nejdříve v jejich podání zazněly lidové písně. Všichni přítomní byli
velmi potěšeni a s radostí se k nim přidali. Poté následovaly skladby od Bedřicha Smetany a
sólový zpěv.
Výstava ilustrací
Od 1. března 2010 jste mohli v našem Domově navštívit novou výstavu, která trvala do
konce měsíce dubna - Ţivot svaté Zdislavy v obrazech. Autorka sestra Česlava OP Jana
Talafantová (*1942) je od roku 1976 členkou České kongregace sester dominikánek.
Zaměřuje se především na ilustrace se zdislavskou tematikou. Inspiraci čerpá ze svého
dlouhodobého působení na místech spjatých se ţivotem paní Zdislavy – kastelánka na hradě
Lemberk, komunita v Jablonném v Podještědí. Je autorkou i ilustrátorkou knih: O smutném
trní, O koze v Betlémě, O lakomé rybě, Jonáš, Legenda o sv. Mikuláši, Kde je ten právě
narozený král. Dále ilustrovala knihy: O dobré paní Zdislavě, Mariin malý oslík, Eucharistie,
Dopis knězi, Paní z Lemberka, Bojovník pravdy sv. Dominik a další. Výstava vznikla s
laskavým svolením a ve spolupráci s Českou kongregací sester dominikánek v Brně.
Výtvarný den
V úterý 16. března 2010 v dopoledních hodinách se naši obyvatelé sešli v jídelně, kde
probíhal jiţ tradiční Výtvarný den. Tentokrát jsme vyráběli mozaiku z krepákových kuliček,
coţ přispělo k procvičení jemné motoriky rukou. Nejdříve si kuličky z krepového papíru sami
vytvořili a pak je za pomoci sestry Maxmiliány, aktivizátorky Evy a dobrovolníků nalepovali
do tvarů rozkvetlých stromů. Všichni přítomní měli radost ze společné práce, která jim
navodila jarní náladu, a také z toho, ţe jejich výrobky ozdobí prostory našeho Domova.
Beseda - Turecko - pouť po stopách sv. Pavla
V pátek 16. dubna 2010 se za hojné účasti obyvatel a také personálu našeho Domova konala
beseda s P. Oldřichem Chocholáčem, farářem z Deblína na téma Turecko - pouť po
stopách sv. Pavla. Vyprávění bylo doplněno fotodokumentací a mapami s informacemi o
místech na území Turecka, kde sv. Pavel působil. P. Oldřich, kněz - poutník, zaujal přítomné
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posluchače svým poutavým projevem a zodpověděl spoustu dotazů k osobě sv. Pavla i jeho
evangelizačním cestám.
Divadelní představení O hloupém Honzovi
V pátek 23. dubna 2010 v 9:30 hodin se v zahradě Domova uskutečnilo divadelní představení
"O hloupém Honzovi". Účinkovala amatérská divadelní skupina "BUŘTGULÁŠ", sloţená z
brněnských studentů.
Jarní komponované pásmo
V neděli 2. května 2010 v 15:30 hodin vystoupil v jídelně Domova taneční soubor katolické
vzdělávací jednoty Tišnov.
Výstava obrazů a grafiky
V úterý 4. května 2010 začala výstava obrazů a grafik Jany Ondrušové- Wűnschové,
potrvá do konce měsíce června. Jana Ondrušová-Wűnschová - vystudovala malbu na SUPŠ
v Brně (E. Ranný, O. Zemina). Tehdejší poměry ji neumoţnily další studium, pokračovala
tedy soukromě u prof. J. Ţelibského na VŠVU v Bratislavě. Zájem o psychologii ji dovedl aţ
k činnosti výtvarníka - terapeuta na Psychiatrické klinice v Brně – Bohunicích. Práce s klienty
se pro ni stala tou největší školou ţivota.
Barmanská show
Ve středu 5. května 2010 nás opět navštívili ţáci SOŠ Fortika
z Lomnice spolu s vychovatelkami Renatou Janečkovou a
Andreou Bartošíkovou. Akce, která byla původně plánována v
zahradě, se pro nepřízeň počasí konala v jídelně Domova.
Účinkující, přestrojení za luční květiny, našim obyvatelům
nabídli nejen vlastnoručně namíchané nápoje, ale také humorné
scénky a písně. Společně proţité odpoledne bylo zakončeno
zpěvem lidových písní, kterého se rádi zúčastnili všichni
přítomní.
Beseda
V pondělí 10. května v 9:15 hodin proběhla nejen pro naše obyvatele v jídelně Domova
beseda - Vodopády světa. O své záţitky se s námi přišel podělit pan Miroslav Navrátil z
Tišnova.
Květnový výtvarný den
V úterý 11. května 2010 dopoledne se sešli všichni ti
obyvatelé, kteří rádi tvoří, mají chuť zapojit se do díla a být
ve společenství ostatních. Tentokrát pro ně byla připravena
keramická tvorba. Kaţdý si sám nebo za pomoci sestry
Maxmiliány, aktivizátorky Evy a dobrovolníků vyrobil svého
anděla. V nejbliţších dnech bude následovat první vypálení.
Všichni uţ se těší, ţe se sejdou při dalším výtvarném dni, kdy
si své anděly namalují glazurami a po dalším vypálení si je
zavěsí ve svých pokojích.
Výstava fotografií
Od 2. července 2010 jste mohli v našem Domově navštívit novou výstavu fotografií "Zvířata
zblízka". Autor P. Václav Trmač, tišnovský rodák, tentokrát zavítal s fotoaparátem do ZOO
Lešná a na Svatý Kopeček. Jsou to většinou pohledy do tváře savců a ptáků, takový střed
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mezi detailem a obvyklým pohledem na celé zvíře. Jedná se o opravdu zdařilý pokus
fotografa - krajináře "odskočit si" k jinému tématu. Někdo moţná poprvé díky těmto
fotografiím zjistí, ţe ţirafa má modrý jazyk.
I.červnový výtvarný den
Ve čtvrtek 1. července 2010 se naši obyvatelé, kteří rádi tvoří a pobývají při
tom ve společenství druhých, sešli v 9:30 hodin na první prázdninový
výtvarný den. Tentokrát za pomoci sestry Maxmiliány, aktivizátorky Evy a
asi deseti dobrovolníků tvořili dekorativní oblázky pomocí ubrouskové
techniky. Práce jim šla velmi rychle od ruky. Takţe na závěr ještě někteří
zvládli vybarvit "svého anděla" z minulého výtvarného dne.
II. červencový výtvarný den
Vzhledem k tomu, ţe většina našich obyvatel i přes svůj mnohdy pokročilý věk a různá
zdravotní omezení ráda tvoří, uspořádala pro ně sestra Maxmiliána a aktivizátorka Eva jiţ II.
červencový výtvarný den. Tentokrát se konal za přítomnosti 12-ti dobrovolníků v pátek 16.
července 2010 v jídelně Domova a ve stínu slunečníků přilehlé zahrady. Radost a naplnění
přítomným obyvatelům přinesla výroba veselých zvířátek, barevných postaviček a krásných
květin z filcu.
Návštěva v lomnických krojích
V pondělí 9. srpna 2010 dobrovolnice Renata Janečková a Andrea Bartošíková z Lomnice
navštívily naše obyvatele na jednotlivých pokojích oblečené do nově vzniklých lomnických
krojů. Na kaţdém pokoji s obyvateli pobesedovaly, zaspívaly jim a zatancovaly. Zájemcům
objasnily historii vzniku těchto velmi krásných krojů, které Andrea Bartošíková na základě
informací pamětníků sama navrhla.
Srpnový výtvarný den
Ve čtvrtek 12. srpna 2010 od 9:30 probíhal v jídelně a v přilehlém areálu zahrady další
výtvarný den. Tentokrát naši klienti pomocí tiskátek a barev na textil zkrášlovali plátěné
tašky. Jejich výrobky byly úţasné. Děkujeme všem dobrovolníkům a zvláště sestře
Maxmiliáně a naší aktivizátorce Evě nejen za celý průběh akce, ale i za docela náročnou
přípravu, která spočívá v zajištění potřebných materiálů, barev a veškerých pomůcek, které
jsou pro jednotlivé výtvarné dny potřebné podle jejich zaměření. Dále pak v organizaci
dobrovolníků, obyvatel, občerstvení a následně pak celkového úklidu po skončení akce. Také,
a to především, za jejich pěkný přístup ke všem obyvatelům, trpělivost, vstřícnost a
vnímavost. Výsledkem je pak radost našich obyvatel a potěšení z toho, ţe i přes svá zdravotní
omezení dokáţou vytvořit pěkné výrobky.
Venkovní grilování
se uskutečnilo v úterý 17. srpna 2010 v areálu zahrady. Na kytaru nám zahrál p. Miroslav
Navrátil a zpěvem nás potěšily naše nezapomenutelné dobrovolnice Renata a Andrea z
Lomnice. Klientům upoutaným na lůţko byl přinesen grilovaný párek spolu s pěknou
písničkou na pokoj.
Promítání fotografií
Ve čtvrtek 26. srpna 2010 dopoledne se naši obyvatelé sešli v prostorách jídelny, aby
zavzpomínali na společně strávené chvíle v roce 2009 a 2010. Jejich vzpomínky oţivily
projekce fotografií z Výtvarných dnů, návštěvy Mikuláše a Tří králů, Masopustu,
Barmanské show a Letního grilování, doprovázené hudebními nahrávkami, které jim
pomohly přiblíţit atmosféru proţitých okamţiků.
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Pouť a Den otevřených dveří na Ţernůvce
V neděli 12. září 2010 se uskutečnila Pouť k Panně Marii
Bolestné a Den otevřených dveří. Slavnostní mši svatou v
14:30 hod. celebroval P. Josef Šindar. Bohosluţbu doprovodil
smíšený sbor LSDa z Lomnice u Tišnova. Všichni klienti,
příbuzní, známí, zaměstnanci, dobrovolníci, příznivci a
dobrodinci byly poté srdečně zváni do areálu zahrady k
příjemnému posezení a vzájemnému setkání. Atmosféru
navodila bluesová kapela K. R. Banda. Téţ byly připraveny
prezentace výrobků našich klientů a malé občerstvení. Den
otevřených dveří probíhal od 14:00 – 18.00 hod.
Výstava obrazů a tapiserií
Od 16. září 2010 jme mohli zhlédnout v Domově sv. Alţběty novou výstavu obrazů a
tapiserií. Její autorkou byla akademická malířka Emilie Hostašová, členka sdruţení
Mixtum compositum při Unii výtvarných umělců ČR. Brněnská rodačka prošla studiem na
VŠUP v Praze v ateliéru, který vedl profesor Antonín Kybal, zakladatel moderní české
tapiserie. Tam se její orientace na textilní výtvarnictví rozšířila o hodnoty umělecké,
především o studium malby. Výstava trvala do 15. listopadu 2010.
Dětské odpoledne v areálu zahrady našeho Domova
Stalo se jiţ tradicí, ţe poslední neděli před zahájením školního roku na Ţernůvku přijíţdějí
děti, pro které sestra Maxmiliána ve spolupráci s animátory připravuje Dětské odpoledne
plné soutěţí, her, překvapení, veselé atmosféry, vítězství i sladkých odměn. Letos přijelo 38
dětí a spolu s nimi 46 dospělých. Účastníci byli nejrůznějšího věku od dvouletých ratolestí aţ
po šestnáctileté holky a kluky. Děti byly rozděleny týmově do čtyř druţstev, ale nenechali
jsme zahálet ani rodiče, kteří byli do soutěţí také. Obyvatelé i zaměstnanci sledovali akci z
oken nebo balkónu a mnozí přišli děti povzbuzovat přímo do zahrady. Jsme přesvědčeni, ţe
takováto mezigenerační setkání jsou obrovským přínosem pro všechny strany.
Pouť na Vranov
Během měsíce září měli naši klienti moţnost vykonat pouť na krásné mariánské místo Vranov
u Brna. Mše svatá pro poutníky byla kaţdý čtvrtek dopoledne. Mnozí se tak po létech dostáli
na místo, kam pravidelně putovali během svého ţivota nejen oni, ale i jejich předci.
Zářijový výtvarný den
Ve čtvrtek 23. září 2010 dopoledne probíhal další výtvarný den. Sešli se všichni ti, kteří
mají rádi keramickou dílnu, společenství přátel a dobrovolníků. Tentokrát naši výtvarníci
vyráběli usměvavá sluníčka, která jim v nastávajícím zimním období ozáří kaţdý den. Celou
akci provázela dobrá nálada a hřejivý pocit našich obyvatel z manuální tvorby.
Říjnový výtvarný den
Ve středu 13. října 2010 se naši klienti sešli opět v hojném počtu v jídelně, kde v 9:30 začal
výtvarný den. Tentokrát měli na programu zdobení polystyrenových koulí kousky barevných
látek, a to velmi jednoduchou technikou. Obyčejnou tuţkou zapíchávali kousky látky do
polystyrénu. Výsledek byl překvapující - sněhové koule v zimních odstínech.
Rok na indickém venkově - beseda
V sobotu 23. října 2010 v 9:00 v jídelně našeho Domova se konala beseda s manţely
Dvořákovými, kteří nám vyprávěli o záţitcích spojených s dobrovolnickou sluţbou ve škole
pro chudé děti v jiţní Indii.
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Beseda o Norsku
V pátek 5. listopadu 2010 v 9:30 hodin v jídelně Domova se o své záţitky a fotografie přišla
podělit naše dobrovolnice Maruška Horká, která pobývala v Norsku na výměnném pobytu.
Jana Hejlová - Pohlazení krásou - pastel
výstava obrazů malířky Jany Hejlové s názvem Pohlazení krásou byla přístupná od
pondělí 15. listopadu 2010 a trvala do 15. ledna 2011. Jana Hejlová *1960 se narodila v
Letovicích a výtvarnému umění se věnuje uţ od dětství. Přesto, ţe jí nebyla umoţněna studia
na umělecké škole, je dnes malířství její hlavní ţivotní profesí. Absolvovala výstavy po celé
naší republice. Důleţitou roli v její tvorbě mají především barvy, neboť právě barvě
zvoleného podkladu přizpůsobuje námět obrazu, který dotváří uhlem a pastelem. Inspiraci
hledá především v přírodě a ve svých vnitřních proţitcích, které vycházejí ze zkušeností jejího
ţivota. Její díla nejsou provokující, ale spíše ukazují cestu ke světlu a radosti. Promlouvají ke
kaţdému vnímavému člověku do jeho konkrétní ţivotní situace. Této působivosti autorka
dosahuje tím, ţe hlavní myšlenku kaţdého obrazu vyjadřuje volbou základní barvy,
symbolikou a citátem. Tato výstava byla prodejní.
Slavná mše svatá - 80 roků trvání domu na Ţernůvce
V neděli 21.11. 2010 uplynulo 80 roků od zaloţení a posvěcení budovy současného Domova
sv. Alţběty. Toto výročí jsme si připomenuli slavnou mší svatou, kterou slouţil v kapli
Domova v 10:00 hodin brněnský děkan Mons. Václav Slouk.
Prosincový výtvarný den
V pátek 3. prosince 2010 se sešli naši obyvatelé ke společnému tvoření v jídelně Domova.
Spolu s aktivizátorkou Evou, sestrou Maxmiliánou a dobrovolníky vyráběli anděly, tentokrát
z papíru, krajek a dalších zajímavých materiálů. Celé dopoledne provázela dobrá nálada a
radost ze společné práce. Její výsledky jsou umístěny v chodbách Domova a dotvářejí vánoční
atmosférů.
Návštěva sv. Mikuláše
V pondělí 6. prosince 2010 poctil náš Domov svoji návštěvou svatý Mikuláš v doprovodu
dvou andělů a čerta. Nejdříve navštívil všechny naše obyvatele 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, jiţ tradičně v podání naší bývalé zaměstnankyně
Renatky Janečkové, který však odešel s prázdnou. Poté Mikuláš s doprovodem zavítal i mezi
zaměstnance na jednotlivá pracoviště a řádové sestry. I na ně pamatoval malou sladkostí.
Pečení vánočního cukroví
Ve dnech 14. a 15. prosince 2010 probíhalo v našem Domově
jiţ tradiční pečení vánočního cukroví. Pro velký zájem byla
akce rozdělena do dvou dnů. Obyvatelé se sešli v jídelně, kde
díky paním kuchařkám a dobrovolníkům měli přichystaná těsta a
další pomůcky. Pak jiţ za zvuku vánočních písní a dobré nálady
začalo válení těsta, vykrajování, plnění formiček. Celým domem
se linula známá vůně připomínající nám všem blíţící se Vánoce.
Pohádkové Vánoce ţáků SOŠ Fortika
Ve čtvrtek 16. prosince 2010 ve 14:00 hodin naši obyvatelé zhlédli vystoupení studentů SOŠ
Fortika pod vedením Renaty Janečkové a Andrei Bartošíkové v programu Pohádkové
Vánoce. Humorný příběh doprovázený zpěvem koled pojednával o tom, jak se Runcajs,
Manka a Cipísek připravovali na Vánoce.
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Návštěva skautů z Tišnova
Jako kaţdý rok, tak i letos nám tišnovští skauti přinesli v sobotu 18. prosince 2010
Betlémské světlo. Po skupinkách navštívili naše obyvatele v jejich pokojích. Zazpívali
koledy, předali přáníčka, ale především potěšili svojí přítomností.
Vánoční vystoupení ZŠ Deblín
V pondělí 20. prosince 2010 naše obyvatele svým vystoupením potěšili ţáci Základní školy
Deblín. V 10:00 hodin se sešli v jídelně, kde vyslechli malé koledníky doprovázené
hudebními nástroji.
Vánoční návštěva mládeţe z Osové Bítýšky
Ve čtvrtek 20. prosince 2010 v dopoledních hodinách přišli za našimi klienty koledníci z
Diecézního centra ţivota mládeţe z Osové Bitýšky. Za zpěvu vánočních koled a písní je
navštívili na pokojích. Tato milá návštěva, podtrhující vánoční atmosféru, se stala také jiţ
kaţdoroční tradicí. Svědčí o tom, ţe i mladí lidé si uvědomují, ţe i oni budou jednou staří.
Koncer ZUŠ Veverská Bítýška
V úterý 21. prosince 2010 nám zahráli a zazpívali v kapli Domova ţáci Základní umělecké
školy z Veverské Bítýšky. I letos přišli, aby s námi proţili chvíle očekávání narození našeho
Spasitele. Jejich vystoupení mělo vysokou úroveň a bylo přenášeno i na pokoje ke klientům,
kterým zdravotní stav neumoţňuje účast na těchto akcích.
Návštěva Scholy z Olomouce
Ve čtvrtek 23. prosince 2010 přijeli mezi nás jako kaţdoročně mladí z Olomouce, v čele s
naším bývalým zaměstnancem Josefem Komosným. V jídelně Domova uvedli svůj hudební
předvánoční program a naši klienti si odnášeli nejen záţitky duchovní, ale také drobné dárky,
na které přispěli olomoučtí farníci. Poté obešli imobilní klienty na pokojích, kterým zazpívali
a také předali dárky.
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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 2010
Přijato celkem

12

z toho ţeny

11

muţi

1

Pobyt ukončilo
Z toho odešlo do domácí péče

11
0

zemřelo

11

přemístěno do jiného soc. zařízení

0

3. Zaměstnanci
V našem Domově je kladen důraz na křesťanský vztah k bliţnímu. Personál, který obsluhuje
klienty v přímé péči, jsou z jedné čtvrtiny řeholní sestry. Ty mají hluboký, obětavý a upřímný
vztah k obyvatelům a svojí prací jsou příkladem, který se přenáší mezi všechny další
zaměstnance Domova. 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 2010 29. Domov
zaměstnával ředitelku, účetní, sociální pracovnici, provozní referentku, vrchní
sestru,rehabilitační sestru na ½ úvazku, aktivizátorku, 15 pracovníků v přímé obsluţné péči,
jeden a 1/4 údrţbáře, tři kuchařky, dvě uklízečky, jednu a půl pradleny.
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Během roku se na poskytování sluţeb podílelo 60 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 2 866 hodin.
Některé z našich nejobětavějších dobrovolníku jsme za Domov nominovali
na Cenu Ď. Konečně jsme dostali příleţitost jim po zásluze poděkovat a
dát najevo svůj vděk za jejich zájem.
Předávání cen desátého ročníku
proběhlo 24.6.2010 ve Stavovském divadle. Námi
nominovaná a stálá dobrovolnice paní Renata Janečková
pak získala ocenění v kategorii „Úhel pohledu
byznysmena“. Společně s paní Pawlovskou a panem
Vavrykem jí křišťálovou cenu předal pan Tokio
Okamura.
Zdravotnice a pečovatelky absolvovaly během roku celkem 471,5 školících hodin
s odbornou tématikou. Jedna pracovnice v přímé obsluţné péči absolvovala akreditovaný kurz
v rozsahu 162 hod. Ostatní provozní personál navštívil školení v počtu 79,5 hodin.
Během roku proběhla povinná školení bezpečnosti práce a 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 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.
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
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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 2010 byla část darů, určených na provoz Domova ve výši 250 928,- Kč převedena na
účet 325 – Jiné závazky. Ţádné jiné finanční závazky Domov nemá. Vykázané závazky
krátkodobého charakteru byly vyrovnány v lednu 2011.
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. 2009 (zisk Kč 196.591,67) byl zaúčtován na účet 911000 - Fondy.

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
zdroj příjmů – projekty

částka ( tis. Kč)

MPSV

4 194

Jihomoravský kraj

613

Město Tišnov

30

Příjmy od klientů

9 206

Platby od VZP

560

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

671

celkem:

15 274

Přehled neinvestičních nákladů
částka (tis. Kč)

Druh nákladu

Osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění..)

10 309

Materiálové náklady (potraviny, vybavení…)

2 006

Nemateriálové náklady (energie, sluţby…)

2 959
celkem:

15 274
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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

425

196

0

621

FKSP

178

158

155

181

fond

Stav a pohyb majetku
druh majetku

počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný
stav
( tis. Kč)

Samostatné movité
věci

1 792

132

0

1 924

Drobný dlouhodobý
majetek

602

0

0

602

Majetek v operativní
evidenci

7360

32

42

7350

Celkem:

9754

164

42

9876

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! I všem dobrovolníkům!
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6. Přílohy
Název

listů

Rozvaha k 31.12.2010

2

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010

3

Pracovní výsledovka - po analytikách

2
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