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Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Organizace byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

CSM poskytuje tyto služby sociální péče
Domov pro seniory dle ustanovení § 49 – CSM poskytuje pobytové služby v Domově pro
seniory Ludmila a Domově pro seniory Penzion osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 – CSM poskytuje pobytové
služby v Domově pro seniory se zvláštním režimem Vážka osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence, převážně však Alzheimerova typu
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Terénní pečovatelská
služba dle ustanovení § 40 – CSM poskytuje terénní pečovatelskou službu osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Popis realizace poskytování služeb
CSM je příspěvkovou organizací města Mělníka. Poskytuje sociální služby dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006
Sb., a v souladu se zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem města Mělníka a
Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje (dále registrace). Služby jsou zajišťovány
odborným personálem.

CSM nabízí dle typu zařízení tyto služby
– Služby pobytové, celoroční provoz 24 h/denně, dlouhodobé i krátkodobé pobyty (3 měsíce).
– Terénní pečovatelská služba
– Stravování celodenní i částečné
– Úkony pečovatelské
– Zdravotní úkony prováděné registrovanými zdravotními sestrami
– Ordinaci praktického lékaře a psychiatra v objektu
– Možnost pedikúry, kadeřnických služeb, relaxačních masáží, základní rehabilitace
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– Praní, opravy prádla, značení prádla
– Základní sociálněprávní poradenství
– Pastorační péče
– Aktivizační služby
Pečovatelská péče
Zajišťujeme pomoc při péči o vlastní osobu – hygienická péče, pomoc při oblékání,
stravování, úklid pokojů, doprovod na vyšetření a na různé činnosti, obsluha v jídelně, nákupy
potravin aj. Dále je v budovách CSM k dispozici kadeřnictví, pedikúra, masáže, parafiny,
základní rehabilitační činnost pomocí tzv. kolejnicového zařízení.
Zdravotní péče
je zajišťována registrovanými zdravotními sestrami celoročně 24 hodin denně. V CSM
probíhají pravidelná školení mj. k problematice inkontinence.
Lékařská péče
je zajišťována praktickým lékařem, který v CSM ordinuje 2x týdně, jinak dle potřeby na
zavolání. Naléhavá pomoc je zajištěna IZS.
Psychiatrická péče
je zajišťována 1x týdně psychiatrem v ordinaci CSM.
Aktivizace
je zajištěna třemi aktivizačními pracovnicemi. K aktivnímu životu slouží tělocvična,
ergoterapeutické dílny, dílna, keramická dílna, internetová kavárna. Pravidelně během týdne
se koná trénink paměti, muzikoterapie, pečení oblíbených moučníků, vyjížďky do města,
výlety, kavárnička GEMA. Každoročně pořádáme zimní slavnost (ples), letní slavnost a další
viz níže - aktivity podrobněji.

CSM nabízí služby v těchto zařízeních
– Domov pro seniory Ludmila a Domov pro seniory Penzion
– Domov pro seniory se zvláštním režimem Vážka
– Terénní pečovatelská služba

Poslání CSM
„Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost.“
„Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost v domácím prostředí.“

Cíle CSM
– Poskytovat sociální služby v pobytové péči a v terénu podle potřeb uživatele, a to pro
zachování jejich kvality života.
– Podporovat soběstačnost uživatelů, aby mohli vést co možná nejvíce samostatný život.
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– Vytvářet pro uživatele žijící v CSM prostředí co nejvíce podobné domovu.
– Zajišťovat zájemcům, žadatelům a uživatelům služeb základní sociální poradenství a
přispívat tak k řešení jejich aktuální situace.
– Zprostředkovávat odborné poradenské služby, zejména v oblasti mezilidských a rodinných
vztahů a dále v oblasti sociální (např. nárok na určitou dávku či příspěvek), zdravotní,
majetkové (např. otázky dědictví), bytové a právní.
– Přizpůsobovat vzdělání a odborný růst personálu potřebám uživatelů služeb a aktuálním
trendům v sociální oblasti.

Principy poskytovaných služeb CSM
Princip důstojnosti a respektování práv uživatelů
– Respektujeme individualitu uživatele, kulturní a sociální zvláštnosti každého uživatele a
jeho rodiny.
– Respektujeme uživatele bez rozlišování rasy, pohlaví, politického smýšlení, náboženství.
– Dodržujeme lidská práva uživatelů. Nevyužíváme nepříznivé situace uživatele,
neponižujeme. Jednáme s uživatelem v každé situaci dle zásad partnerství.
– Vykáme uživatelům služeb. Dodržujeme Etický kodex a Desatero slušného chování.
– Poskytujeme služby tak, aby byla zachována práva uživatelů a jejich důstojnost.
– Chráníme před diskriminací, hájíme práva uživatelů služeb.
– Přijímáme uživatele služeb bez předsudků, přijímáme ho takového, jaký je.
Princip ochrany soukromí uživatele
– Během poskytování služeb vstupuje pracovník CSM pouze na ta místa, kam je zván.
– Veškeré informace o uživateli jsou evidovány a poskytovány pouze s jeho souhlasem.
– S dokumentací o uživateli se nakládá jako s důvěrným materiálem.
– Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a do dokumentace má přístup pouze pověřený personál
dle Standardů sociálních služeb.
Princip zplnomocnění
– Pracovník respektuje práva uživatele a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá.
– Uživatel má právo a zodpovědnost rozhodovat o sobě samém.
– Uživatelé mají právo hodnotit poskytované služby a navrhovat případné změny. Při
hodnocení služeb je nutno brát ohled na zdravotní a psychický stav uživatele. (Nezatěžujeme
uživatele dlouhými rozhovory, dotazníky.) CSM se zamýšlí nad návrhy uživatelů, které
získává mj. evidencí stížností i pochval.
– Služby CSM podporují právní vědomí rodin, poskytujeme sociálně právní poradenství
našim uživatelům a jejich příbuzným.
Princip nezávislosti
– Služby CSM podporují u uživatelů využívání vlastních zdrojů a schopností ke zvládnutí
situace, v níž se nacházejí.
Princip práva volby
– CSM respektuje rozhodnutí uživatele a vytváří podmínky pro to, aby uživatelé CSM mohli
uplatňovat vlastní vůli při řešení své situace.
– Respektujeme volný pohyb uživatelů, právo výběru nabízených služeb. Uživatel se
rozhoduje pro přijetí či nepřijetí služeb poskytovaných CSM.
– Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb. Uživatelé mají právo hodnotit
poskytované služby a navrhovat případné změny, prostřednictvím Výborů obyvatel.
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Princip individualizace podpory
– Služby CSM jsou koncipovány na základě spolurozhodování o výběru služeb a tvorbě
individuálního plánu. Prostřednictvím klíčových pracovníků zajišťujeme individuální přístup
a snažíme se přizpůsobit služby potřebám uživatelů.
– Podporujeme uživatele v soběstačnosti, motivujeme je ve hledání vlastních zdrojů při
uspokojování jejich přání a potřeb.
– Pojmenováváme individuální potřeby každého uživatele a jeho potřebám přizpůsobujeme
jeho individuální plán poskytovaných služeb.
Princip přirozenosti prostředí
– CSM volí při poskytování služeb takové metody, které podporují přirozené prostředí
uživatele, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba.
– Pracovník si domlouvá čas služby tak, aby respektoval běžný chod a rytmus uživatele.
Princip kontinuity péče
– V rámci ukončování péče je uživatel informován o návazných službách a je mu nabídnuto
jejich zprostředkování. Spolupracujeme s odborníky, lékaři, neziskovou i podnikatelskou
sférou, spolupráce je pro nás jednou z priorit.
– Služby CSM podporují sociální integraci uživatele v rámci komunity, města a kraje.

Činnost organizace
Domov pro seniory Ludmila
Domov Ludmila (dále DL) je určen pro trvalý i přechodný pobyt. DL je bezbariérový, pokoje
jsou jednolůžkové a dvoulůžkové se samostatným sanitárním zařízením a balkónem.
V patrech jsou také společné jídelny a koupelny a společenské prostory. Nachází se zde mj.
aktivizační dílna, internetová kavárna, knihovna, tělocvična, kadeřnictví, pedikúra, ordinace.
Průměrný počet uživatelů DL v roce 2012

78

Kapacita oddělení (jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje)

46 jednolůžkových a
16 dvoulůžkových
pokojů

Přijato

18

Propuštěno (odešlo)

2

Zemřelo

20

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických
pomůcek

53

4

Zvýšené nároky na dietní stravování
D – 3 racionální
D – 9 diabetická
D – 9/2 diabetická
D – 2 šetřící

37
28
4
12

Zbavení způsobilosti

3

Opatrovníci

2

Opatrovnictví - město

1

Stupeň závislosti na pomoci druhé osoby
I.

14

II.

31

III.

15

IV.

11

Počet lidí v pořadníku DL

313

Průměrná čekací doba

1 - 2 roky

Noví uživatelé DL přicházejí nejčastěji z:
1) Domova
2) LDN
3) Jiný DD
4) Nemocnice
Uživatelé DL jsou převážně z (regionu)

Mělník a okolí,
Praha
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Domov pro seniory Penzion
Domov Penzion (dále DP) je určen pro trvalý i přechodný pobyt. Ubytování je v garsonkách
nebo dvoupokojových jednotkách. DP je pětipatrová budova panelového typu s výtahem,
recepcí a částečně bezbariérovými prostory. Je zde jídelna, společenská místnost, aktivizační
místnost, klubovny, knihovna, prostor pro masáže, parafinové zábaly, rehabilitační úkony.
Průměrný počet uživatelů DP v roce 2012

110

Kapacita oddělení (garsonky a dvoupokojové jednotky)

30 garsonek a
40 dvoupokových
jednotek pro
110 uživatelů

Přijato

10

Propuštěno (odešlo)

5

Zemřelo

5

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 28
Zvýšené nároky na dietní stravování
D – 3 racionální
D – 9 diabetická
D – 9/2 diabetická
D – 2 šetřící

59
14
1
1

Zbavení způsobilosti

2

Opatrovnictví - město

2

Stupeň závislosti na pomoci druhé osoby
I.

41

II.

11

III.

3

IV.

1

Počet lidí v pořadníku DP

335

Průměrná čekací doba

1 - 2 roky

6

Noví uživatelé přicházejí nejčastěji z:
1) Domova
2) LDN
3) Jiný DD
4) Nemocnice
Uživatelé jsou převážně z (regionu)

Mělník a okolí,
Praha

Domov pro seniory se zvláštním režimem Vážka
Domov Vážka (dále DV) je akreditován Českou Alzheimerovskou společností. Nabízí
ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Pracujeme na
principech individuální péče, a to s personálem, který je proškolen mj. v poskytování bazální
stimulace. Uplatňujeme nejmodernější vztahové typy péče, spolupracujeme s rodinami.
Průměrný počet uživatelů DV v roce 2012

46

Kapacita oddělení (jedno, dvou a třílůžkové pokoje)

12 jednolůžkových,
14 dvoulůžkových
a 2 třílůžkové
pokoje pro
46 uživatelů

Přijato

16

Propuštěno (odešlo)

0

Zemřelo

16

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 31
Zvýšené nároky na dietní stravování
D – 3 racionální
D – 9 diabetická
D – 9/2 diabetická
D – 2 šetřící
D – bezlepková

24
8
2
8
1

Zbavení způsobilosti

9

7

Opatrovnictví - město

0

Rodinný příslušník

9

Stupeň závislosti na pomoci druhé osoby
I.

1

II.

1

III.

12

IV.

32

Počet lidí v pořadníku

354

Průměrná čekací doba

1 rok

Noví uživatelé přicházejí nejčastěji z:
1) Domova
2) LDN
3) Jiný DD
4) Nemocnice
Uživatelé jsou převážně z (regionu)

Mělník a okolí,
Praha

Terénní pečovatelská služba
Cílovou skupinu Terénní pečovatelské služby (dále TPS) uživatelů tvoří žadatelé, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je možné poskytovat pečovatelskou
službu i mimo Mělník za předem domluvených podmínek.
Poskytování služeb TPS
Služby poskytované v domácnosti se konají v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin. Mimo
pracovní dny se poskytují služby individuálně, po domluvě s uživatelem. Všechny
pečovatelské služby se účtují dle ceníku v souladu s právními předpisy. Kancelář TPS se
nachází v CSM a je otevřena v pondělí až pátek od 6.30 do 15.30 hod.
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Rozvoz obědů
Probíhá v pracovní dny od 11.00 do 13.30 hodin, o víkendech a svátcích od 10.30 do 13.00
hodin. Stravu připravuje kuchyně CSM, je možné objednat dietu – racionální, diabetickou,
šetřící, neslanou, bezlepkovou. Zapůjčujeme nerezové jídlonosiče v termoobalu, které splňují
hygienické normy. Od roku 2011 byl zaveden pořadník na dovoz obědů. Také v roce 2012
zájemců o službu přibývalo. Čekací lhůta je přibližně 3 měsíce. V naléhavých situacích,
kterými jsou úraz, rekonvalescence po dlouhodobém pobytu v nemocnici a při využití i jiných
služeb (nákup, péče o vlastní osobu), je tato služba poskytnuta na dobu určitou.
Středisko osobní hygieny (SOH)
Nachází se v ul. 17. listopadu 246, Mělník. Služba umožňuje uživateli výběr vany nebo
sprchy a poskytuje se v SOH každé pondělí od 7.00 do 12.00 hodin. Pedikúra je v pondělí,
úterý a čtvrtek od 7.00 do 15.00 hodin.
Pečovatelská činnost TPS
– Pomoc a podpora při podávání jídla.
– Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
– Pomoc při oblékání.
– Pomoc při úkonech osobní hygieny.
– Pomoc při použití WC.
– Pedikúra v domácnosti uživatele nebo v SOH.
– Péče o nehty a vlasy v SOH
– Zajištění stravy. Dovoz nebo donáška jídla.
– Přihřátí a podání jídla a pití.
– Běžný úklid domácnosti.
– Pomoc při velkém úklidu domácnosti.
– Čištění domácích spotřebičů.
– Základní nákupy a pochůzky. Velký nákup.
– Doprovod k lékaři, do institucí, na úřady.
– Dohled prováděný pečovatelkou.
– Topení v kamnech včetně přípravy topiva.
– Praní a žehlení ložního nebo osobního prádla v domácnosti nebo v prádelně CSM.
Cvičení
Mezi další činnost terénní pečovatelské služby patří pravidelná rekondiční cvičení po úrazech,
operacích a mozkových příhodách – cvičení pod vedením zkušené pečovatelky probíhá 2x
týdně v tělocvičně Domova mládeže na Polabí. Cvičení je přizpůsobeno nejen zdravotnímu
stavu cvičenců, ale i věku.
Kluby
Dům s pečovatelskou službou (DPS) 17. listopadu je využíván každé pondělí uživateli SOH.
K pravidelným setkáváním s obyvateli dochází nejčastěji před vánoci. V roce 2012 se
uskutečnilo i se zástupci města Mělníka. Klubu DPS Sokolská ul. nepravidelně využívají
obyvatelé ke společným setkáváním. Kluby slouží k aktivnímu podílení seniorů a zdravotně
postižených občanů na kulturním a zájmovém dění. Činnost klubů si zpravidla organizují
obyvatelé DPS, kteří klub navštěvují.
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Obložnost DPS
DPS 17. listopadu 100%
DPS Sokolská 1058 –1060 100 %
Zajištění péče uživatelů mimo Mělník
Na základě smlouvy se starostou obce Horní Počáply byla během roku 2012 poskytnuta
služba obyvatelům H. Počáply v rozsahu dovoz obědů ve všední dny.
Vybavení
TPS zajišťuje pečovatelskou službu vozy Renault Kangoo, na rozvoz obědů využívá 2 tyto
vozy se speciální vestavbou. Na dovoz uživatelů do SOH používá také 2 vozy Renault
Kangoo získané od firmy Kompakt spol. s r.o. financované z reklam uvedených na voze. TPS
krátkodobě zapůjčuje svým uživatelům některé kompenzační pomůcky, například vanový
zvedák pro snadnější manipulaci s hůře pohyblivým uživatelem nebo invalidní vozík,
nástavec na WC, chodítko.
Průměrný počet uživatelů TPS v roce
2012

257

Kapacita TPS

270

Přijato

64

Zrušilo službu

33

Zemřelo

17

Průměrný věk uživatelů v terénu

85

Zvýšené nároky na dietní stravování
D – 3 racionální
D – 9 diabetická
D – 9/2 diabetická
D – 2 šetřící
D – bezlepková
D – neslaná

122
6
2
1
1
0

Počet zájemců v pořadníku

4 na dovoz obědů
3 měsíce na dovoz
obědů
ostatní služba
bez čekání

Uživatelé jsou převážně z (regionu)

Mělník,
Horní Počaply

10

Technické zajištění provozu CSM
kanceláře personálu
zázemí personálu
sesterny
reminiscenční místnosti
archiv
aktivizační místnost
knihovna
kavárna
recepce
jídelna
jídelny na patrech
kuchyně
sklady
ordinace lékaře
kadeřnictví, pedikúra
tělocvična
seminární místnost
masérská místnost
klubovna
dílny
kaple

14
5
2
2
2
3
2
1
2
1
3
2
10
1
1
2
1
1
3
2
1

Personální zajištění služeb
Během roku 2012 aktivně pracovalo v CSM v průměru 140 pracovníků.
Správní úsek
Ředitelka
asistentka ředitelky, IT, archiv
Zdravotnický úsek
zástupce ředitelky, vedoucí úseku, vrchní sestra
zdravotní sestra
Pečovatelský úsek
vedoucí úseku
Pečovatelky DL
prac. přímé obsluž. péče, ved. odd.
prac. přímé obsluž. péče
Pečovatelky DP
prac.přímé obsluž. péče, ved. odd.
prac. přímé obsluž. péče
Pečovatelky DV1
prac. přímé obsluž. péče, ved. odd.
prac. přímé obsluž. péče
Pečovatelky DV3
prac. přímé obsluž. péče, ved. odd.

1
1
1
8
1
1
19
.1
9
1
8
1
11

prac. přímé obsluž. péče
Pečovatelky DV4
prac. přímé obsluž. péče, ved. odd.
prac. přímé obsluž. péče
Pokojské
pokojská DP
pokojská DL
pokojská DV
Masérky, rehabilitace
Masérka
Ekonomický úsek
vedoucí úseku
účetní
pokladní
Stravovací úsek
vedoucí úseku
vedoucí kuchyně
Kuchař/ka
pomocnice v kuchyni
skladnice
Technický úsek
vedoucí úseku
údržbář
pracovnice v prádelně
údržbář (DPP)
recepční DP
recepční DL
Terénní pečovatelská služba
vedoucí TPS
pečovatelka, řidička v terénu
kadeřnice
pedikérka, pečovatelka
Sociální úsek
sociální pracovnice DL
sociální pracovnice DV
sociální pracovnice DP
Aktivizační úsek
vedoucí úseku
aktivizační pracovnice
pracovník ve styku s veřejností

6
1
8
4
6
3
2
1
1
1
1
1
4
6
1
1
1
3
1
3
5
1
8
1
1
1
1
1
1
2
1

V průběhu roku 2012 se standardně konala školení a vzdělávací akce pro všechny
zaměstnance CSM, pro pracovníky v přímé péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 24 hodin ročně. Pečovatelský a Zdravotní
úsek absolvoval též tzv. výměnné stáže v DD Smečno a DD Slaný. Předpokládáme, že stáže
budou i nadále pokračovat v následujících letech v rámci spolupráce s ostatními obdobnými
zařízeními ČR. V roce 2013 jsme v rámci úsporných opatření přistoupili ke snížení nákladů
na mzdové prostředky, byl zkrácen stav zaměstnanců celkově o 2 pracovníky (Zdravotní a
Sociální úsek).
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Aktivity v CSM
Aktivizační úsek má ve své kompetenci veškerou aktivizaci seniorů v CSM. Ta obnáší
nejrůznější činnosti, které se provádějí pravidelně i nepravidelně v dopoledních i odpoledních
hodinách. Vedoucí aktivizačního úseku se stará o programovou strukturu CSM, fotografický
archiv a tvorbu článků do denního tisku a měsíčníku Mělnické radnice. Aktivizační úsek
obstarává také estetickou úpravu a výzdobu všech budov CSM, zejména v čase vánoc a
velikonoc a zajišťuje obsluhu počítačů v internetové kavárně Domova Ludmila.
Ohlédnutí za rokem 2012
Leden
Nový rok nám přišli zpestřit žáci 1.A třídy ZŠ Jungmannovy sady. Všechny děti zazpívaly a
popřály i našim ležícím a nemocným seniorům na pokojích všechno dobré v novém roce.
Mladí zpěváci z TenSingu také popřáli svým novoročním koncertem dne 14. ledna. Městské
knihovnice přišly tradičně číst, tentokrát na téma „Ženy v průběhu staletí“. Senioři ocenili i
vystoupení kytarového dua Hudba Radost.
Únor
Počátkem měsíce k nám přišel dobrodružný cestovatel Miroslav Holan, který promítal krásné
snímky Madeiry – zelené perly Atlantiku. Od února do konce března v Domově Ludmila
vystavoval mělnický fotograf Ladislav Záruba. Navštívili jsme Regionální muzeum Mělník,
kde se konala poutavá výstava dobových pohlednic Mělníka. Autor výstavy Mgr. Lukáš
Snopek s muzejní pedagožkou Mgr. Jitkou Královou nám k výstavě podali podrobný výklad.
Na svatého Valentýna zněla v Domově Penzion poezie a próza o lásce a zamilovaných, kterou
přednášeli členové literárního klubu Pegas Mělník. Letošní Zimní ples CSM s tombolou se
konal 16. února v Domově Ludmila, zůstane příjemnou vzpomínkou. Náš pěvecký sbor
CESMÍNA zde zahrál a zazpíval čtyři písně, vedení CSM ocenilo „Vtip publika“. Děkujeme
všem sponzorům a zaměstnancům.
Březen
Stěžejní událostí měsíce března bylo slavnostní vysvěcení Kaple sv. Ludmily. Konala se
přednáška MUDr. Rippové z ORL, která se věnuje problémům sluchu a jejich prevenci a
léčbě. Dobrodružný cestovatel Miroslav Holan vyprávěl o Shetlandských ostrovech. Čtení
městských knihovnic je letos na téma „Ženy – umělkyně“. Rodinné centrum Kašpárek
Mělník, o.s. a Centrum seniorů Mělník navázaly v rámci mezigeneračního setkávání
spolupráci na celý letošní rok. Byl vytvořen projekt „Setkání tří generací aneb Babičko,
dědečku, mámo, táto, vyprávějte“. Již potřetí nás navštívila Bettina Lobkowicz a zahájila
předvečer mělnické vinné noci právě mezi seniory. CESMÍNA potěšila degustátory dvěma
písněmi o víně. V Domově Penzion se konala osvětová přednáška s ukázkovou hodinou
trénování paměti k Národnímu týdnu trénování paměti. V březnu jsme také uskutečnili jarní
úklid okolí Centra seniorů, do kterého se zapojili jak zaměstnanci, tak i uživatelé CSM.
Duben
Již po osmé nás navštívil Karel Šedivý v typickém oblečení Karla Hašlera a návštěvníci si s
ním zazpívali známé staropražské písně. V CSM se uskutečnil prodej velikonoční vazby z
SOU-zahradnické v Liběchově. Naši senioři se zúčastnili velikonočního tvoření, na kterém si
vyrobili hezké květináčky. Děti z Tanečního kroužku Mělník nás potěšily svým jarním
vystoupením plným písniček a tanečků. Kytarový doprovod jim dělal Břetislav Moc.
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Květen
Ve výstavném prostoru Domova Ludmila si návštěvníci mohli do konce května prohlédnout
výstavu dobových pohlednic Mělníka. Ve sváteční Den ukončení II. světové války nám na
nádvoří CSM vyhrávala dechovková kapela Mělničanka pod vedením Františka Šťastného
staršího. Senioři z CSM slavili Den matek spolu s dětmi z 1. A třídy ze Základní školy J.
Seiferta, které přišly do Domova Ludmila s pásmem "Zpíváme jaru, maminkám a seniorům".
Po jejich vystoupení naše zařízení navštívil starosta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš, který také
popřál ženám k jeijch svátku matek.
Červen
Jednou ze zajímavých akcí bylo setkání s muzejním historikem Mgr. Lukášem Snopkem,
který přišel s přednáškou "Kapucíni a jejich klášter na Mělníku", která se konala v Kapli sv.
Ludmily. Senioři se po přednášce zapojili do diskuse a zavzpomínali na své zážitky a setkání
s duchovními z tohoto řádu. Naši senioři zahájili výletní sezónu návštěvou Průhonického
parku. Poslední květnový den jsme se vydali na výlet do Lhotky u Mělníka, kde jsme
navštívili skalní obydlí s přednáškou ředitelky Regionálního muzea Mělník, PhDr. Miloslavy
Havlíčkové. Po Lhotce následovala "jízda kokořínským krajem" a zastávka na Harasově. V
Domově Na Zámku v Lysé nad Labem se konal III. ročník Lyského pětiboje, na kterém si
senioři ze čtyř domovů seniorů ze Středočeského kraje a čtyř Klubů důchodců z Lysé změřili
svoje sportovní a kuchařské dovednosti, historické znalosti a pěvecké kvality.
V CSM se konalo ještě mnoho dalších akcí: přišly za námi děti z mateřské školy v Mlazicích,
opékali jsme si vuřty, zazpíval nám pěvecký sbor Chrapot, cestovatel Miroslav Holan
uskutečnil již čtvrté promítání s povídáním – tentokrát o Kolumbii, zahradě Jižní Ameriky a
naše Centrum seniorů se prezentovalo na výstavě Senior – Handicap a Šikovné ruce našich
seniorů v Lysé nad Labem svými výrobky a sociálními službami.
Červenec,srpen
Léto v CSM bylo opět pestré na akce. Senioři z CSM a veřejnosti navštívili zámek Loučeň.
Dalším netradičním výletem byla návštěva Resortu Zelené údolí v Úžicích u Kralup, kde si
senioři poprvé v životě zkusili zábavný a nenáročný sport pro každého – mini-golf. Pěvecký
sbor CESMÍNA byla pozvána do pražského Domova seniorů Slunečnice v Bohnicích, kde
vystoupila s pásmem autorských písní a výběrem polek, valčíků a lidovek. Dne 26. července
se v Centru seniorů konala nejoblíbenější akce celého roku - Letní pohádková slavnost.
Zúčastnilo se jí téměř 200 lidí z CSM a veřejnosti – a to všech generací. Návštěvníky potěšila
živá hudba Václava Vomáčky, jarmark s výrobky a cukrovím z aktivizačních dílen CSM,
vystoupení princezny mažoretky Sáry Klímové, ale hlavně překvapení, návštěva "prince"
Pavla Trávníčka, který nám povídal o svých zážitcích z natáčení slavných pohádek Tři oříšky
pro Popelku a Třetí princ. Vedení CSM ocenilo "Uživatele roku 2012", kuchařinky Domova
Penzion, pana Popowicze a členy CESMÍNY - pěveckého sboru CSM.
Září
V létě byla otevřena nová aktivizační místnost, která nabízí zázemí pro seniory u aktivit,
jakými jsou trénování paměti, tvoření a zpívání s CESMÍNOU. Zde se také konalo čtení a
povídání na téma „Ženy – umělkyně“, a to o režisérkách a módních návrhářkách českého i
světového významu. Milovníci vážné hudby si poslechli barokní a klasicistní skladby v
podání Mgr. Aleny Hönigové a Mgr. Miroslava Rovenského. Někteří senioři se zúčastnili
koncertního festivalu Jiřího Lobkowicze. CESMÍNA nacvičila nové pásmo lidových písní, se
kterým vystoupila na vzpomínkovém setkání k 75. výročí úmrtí T. G. Masaryka.
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Česká Alzheimerovská společnost (ČALS) pořádá informační a sbírkovou kampaň
„Pomerančový týden“, která se pořádá ve spolupráci s kontaktními místy, jímž je také CSM –
Domov Vážka, oddělení se zvláštním režimem. Součástí této sbírky v rámci „Pomerančového
týdne“ byl uspořádán koncert pro Vážku „Vzpomínky na kovboje“, hudební pořad Šimona
Pečenky věnovaný Waldemaru Matuškovi. Vybraný finanční obnos byl použit na zakoupení
pomůcek, které poslouží ke zkvalitnění péče sociálních služeb obyvatelů Domova Vážka. Pro
tyto seniory naše zařízení uskutečnilo výlet do Zelčína, kde navštívili místní malé ZOO.
Říjen
Dne 1. října se slaví Mezinárodní den seniorů. V Centru seniorů jsme si jej připomněli recitací
autorské poezie členů literárního klubu Pegas Mělník, která se nesla v duchu vzpomínání,
životních přání a jejich naplňování. V Praze ve Veletržním paláci probíhá výstava slavného
českého malíře Alfonse Muchy "Slovanská epopej", kterou si naši senioři nenechali ujít. V
Rodinném centru Kašpárek Mělník proběhlo další setkání tří generací "Babičko, dědečku,
mámo, táto, vyprávějte". Opět se zde setkali mladé rodiny se seniory z CSM a tentokrát si
povídali na téma "Léčení kdysi a dnes". Naši senioři přijali pozvání do Domova na Zámku v
Lysé nad Labem, kde se setkali s přáteli u hudby v podání místní Šporkovjanky.
Listopad
V listopadu nás potěšila hudba lidová i dechová, a to v podání Branického Dua a také jsme se
setkali s oblíbeným zpěvákem z mládí – s panem Richardem Adamem. A do třetice CSM
navštívil pěvecký sbor Canzonetta, ve kterém zpívají gymnazisté z Teplic. Přednáška v Kapli
sv. Ludmily o obrazu sv. Václava při práci na vinici také přítomné posluchače zaujala.
Dušičkový čas přináší i zvýšené riziko požáru, proto nám o jeho prevenci přišel popovídat
člen hasičského sboru Neratovice, Jaroslav Hon. CESMÍNA si připravila hudební pásmo
vzpomínek na prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, se kterým v září
vystoupila ve svém Centru seniorů. S tímto pásmem pak v říjnu odjela do neratovického
Domu Kněžny Emmy a v listopadu do Domova Na Zámku v Lysé nad Labem.
Prosinec
V prosinci se konalo mnoho akcí - prodej vánoční vazby SOU zahradnické Liběchov,
CESMÍNA nastudovala pásmo koled, na Městském úřadu vystoupila k ukončení výstavy
sociálních služeb, také zahrála v pražském Domově pro seniory Slunečnice a těsně před
vánocemi i doma, v CSM. Navštívili nás děti z 2. A třídy ZŠ J. Seiferta s vánočním pásmem
„Slyšte, slyšte, pastuškové“, které všechny potěšilo. Již tradičně rozezpíval svým adventním
koncertem naše uživatele pěvecký sbor Chrapot pod vedením Marie Maříkové. Třígenerační
setkání seniorů a rodin z Rodinného centra Kašpárek se po čtvrté uskutečnilo v Domově
Penzion na téma Kuchyně kdysi a dnes. V tomto měsíci se také konala tradiční Mikulášská
veselice, všechny přítomné potěšil kouzelník Ray Salman a vystoupení CESMÍNY. Navštívili
nás také zástupci MÚ Mělník a po vystoupení dětí ze ZŠ Pšovka rozdali seniorům vánoční
nadílku.
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Statistika akcí CSM – rok 2012
Domov Penzion:
Aktivita
Trénink paměti

Periodicita
1 x týdně/ 1 x měsíčně

Skupinové cvičení
Ergo "Tvořivé ruce"
Nácviky sboru Cesmína
Kuchařinky
Kavárnička
Individ. Aktivizace

2 x týdně
1 x týdně
1 x týdně
Zrušeno
1 x týdně
1 x týdně

Návštěvnost aktivity
i pro veřejnost 15 - 18
(veřejnost 2 - 8)
10 - 15
2-5
15 - 20
příležitostně 3 x do roka
30 - 40
3-5

1 x týdně
3 x týdně
1 x týdně
1 x týdně
1 x za 14 dní
1 x týdně
1 x 14 dní
1 x týdně

8 - 10
18 - 20
8 - 10
8 - 10
2
10 - 12
8 - 10
5 - 10

Domov Ludmila:
Trénink paměti
Skupinové cvičení
Četba
Ergo "Klub šikulek"
Kuchařinky
Kavárnička
Reminiscence
Individ. Aktivizace

Domov Vážka (1., 3., 4. patro):
Trénink paměti
Skupinové cvičení
Taneční terapie
Ergo "Tvoření"
Kuželky
Reminiscence
Kavárnička
Procházky, chůze
Individ. Aktivizace

1 x týdně
3 x týdně
1 x týdně
1 x týdně
1 x měsíčně
1 x týdně
1 x týdně
podle počasí
1 x týdně

20 - 25
20 - 30
10 - 15
10 - 15
8 - 10
25 - 30
10 - 15
10 - 20
8 - 12

Akce uskutečněné v roce 2012
Tradiční akce
Název akce
Ples CSM
Tradiční předvečer vinné noci v CSM - degustace vína s Bettinou
Lobkowicz
Jarní grilování čarodějnických buřtů
Den Matek

Počet návštěvníků,
CSM/veřejnost
75/10
45/10
95/5
65/15
16

Letní pohádková slavnost
Mikulášská veselice
Návštěva z Radnice – Mikulášská nadílka
Čtení knihovnic - „Ženy – umělkyně“, 1. téma: Ženy – vědkyně
Čtení knihovnic - „Ženy – umělkyně“, 2. téma: Ženy – výtvarnice
Čtení knihovnic - „Ženy – umělkyně“, 3. téma: Ženy – zpěvačky
Čtení knihovnic - „Ženy – umělkyně“, 4. téma: Ženy a móda
Čtení knihovnic - „Ženy – umělkyně“, 5. téma: Blanka Matragi
Country odpoledne s kytarovým duetem Hudba Radost
Novoroční vystoupení pěveckého sboru Tensing
Valentýnské čtení literárního klubu Pegas Mělník
Čtení literárního klubu Pegas Mělník – věnované vzpomínkám na
dětství (MDD)
Čtení literárního klubu Pegas Mělník – věnované Mezinárodnímu dni
seniorů
Vánoční čtení literárního klubu Pegas Mělník
Hudební pořad „Pan Hašler – písničkář a kabaretiér“ – Karel Šedivý
Jarní vystoupení pěveckého sboru Chrapot
Vánoční vystoupení pěveckého sboru Chrapot
Hudební pořad „Byla noc krásná, májová“ – agentura Viola
Koncertní vystoupení sopranistky Věry Novákové a jejich žáků –
zahájení kulturního léta v CSM
Hudební pořad „Vzpomínky na kovboje“ – Šimon Pečenka
Hudební pořad „Branické duo hraje písně mládí“
Vystoupení pěveckého sboru Canzonetta z teplického gymnázia
Hudební pořad Richarda Adama – zpěváka mládí našich seniorů
Cestovatelská přednáška Miroslava Holana: Madeira-zelená perla
Atlantiku
přednáška Miroslava Holana: Shetlandy 2011- Na útesu světa
Přednáška Miroslava Holana: Kolumbie – zahrada Jižní Ameriky
Beseda s MUDr. Rippovou – Prevence a léčba ORL onemocnění
Národní týden trénování paměti – osvětová přednáška Mgr. A.
Rohde Kabele
Beseda nad výstavou dobových pohledů Mělníka – Mgr. L. Snopek
„Kapucíni a jejich klášter v Mělníku“ – muzejní historik Mgr. L.
Snopek
„Bible očima historika“ – muzejní historik Mgr. Lukáš Snopek
„Příběh muzejního předmětu“ – muzejní historik Mgr. L. Snopek
Beseda s hasičem: “Prevence požáru, dušičkový čas“ – Jaroslav Hon
Zimní pohádka a tříkrálový pochod – ZŠ Jungmannovy sady, 2. A
Novoroční vystoupení ZŠ Kolín
Vystoupení Tanečního kroužku Mělník, pod vedením uč. Zelenkové
Zpíváme jaru, maminkám a seniorům – pásmo ZŠ J. Seiferta, 2. A
Zpíváme maminkám a seniorům – pásmo ZŠ Mlazice
Podzim na strakaté kobyle jede – pásmo ZŠ J. Seiferta, 2. A
Slyšte, slyšte, pastuškové – vánoční pásmo ZŠ J. Seiferta, 2. A
ZŠ Pšovka – vystoupení k návštěvě z Radnice – Mikulášská nadílka

150/50
120/15
95/0
15/2
15/3
10/2
18/3
12/2
45/10
35/5
15/7
17/5
15/5
16/7
45/10
65/10
55/10
55/12
60/14
55/15
45/8
45/5
110/15
45/5
30/10
40/5
35/5
15/33
20/2
20/2
18/3
15/2
25/3
35/10
3010
25/5
40/5
35/5
30/2
25/5
85/8
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„Babičko, dědečku, mámo, táto, vyprávějte“ - projekt CSM a RC Kašpárek Mělník, o. s.
1. téma: Rodina kdysi a dnes (v CSM)
2. téma: Rodinné hry kdysi a dnes (v RC Kašpárek Mělník)
3. téma: Léčení kdysi a dnes (v RC Kašpárek Mělník)
4. téma: Kuchyně kdysi a dnes (v CSM)

12/10
12/15
14/18
12/9

Jarmarky, prodeje
Velikonoční prodej SOU zahrad. Liběchov
Prodejní prezentace- Patron Bohemia
Vánoční blešák CSM
Vánoční prodej SOU zahradnické Liběchov

60/40
60/30
60/30
60/40

Výjimečné akce
Vysvěcení Kaple sv. Ludmily
Jarní úklid CSM
Slavnostní předání automobilu pro TPS

12/20
10/45
25/40

Soutěžní akce a prezentace našeho zařízení
Lyský pětiboj – 3.ročník v Domově Na Zámku, Lysá nad Labem
Prezentace CSM – výstava Senior:Handicap – Lysá na Labem
Soutěžní výstava Šikovné ruce našich seniorů – Lysá nad Labem
Prezentace CSM na výstavě sociálních služeb města Mělník
Vánoční výstava v Domově Modrý Kámen, Mnichovo Hradiště

6/8
12/5
12/5
2/3
12/0

Výtvarné dílny CSM
Velikonoční tvoření pro uživatele CSM
Společné tvoření kostýmů na letní pohádkovou slavnost

3/0
17/0

Výlety CSM
Regionální muzeum Mělník – výstava „Mělník na dobových
pohlednicích“
Výlet do Průhonického parku
Výlet do Lhotky u Mělníka – skalní obydlí a jízda kokořínskem
Výlet na Zámek Loučeň + Labyrintárium
Návštěva Senior Golfu v Úžicích
Výlet uživatelů Domova Vážka – Zelčín ZOO
Návštěva Veletržního paláce - výstava Alfonse Muchy- Epopej

104
12/28
11/4
18/13
6/2
25/10
9/3

Vystoupení pěveckého sboru CSM - CESMÍNA
Zimní ples CSM
Návštěva DD Kněžny Emmy Neratovice

15
15
18

Přehled plánovaných akcí CSM – rok 2013
Promítání o Brazílii – Miroslav Holan
Ples CSM
NTTP - osvětová přednáška o trénování paměti – Adriana Rohde Kabele
Meditace s Buddhistou (2 dny – zaměstnanci, 1 den pro seniory)
Hudební pořad o Karlu Hašlerovi
Hudební vystoupení Cesmíny s tancovačkou Fr. Šťastného
Velikonoční tvoření CSM
Jarní veselice
Čarodějnické opékání vuřtů s hudebním programem Hudba Radost-country live
Den Matek – Mělničanka
Třígenerační setkání – CSM+RC Kašpárek
Pouliční divadlo Viktora Braunreitra
Výstava Senior:Handicap a Šikovné ruce našich seniorů – Výstaviště Lysá nad Labem
Lyský pětiboj IV. ročník – Domov Na Zámku Lysá nad Labem
Výletní plavba lodí po Labi
Hudební pořad Zdeňka Černohouze – agentura Viola
Výlet do Teplic, Litoměřic…dle zájmu
Letní slavnost CSM
Výlety po okolí: Kokořín: hrad Houska, Sychrov, Český ráj: Staré Hrady, Jičín apod.
Třígenerační setkávání
Výlet do ZOO
Výlet Vážky do Zelčína
Vystoupení v Domově pro seniory Slunečnice (Praha Bohnice)
Vánoční zpívání v Domově pro seniory Slunečnice (Praha Bohnice)
Vánoční zpívání v CSM, v zasedací místnosti MÚ Mělník
Koncerty vážné hudby
Vánoční tvoření CSM
Chrapot, sopranistka Věra Nováková apod.
změna programů vyhrazena
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Základní ekonomické údaje v roce 2012
Centrum seniorů Mělník
Řádek Ukazatel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba potravin
Spotřeba energie
Spotřeba nesklad.dodávek-voda
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Náklady na reprezentaci
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
OON
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Daň z příjmů
Ostatní náklady
VÝNOSY
Tržby za prodané zboží
Tržby z prodeje služeb
Dotace z MPSV
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Čerpání fondů
Dotace Úřad práce
Dotace-Evropský soc.fond
Příspěvek na provoz MěÚ Mělník
HV před zdaněním
Doplňkové údaje:
Dotace na investice
Použití investičního fondu
Použití rezervního fondu
Použití fondu odměn
Průměr. evid. počet zaměstnanců
Průměrný měsíční plat v Kč

Hlavní činnost
53492,10
2430,99
6040,48
3660,58
1420,18
0
1023,34
14,96
1385,10
22,39
25317,62
24478,33
839,29
8475,35
281,13
146,4201,08
0
0
2782,88
490,70
0
0
53405,44
0
36042,25
5058,00
1367,76
41,37
21,54
0
0
1941,52
28,00
0
8905,00
-86,66
0
1124,81
2427,65
0

Hospodaření v tis. Kč
Jiná činnost
Celkem Kč
VHČ
747,79
54239,89
329,85
2760,84
0
6040,48
51,78
3712,36
8,77
1428,95
0
0
5,68
1029,02
0,01
14,97
3,90
1389,00
0
22,39
255,37
25572,99
254,19
24732,52
1,18
840,47
86,49
8561,84
2,59
283,72
2,24
148,64
0,25
0,25
0
0
0,86
2783,74
0
490,70
0
0
0
0
834,45
54239,89
0
0
830,87
36873,12
0
5058,00
0
1367,76
0
41,37
0,16
21,70
3,42
3,42
0
0
0
1941,52
0
28,00
0
0
0
8905,00
86,66
0
0
0
0
0

0
1124,81
2427,65
0
119,4
17262
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Celkový objem finančních prostředků v tis.Kč
Provozní náklady celkem v tis.Kč
Materiálové náklady +zboží v tis.Kč
Nemateriálové náklady v tis.Kč
z toho energie
vodné+stočné
spoje celkem
školení, kurzy
cestovné
ostatní služby
jiné náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Osobní náklady celkem
v tom mzdové náklady OOV
hrubé mzdy
Odvody na zákonné sociální, zdravotní pojištění + sociální náklady
v tom pojistné ke mzdám
zákon.soc.náklady
ostatní soc.náklady

54239,89
54239,89
8801,32
10380,68
3712,36
1428,95
87,47
99,95
14,97
2252,99
2783,99
490,70
25572,99
840,47
24732,52
8994,20
8561,84
283,72
148,64

Závěr
Po celý rok 2012 se konaly přípravné práce směřující k rozšíření Domova se zvláštním
režimem Vážka. Ve 2. patře budovy Ludmila přibylo celkem 14 lůžek. K tomuto veřejnému
závazku nás přiměla skutečnost, že každoročně v rámci celospolečenského geografického
stárnutí značně přibývá seniorů postižených demencí Alzheimerova typu. Bylo nutné Domov
Vážka přizpůsobit potřebám zvýšené péče o uživatele, vybavila se kuchyňka, jídelna, vznikl
reminiscenční koutek určený k nejrůznějším aktivitám, zejména trénování paměti. Slavnostní
otevření oddělení proběhlo 8. ledna 2013 za účasti starosty MVDr. Ctirada Mikeše, zástupců
města Mělníka, PhDr. Drahomíry Pavlíkové, ved. Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
sponzorů, uživatelů CSM i jejich rodinných příslušníků. Kapacita Domova Vážka tímto
vzrostla na 60 osob.
CSM má od 1. února 2012 svou Kapli, je pojmenována po svaté Ludmile, české kněžně a
mělnické rodačce. Kapli navrhl akad. arch. Miloslav Čejka a projekt realizovala firma Dalex
Trade s r. o. Zdobí ji 14 obrazů Křížové cesty od Mgr. Adriany Rohde Kabele. Kaple je
ekumenická a konají se zde katolické mše a evangelické bohoslužby, ale také historické
přednášky, čtení městských knihovnic a komorní duchovní koncerty. Vysvěcení Kaple se
uskutečnilo 14. března 2012 biskupem Mons. Janem Baxantem.
Naši pozornost zaměřujeme také na přibývající potřeby seniorů žijících v domácím prostředí.
Prostřednictvím Terénní pečovatelské služby poskytujeme služby sedm dní v týdnu,
k rozvozu obědů jsme v květnu 2012 zakoupili nový automobil.
Nezisková organizace Fokus se od nás v létě 2012 odstěhovala do svých prostor, a tak jsme
mohli vybudovat aktivizační dílnu pro naše seniory. Vzhledem k potřebám a přáním uživatelů
CSM vznikají nové aktivity - v rámci projektu „Tvořivé ruce“ je v Domově Penzion
vybudována keramická dílna, kde si senioři po 4 letech opět mohou vyrábět zajímavé
keramické suvenýry.
21

Profesionální, téměř roční příprava „Canisterapie“ přinese našim seniorům nejen potěchu, ale
též procvičování jemné motoriky a léčbu duše. Návštěva pejska bude probíhat 1 – 2 krát týdně
dle určených hodin a dohody tak, aby nebyl narušen jiný program našich uživatelů.
Canisterapii bude provádět vedoucí Aktivizačního úseku Mgr. Adriana Rohde Kabele. Fenka
Tara má již za sebou zkoušky poslušnosti ZOP a canisterapeutické zkoušky u Helppes, o. s.,
Praha.
Díky zřizovateli, městu Mělník se v Domově Penzion opravují koupelny, na podzim 2012 se
zrekonstruovalo celkem 12 koupelen, během roku 2013 je jich v plánu dalších 10.
Z celkového počtu 70 koupelen je již opravena více jak polovina. Koupelny mají
bezbariérový přístup a prostor přizpůsobený možnosti kvalitně pečovat o hygienu našich
uživatelů.
V září 2012 jsme v rámci úsporných opatření zahájili provoz centrálního evidenčního
softwarového programu PowerCare zajišťující informace sociální, pečovatelské, zdravotní a
stravovací.
Zúčastňujeme se projektu Diakonie ČCE „Plníme přání seniorům“, má za cíl splnit přání,
které by seniorům udělalo radost nebo pomohlo v tom, aby se jim žilo lépe. Naši uživatelé
touží po upraveném parku, kde by mohli trávit svůj volný čas v přírodě. Pozemek je nedaleko,
ovšem vyžaduje značné úpravy. Přání vyhodnotí komise složená ze zástupců sponzorských
organizací a vybere nejméně třicet těch, na něž poté vyhlásí veřejnou sbírku.
S velkým úspěchem jsme vydali historicky první kalendář pro rok 2013, který mapuje veškeré
aktivity našich uživatelů v průběhu roku, doufejme, že budeme mít možnost zahájit tradici a
vydat další takový propagační materiál o našem zařízení. Plán pro letošní rok úzce souvisí
s vyšší informovaností, nejen uživatelů, ale zejména zájemců o naše služby, dojde také
k výrazné změně a aktualizaci našich webových stránek www.ssmm.eu.
V roce 2013 je naplánováno také rozšíření služeb o možnost parafinových a rašelinových
zábalů, a to na základě doporučení lékaře. Během roku bude navýšena zdravotní péče
prostřednictvím další praktické lékařky. Přibude také pracovníků v přímé péči, bude rozšířen
náš tým o 2 pečovatelky.
V průběhu roku 2013 budeme opět všechny naše plány přizpůsobovat především finančním
možnostem, i projevenému zájmu uživatelů. Čeká nás znovu nelehké období, totiž šetřit a
zároveň optimálně zajišťovat kvalitní sociální služby. Nedojde-li k velkým celospolečenským
ekonomickým změnám například v podobě zvýšené DPH, pevně věříme, že i v letošním roce
naše vize uskutečníme.
Souhrnnou zprávu o činnosti organizace vypracovala dne 17. 2. 2013 Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka CSM.

22

