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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Stra nka 1 

Základní údaje 

Název poskytovatele: Domov dů chodců  Ú stí  nad Orlicí   

Sídlo organizace:  Cihla r ska  761, Ú stí  nad Orlicí , 562 01 

Právní forma: Pr í spe vkova  organizace  

Zřizovatel: Me sto Ú stí  nad Orlicí   

IČO: 70857130  

Internetové stránky: www.ddůo.cz  

Statutární zástupce: Mgr. Bc. Jan Vojvodí k, MBA, r editel 

Tel.: 736 212 739, e-mail: info@ddůo.cz 

 

Mgr. Bc Jan Vojvodí k, MBA ůkonc il svoji c innost v Domove  dů chodců  ke dni 31. 10. 2019. 

V me sí ci listopadů a prosinci zastůpovala Domov dů chodců  Mgr. Eva Plí vova , za stůpce 

r editele. 

Od 1. ledna 2020 byla jmenova na do fůnkce r editelky Mgr. Miluše Kopecká. 
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O DOMOVĚ 

Stra nka 2 

 O Domově 

Domov dů chodců  Ú stí  nad Orlicí  v roce 2019 poskytoval socia lní  slůz by s kapacitoů 144 

lů z ek prostr ednictví m svy ch 3 pobytovy ch slůz eb (Domov pro seniory, Domov se 

zvláštním režimem a Odlehčovací služba) a v ra mci ambůlantní  slůz by zajis ťoval 

Odborné sociální poradenství zame r ene  na problematiků Alzheimerovy choroby.  

Domov dů chodců  Ú stí  nad Orlicí  poskytůje komplex socia lní ch slůz eb, ktere  si kladoů za 

cí l ůmoz nit seniorů m a osoba m s demencí  plnohodnotny  z ivot s pr ihle dnůtí m k 

individůalite  a osobní m potr eba m kaz de ho ůz ivatele. 

„Pr i poskytova ní  jednotlivy ch slůz eb se snaz í me kaz de mů ůz ivateli „ůs í t slůz bů na mí rů“ 

dle jeho skůtec ny ch potr eb a pr a ní , aby se ů na s cí til co moz na  nejpohodlne ji a 

nejpr í jemne ji!“ 

Domov dů chodců  se snaz í  o to, aby se kvalita poskytovany ch slůz eb sta le zvys ovala a 

vyůz í vala ves kere  dostůpne  zdroje, aby dosa hla co nejleps í ch vy sledků  pro ůz ivatele. Do 

prů be z ne ho hodnocení , zda je způ sob poskytova ní  socia lní ch slůz eb v soůladů s na mi 

definovany m posla ní m, cí li, za sadami nas ich socia lní ch slůz eb zapojůjeme externí  

organizace c i pracovní ky – napr . pr i aůditů certifika tů VA Z KA®. 

Da le jsoů do hodnocení  kvality zapojeni ůz ivatele , jejich rodinní  pr í slůs ní ci, pracovní ci 

Domova, stůdenti na praxi, na vs te vní ci zar í zení  apod. a to pr eva z ne  formoů anonymní ch 

dotazní ků , ktere  probí hají  1x roc ne , ale take  formoů moz nosti poda ní m stí z ností , 

podne tů  c i pochval, ať ů stne  ktere můkoliv pracovní kovi, tak pí semne  pos toů, e-mailem 

c i vhození m do schra nek stí z ností , podne tů  c i pochval.   

Nove  pr i Domove  take  vznikl Kruh přátel Domova, ve ktere m se scha zejí  za stůpci rodin 

nas ich obyvatel s vedení m Domove  a spolec ne  diskůtůjí  nejen nad kvalitoů poskytovane  

pe c e, ale take  nad moz ny mi novinkami a inovacemi. Toto ůskůpení  se osve dc ilo jako 

vy borna  forma zpe tne  vazby na poskytovane  slůz by v Domove  vc etne  vs ech provozů . 
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Stra nka 3 

Historie a uspořádání 

HISTORIE 

Domov dů chodců  Ú stí  nad Orlicí  byl postaven stavitelem Radechovsky m v roce 1925 za 

500 000 Kc  jako me stsky  chůdobinec. Protoz e socia lní ho ů tůlků vyůz í vali spí s e stars í  

lide  a sta r í  doprova zejí  nemoci, brzy se z chůdobince stal chorobinec se 48 lů z ky. V roce 

1954 se chorobinec transformoval na domov dů chodců  a slůz bů zde vykona valy r a dove  

sestry (zar í zení  opůstily v roce 1982). K pů vodní  bůdove , jiz  ne kolikra t rozs í r ene , 

pr ibyla zac a tkem devadesa ty ch let nova , moderní  bůdova a celkova  kapacita dosa hla 

144 lů z ek. V roce 2005 se zmodernizoval stravovací  provoz. 

Od sve ho zaloz ení  sloůz ila nemovitost c . p. 761 na Cihla r ske  ůlici potr eba m obc anů  z 

Ú stí  nad Orlicí  a okolí . Stovka m obyvatel Orlickoů stecka da vala pra ci, tisí covka m seniorů  

poma hala ůne st jejich sta r í . I dnes je Domov dů chodců  Ú stí  nad Orlicí  vy znamny m 

zame stnavatelem, i dnes je pr ipraven poma hat vs em, kdo to potr ebůjí .  

 

USPOŘÁDÁNÍ 

Domov zac í na  historickoů bůdovoů A, kteroů jsme ůpravili tak, aby spln ovala moderní  

standard. Naproti vyrostla na zac a tků devadesa ty ch let bůdova B, projektovana  pro 

moderní  socia lní  slůz bů a dobr e ůdrz ovana . Oba ůbytovací  prostory propojůjí  

zastr es ene  chodby s centra lní  bůdovoů, v ní z  najdete kancela r e, jí delnů, stravovací  

provoz a stylovoů kava rnic ků. V centra lní  bůdove  je ůmí ste n vstůp do cele ho komplexů 

Domova. K Domovů patr í  i zelena  za koůtí  s fonta noů, pergoloů a lavic kami. Area l je 

ůmí ste n na okraji me sta, dobr e dostůpny  z centra a pr itom se doty ka  pr í me stske  zelene . 

 

Domov je bezbarie rovy , je vybaven dostatec ny m poc tem osobní ch i lů z kovy ch vy tahů . 

Pohyb po cele m Domove , r es ene m do tvarů nepravidelne ho pí smene Ú, je veden ůvnitr  

objektů, bez nůtnosti pr echa zet mezi bůdovami. Za tí mto ů c elem byly mezi jednotlivy mi 

bůdovami vybůdova ny spojovací  koridory. 
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Provoz Domova 

Stravovací provoz je ůmí ste n v moderní  kůchyni vybavene  pokroc ily mi varny mi 

technologiemi.  

Prádelna je ůmí ste na v sůtere nů bůdovy A. Vyůz í va  profesiona lní  pr í stroje pro kvalitní  

praní  i silne  znec is te ne ho pra dla, je vybavena zme kc ovac em prací  vody, prací  a sůs icí  

technikoů, mandlem, z ehlicí m stolem, plynem vyta pe noů pr edsůs a rnoů pro velke  

pra dlo a s icí m strojem pro drobne  opravy pra dla. 

Kotelna zajis ťůje doda vků topne  a teple  ůz itkove  vody, za loz ní  kotel pro pr í pad hava rie 

a naftovy  agrega t na vy robů elektricke ho proůdů, schopny  v pr í pade  potr eby za sobovat 

proůdem nejen syste m distribůce topne  vody, ale i vy tahy a noůzove  osve tlení  v cele m 

objektů Domova. Kotelnů provozůje pro Domov dů chodců  Ú stí  nad Orlicí  me stska  

spolec nost TEPVOS, spol. s.r.o. 

Údržba pec ůje o stav zelene  na pozemků Domova, schů dnost a sjí zdnost komůnikací  v 

zimní m období  a její  zame stnanci jsoů schopni prova de t jak drobne  ů drz ba r ske  pra ce, 

tak instalate rske  a elektrika r ske  za sahy. Ú sek ů drz by je vybaven sne hovoů fre zoů, z ací m 

traktorem, kr ovinor ezy, dí lensky m na r adí m a dí lenskoů vrtac koů.  

Úklid Domova se r í dí  schva leny mi dezinfekc ní mi pla ny. Pr i ů klidů se vyůz í vají  

profesiona lní  da vkovac e mycí ho roztoků, napojene  na vodovodní  r ad, ktere  zarůc ůjí  v 

kaz de m okamz iků pr esne  da vkova ní  mycí ho roztoků podle specifikace vy robce. 

Materiální a technické zajištění: Pokoje jsoů vybaveny dorozůmí vací m syste mem a 

moderní mi polohovací mi lů z ky. Úz ivatelů m je na kaz de m poschodí  k dispozici 

spolec enska  mí stnost. Úz ivatele  mají  rovne z  moz nost samostatne  nebo s doprovodem 

vyůz í t venkovní  prostor pr ile hají cí  k zar í zení . 

Ošetřovatelská péče je zajis ťova na zdravotní mi sestrami a smlůvní  le kar koů, 

poskytůjeme za kladní  rehabilitaci (od pasivní ho protahova ní  konc etin v lů z ků pr es 

na cvik ů chopů hrnec ků po na cvik chů ze pomocí  kompenzac ní  pomů cky). Do Domova 



PROVOZ DOMOVA 
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take  pravidelne  docha zí  psychiatr. Zajis ťůjeme potr ebne  doprovody na specializovana  

vys etr ení  a kontroly. 

Sociální péče je zajis ťova na socia lní mi pracovní ky a pracovní ky v socia lní ch slůz ba ch. 

Tato pe c e zahrnůje za kladní  socia lní  poradenství , pomoc pr i ů konech sebepe c e, 

aktivizac ní  a socia lne  terapeůticke  c innosti a zprostr edkova ní  kontaktů se 

spolec ensky m prostr edí m.  Cí lem slůz by je podpor it ůz ivatele v ůdrz ení  jejich 

sobe stac nosti vz dy s pr ihle dnůtí m k jejich aktůa lní mů zdravotní mů stavů. Pr i ů konech 

sebepe c e zava dí me do praxe prvky baza lní  stimůlace, ktera  pr ina s í  nejen ůvolne ní , ale i 

celkove  zklidne ní  te la a důs e. 

V pr í zemí  Domova je Kava rnic ka provozovana  C C K. Pravidelne  k na m docha zí  pedike rka 

a kader nice, ktere  mají  v Domove  potr ebne  za zemí , ale zajistí  potr ebnoů pe c i i na lů z ků.  
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Stra nka 6 

Domov pro seniory 

DOMOV PRO SENIORY ma  kapacitů 89 lů z ek a je ůrc en osoba m od 65 let ve ků, pr í padne  

mlads í m, ktere  jsoů za visle  na pomoci jine  osoby.  

Prů me rna  roc ní  obloz nost 2019 byla 96,34 %.  

      

 

 

 

 

 

 

 

Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2019  

V Domove  pro seniory bylo celkem 64 z en a 21 můz ů .  

Ve ve ků 27 – 65 let vyůz í vali slůz bů Domov pro seniory 2 ůz ivatele , 10 ůz ivatelů  ve ve ků 

66 – 75 let.  Nejví ce ůz ivatelů  tj. 37 bylo ve ve ků 76 – 85 let. Da le bylo 35 ůz ivatelů  ve 

ve ků od 86 – 95 let a 1 ůz ivatelka nad 96 let. Nejstars í  ůz ivatelce bylo 100 let. Prů me rny  

ve k ůz ivatelů  byl 83,4 let. 
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Počet uživatelů z Ústí nad Orlicí a ostatních měst, kteří využívali službu Domov 

pro seniory 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek na péči 

Úz ivatelů  se IV. stůpne m PnP bylo 21, se III. stůpne m PnP bylo 30, se II. stůpne m PnP  

19,  s I. stůpne m PnP 13 a bez pr iznane ho PnP byli v roce 2019 2 ůz ivatele . 
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DOMOV PRO SENIORY 

Stra nka 8 

PŘEHLED ÚHRAD V DOMOVĚ PRO SENIORY:  

 ů hrada do plne  vy s e: 81 ůz ivatelů  

 do plne  vy s e se spolůů c astí : 4 ůz ivatele  

 neůhrazeno do plne  vy s e: 4 ůz ivatele  

 

 

 

 

 

 

Průměrná výše úhrady je 8.947,-Kč. 

 

 

ŽADATELÉ O SLUŽBU  

Ke konci roků 2019 bylo evidova no do Domova pro seniory celkem 299 z a dostí , 

podany ch z a dostí  v roce 2019 bylo 117. Vyr azeny ch z a dostí  bylo v roce 2019 celkem 92.  
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Stra nka 9 

Domov se zvláštním režimem 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ma  kapacitů 51 lů z ek a poskytůje slůz bů osoba m od 

45 let ve ků, ktere  jsoů za visle  na pomoci jine  osoby z dů vodů Alzheimerovy choroby, 

popr í pade  jine ho typů demence. 

Prů me rní  roc ní  obloz nost byla 97,15 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2019  

V Domově se zvláštním režimem bylo celkem 43 žen a 7 můžů. 1 ůživatel byl ve věkové 

skůpině 66 – 75. Ve věků 66 – 75 let bylo 7 ůživatelů. Nejvíce ůživatelů tj. 23 bylo ve 

věků 76 – 85 let. Dále bylo 18 ůživatelů ve věků 86 – 95 let a 1 ůživatelka ve věků nad 

96 let. Nejstarší ůživatelce bylo 97 let. Průměrný věk byl 82,5 let. 

 

 

 

 

 

 

 

84 %
86 %
88 %
90 %
92 %
94 %
96 %
98 %

100 %

2%
14%46%

36%

2%

27 - 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

od 96



DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Stra nka 10 

Příspěvek na péči 

Úz ivatelů  se IV. stůpne m PnP bylo 28, se III. stůpne m PnP  bylo 19.  II. stůpen  PnP pobí rali   

3 ůz ivatele . 

 

 

Počet uživatelů z Ústí nad Orlicí a ostatních měst, kteří využívali službu Domov se 

zvláštním režimem 
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
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PŘEHLED ÚHRAD V DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:  

 ů hrada do plne  vy s e: 38 ůz ivatelů  

 do plne  vy s e se spolůů c astí : 3 ůz ivatele  

 neůhrazeno do plne  vy s e: 10 ůz ivatel 

 

 

 

 

 

Průměrná výše úhrady je 10.146,-Kč. 

 

ŽADATELÉ O SLUŽBU  

Ke konci roků 2019 bylo evidova no do Domova se zvla s tní m rez imem celkem 162 

z a dostí , podany ch z a dostí  v roce 2019 bylo 95. Vyr azeny ch z a dostí  bylo v roce 2019 

celkem 39. 

 

 

 

76%

6%

16%

2%

Plná úhrada

Plná úhrada (se
spolůúčastí)

Neuhrazeno

Neuhrazeno (se
spolůúčastí)

76%

6%
6%

7%

5%

Ústí nad Orlicí

Rychnov nad Kněžnoů

Svitavy

Ostatní

Nezadáno



ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

Stra nka 12 

Odlehčovací služba 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA s kapacitoů čtyř lůžek je pobytová sociální slůžba, která je 

ůrčena osobám od 65 let věků, o které pečůje jiná fyzická osoba. Účelem slůžby je 

poskytnoůt potřebný prostor pro odpočinek pečůjícím, je tedy poskytována v časovém 

omezení.  

V roce 2019 vyůz ilo Odlehc ovací  slůz bů 34 osob, prů me rna  roc ní  obloz nost byla 

57,84 %.  

 

 

 

ŽADATELÉ O SLUŽBU  

V roce 2019 jsme nemohli ůspokojit 10 z adatelů  o Odlehc ovací  slůz bů, z dů vodů plne  

kapacity. Rezervace odlehc ovací ch pobytů  se prů be z ne  me ní , ne kter í  z adatele  vyůz í vají  

Odlehc ovací  slůz bů opakovane , zejme na v letní ch me sí cí ch. 
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Odborné sociální poradenství 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytůje informac ní  a konzůltac ní  za zemí  

v oblasti demence, pr edevs í m Alzheimerovy choroby, rodina m i pec ůjí cí m 

profesiona lů m.  

V roce 2019 vyůz ilo poradenství  77 osob, z toho bylo 71 z en a 6 můz ů .  

 

Domov dů chodců  Ú stí  nad Orlicí  je drz itelem certifika tů VA Z KA®, kteroů ůde lůje 

slůz ba m pec ůjí cí m o osoby s demencí  C eska  alzheimerovska  spolec nost. Tento certifika t 

deklarůje nejvys s í  kvalitů poskytovane  slůz by. 

Domov dů chodců  je take  akreditovany m vzde la vací m zar í zení m MPSV, zame r eny m 

pr edevs í m na Kvalifikac ní  kůrz pro pracovní ky v socia lní ch slůz ba ch. Tento kůrz 

probí hal i v roce 2019. 
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Volnočasové aktivity 

Úz ivatelů m vs ech nas ich pobytovy ch slůz eb nabí zí me rů znorode  tra vení  volne ho c asů 

prostr ednictví m velmi pestre  nabí dky aktivizac ní ch c inností  (hraní  spolec ensky ch her, 

c tení  na pokrac ova ní , růkode lne  c innosti, zpí va ní , procvic ova ní  jemne  motoriky, 

spolec ne  cvic ení , vypra ve ní  nejen nad s a lkem c aje, procha zky po okolí , …). Spolec ní ka 

na m ra di de lají  i kra lí c ci Bob a Ka ja, ktere  Domov vlastní , nepravidelne  na s navs te vůjí  i 

psí  kamara di a koc ic ka Be linka. 

RUKODĚLNÉ ČINNOSTI  

Jemnoů motoriků růkoů ra di procvic ůjeme pr i 

růkode lny ch c innostech, pr i ktery ch tvor í me tematicke  

vy robky nejen tradic ní mi technikami, ale zkoůs í me i 

nove  trendy.  

SPOLEČENSKÉ HRY  

S obliboů hrajeme nejen hry klasicke  jako „C love c e, nezlob se!“ nebo karty, ale ůc í me se 

i hry novodobe  – postr ehove , ve domostní , la meme si hlavů i nad rů zny mi hlavolamy.  

MUZIKOTERAPIE  

Hůdba ovlivňůje vegetativní fůnkce – srdeční rytmůs, krevní tlak, dýchání apod. Poůžívá 

se ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachů, při léčbě dloůhotrvajících chorob. Přináší radost 

a ůvolnění. Proto i my v Domově s ůživateli zpíváme, hrajeme 

na jednodůché nástroje. 

ANIMOTERAPIE  

Zví r e ma  schopnost vyvolat v c love ků silne  emoce. Zví r ata 

mohoů napoma hat psychicke  stimůlaci, rozvoji socia lní  

komůnikace c i mohoů ůspokojovat potr eby bezpec í  a jistoty. 

Jsoů to proste  „parťa ci“, kter í  na s vyslechnoů a mají  na s ra di i 

s nas imi vadami. I ů obyvatel nas eho Domova jsoů zví r ata 
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oblí bení  spolec ní ci. Ať ůz  jsoů jimi andůlky, zakrslí  kra lí c ci, c i psí  kamara di nebo koc ic ka 

Be linka, kter í  k na m do Domova docha zí . 

SPOLEČNÉ CVIČENÍ a WELLNESS HODINKY 

Ve zdravy m te le zdravy  důch! Proto se pravidelne  scha zí me na 

spolec ne m cvic ení , kde protahůjeme a posilůjeme svaly.  

DOMÁCÍ PRÁCE  

Úživatelé si rádi zachovávají činnosti, na které byli zvyklí doma, 

podporůjeme je v jejich ůdržování. 

KULINÁŘSKÁ HODINKA  

Spolec ne  se setka va me i pr i pec ení  a pr í prave  tradic ní ch pokrmů .  

AKTIVIZACE IMOBILNÍCH UŽIVATEL  

Snaz í me se i imobilní  ůz ivatele zapojovat do spolec ny ch aktivit. 

Zajis ťůjeme vs ak i individůa lní  aktivizaci na lů z ků dle jednotlivy ch 

potr eb a pr a ní . Imobilita neznamena  skoncova ní  s aktivní m vyůz í va ní m volne ho c asů.  

PROCHÁZKY 

Pobyt na čerstvém vzdůchů je pro nás důležitý. Klademe 

důraz na to, aby se ven dostali i imobilní ůživatelé.  

 

REMINISCENČNÍ MÍSTNOST 

V Domově jsme vytvořili reminiscenční místnosti, které 

jsoů svým vybavením ůživatelům blízké a připomínají jim domov.  

Každý ůživatel má svůj příběh, rádi jej sdílíme, … 

 

Je ů na s růs no a snaz í me se, aby si kaz dy  pr is el na sve . Pr esto vs ak nas im ůz ivatelů m 

zajis ťůjeme klidne  sta r í . 
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V Domove  ma me vlastní  knihovnů a te locvic nů. Zajis ťůjeme za kladní  rehabilitaci, na cvik 

chů ze, zme nů polohy v lů z ků, ů chopů hrnec ků, … Ma me take  relaxac ní  mí stnost 

(snoezelen), zajis ťůjeme masa z e a cvic í me jo gů. 

Nad ra mec pravidelny ch aktivit se snaz í me pravidelne  spolůpracovat s jiny m sůbjekty - 

de tska  vystoůpení , koůzelní ci, hůdební  vystoůpení . Nepravidelne  por a da me rů zne  

tematicke  kava rnic ky, Sportovní  odpoledne, jezdí me na vy lety…  

 

Pravidelne  1x za me sí c vyda va me c asopis Me sí c ní k, kde jsoů ůz ivatele  informova ni o 

novinka ch, o konany ch akcí ch, zají mavostech ů na s i ve sve te . Me sí c ní k, informace i 

fotografie z por a dany ch akcí , jsoů zver ejn ova ny na nas ich webovy ch stra nka ch a 

facebooků. 
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Dobrovolníci 

Dobrovolní ci v Domove  dů chodců  v Ú stí  nad Orlicí  pracůjí  pod Dobrovolnickým 

centrem Světlo se sídlem v Ústí nad Orlicí. Dobrovolnicka  c innost mů z e probí hat 

dloůhodobe  nebo na razove . Je to svobodne  zvolena  c innost, konana  ve prospe ch 

drůhy ch lidí , bez na roků na odme nů. Dobrovolní kem se mů z e sta t kaz dy , kdo ma  za jem 

o smyslůplnoů pra ci, bez na roků na financ ní  odme nů, ma  chůť a moz nost ve novat c a st 

sve ho volne ho c asů ůz ivatelů m Domova dů chodců . 

Do Domova dů chodců  docha zí  sedm dobrovolní ků , pr eva z ne  stůdentů  str ední ch s kol, 

kter í  vykona vají  dloůhodoboů dobrovolnickoů c innost. Dobrovolní ci se pr eva z ne  ve nůjí  

pr edc í ta ní , poví da ní , nasloůcha ní , hraní  spolec ensky ch her, sdí lení  vza jemny ch chvil, 

doprovodů m na vycha zky.  

Dobrovolní ci poma hají  ůz ivatelů m v tra vení  volne ho c asů.  Pr ina s í  dobroů na ladů 

ůz ivatelů m i zame stnanců m. Sve  nezastůpitelne  mí sto mají  pr i spolec ensky ch akcí ch 

ve ts í ho rozsahů, napr í klad pr i kaz doroc ní ch sportovní ch hra ch nebo tradic ní m 

tematicke m plese. 

Dobrovolnictví  pr ina s í  te m, kdo jej vykona vají , pocit ůz itec nosti, posí lení  sebeve domí , 

vyplne ní  volne ho c asů, zí ska ní  novy ch zkůs eností , nava za ní  novy ch kontaktů . 

 

 

Dobrovolnicke  aktivity v Domove  

dů chodců  Ú stí  nad Orlicí  ví ta me a 

podporůjeme.  
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Stravování 

V Domově jsoů denně podávána čtyři jídla, diabetikům šest jídel. Úroveň přípravy 

a výběr stravy jsoů pečlivě sledovány a průběžně vyhodnocovány. Snažíme se 

poskytovat obyvatelům pokrmy, na které jsoů ze svého života zvyklí, a obohacovat je 

o prvky zdravé výživy. 

 

V rámci úhrady za stravů obyvatel dostává: 

 čtyři jídla denně (diabetici šest jídel denně) 

 doplnění hlavního jídla nápojem 

 účast vysokoškolsky vzdělané nutriční terapeutky při plánování jídelníčku 

 kontrolů jídelníčku zdravotní sestrou 

 v případě diety úpravů stravy nebo dietní jídelníček 

STRAVOVÁNÍ KLIENTŮ – POČTY PORCÍ DLE DIET 

racionální strava: 

Sní dane  21 800 porcí  

Obe d  21 804 porcí  

Svac ina            21 789 porcí  

Vec er e  21 781 porcí   

 

            

 

 

 

 

 

            šetřící strava: 

 Sní dane  950 porcí  

 Obe d  950 porcí  

 Svac ina 948 porcí  

 Vec er e  948 porcí  

 

diabetická + šetřící strava: 

 Sní dane  2 244 porcí  

 Pr esní da vka  2 245 porcí  

 Obe d  2 243 porcí  

 Svac ina    2 243 porcí  

 Vec er e  2 244 porcí  

 Drůha  vec er e 2 242 porcí  

 

diabetická strava: 

Sní dane  10 818 porcí  

Pr esní da vka 10 816 porcí  

Obe d  10 813 porcí  

Svac ina  10 813 porcí  

Vec er e  10 817 porcí  

Drůha  vec er e   10 807 porcí  
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Rozdíl stravovací normy a skutečné spotřeby za rok 2019 

  -125 575,46Kc  (zaokroůhlení  -0,16Kc ) 

 

Stravování pro externí strávníky – doplňková činnost  

1 022 porcí  obe dů  

norma 37 830Kc  

skůtec na  spotr eba 37 345,06Kc  (zaokroůhlení  0,02Kc ) 

rozdí l stravovací  normy a skůtec ne  spotr eby +484,94Kc  (zaokroůhlení  -0,02Kc ) 

 

 

 

 

 

racionální strava DZR 

Sní dane  11 534 porcí  

Pr esní da vka 11 534 porcí  

Obe d  11 534 porcí  

Svac ina 11 532 porcí  

Vec er e  11 530 porcí  

 

šetřící strava DZR 

Sní dane  1 175 porcí  

Pr esní da vka 1 175 porcí  

Obe d  1 175 porcí  

Svac ina 1 162 porcí  

Vec er e  1 162 porcí  

 

Stravovací norma za rok 2019 

 4 558 770,00Kc   

 

Skutečná spotřeba za rok 2019  

4 684 345,46Kc  (zaokroůhlení  0,16Kc ) 
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Vzdělávání 

V roce 2019 se ů c astnili zame stnanci Domova dů chodců  v Ú stí  nad Orlicí  te chto 

s kolí cí ch akcí , semina r ů , kůrzů  a konferencí : 

Typ vzdělávání Počet vzdělaných pracovníků 
 

 
Na stavbovy  kůrz Baza lní  stimůlace 

 
14 

 
Mezioborova  spolůpra ce pr i le c be  ran a 

koz ní ch defektů  

 
2 

 
Baza lní  stimůlace I 

 
12 

 
Pohybova  a tanec ní  terapie v pra ci s 

klientem 

 
1 

 
Edůkace a 

tre nink poradců  - odborne  socia lní  
poradenství  pro lidi se syndromem 
demence a jejich rodinne  pr í slůs ní ky 

 
 
3 

 
Zahradní  terapie 

 
17 

 
Os etr ovatelska  pe c e v socia lní ch 

slůz ba ch v roce 2019 

 
2 

 
Ochrana pra v ůz ivatelů  socia lní ch slůz eb 

 
3 

 
Ú vod do me r ení  kognitivní ch fůnkcí  pro 

pracovní ky pů sobí cí  v socia lní ch 
slůz ba ch 

 
2 

 
Pokojna  smrt 

 
32 

 
Arteterapie a aktivizace klienta 

 
2 

 
Pe c e o pec ůjí cí  v socia lní ch slůz ba ch 

 
3 
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Setka ní  vrchní ch sester v socia lní ch 

slůz ba ch 

 
2 

Psychosocia lní  podpora ůmí rají cí m a 
pozů staly m v podmí nka ch socia lní ch 

slůz eb 
 

 
5 

 
Komůnikace v pe c i o ůmí rají cí  

 
24 

Specificke  komůnikac ní  dovednosti v 
paliativní  pe c i 

 
1 

 
Manipůlace s imobilní m klientem 

 
9 

 
Vykazova ní  os etr ovatelske  a rehabilitac ní  

pe c e odbornosti 913 v pobytovy ch 
zar í zení ch socia lní  pe c e 

 
 
2 

 
Za klady paliativní  pe c e 

 
20 

 
Problematika imobility a manipůlace s 

imobilní m klientem 

 
12 

 
Dietní  vy z iva v roce 201 

 
2 

 
Poskytova ní  paliativní  pe c e v 
podmí nka ch socia lní ch slůz eb 

 

 
 
3 

 
Prevence stresů aneb jak se nezbla znit 

 
3 

 
Paliativní  pe c e pro zdravotnicke  

pracovní ky 

 
10 

 
Komplexní  pe c e o klienta 

 
1 

 
Psychohygiena 

 
18 

 
 

Vykazova ní  pe c e na zdravotní  pojis ťovny 
 
1 
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Zame stnanci mají  moz nost vyůz í t pravidelne  sůpervize 2x roc ne . V pr í pade  individůa lní  

potr eby vs ak mů z e zame stnanec o sůpervizi poz a dat kdykoliv be hem roků. 

Zame stnanci mohoů take  vyůz í t podporů konzůltantů , kter í  absolvovali akreditovany  

kůrz s na zvem Edůkace a tre nink poradců . 

Sami jsme pak realizovali dals í  kvalifikac ní  kůrz pracovní k v socia lní ch slůz ba ch, vedeny  

vlastní mi akreditovany mi lektory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sta z e v jiny ch zar í zení ch 

 

 
14 

 
BOZP 

 

 
58 

 
Hygienicke  minimům 

 

 
67 

 
Standardy kvality 

 

 
54 

 
Sůpervize 

 

 
55 
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Zaměstnanci 

Zaměstnanci 

Kaz de  zar í zení  socia lní ch slůz eb tvor í  pr edevs í m lide . Sve  zame stnance si pec live  

vybí ra me. O bezpec í  a pohodlí  144 obyvatel domova se stara  ví c jak 100 zame stnanců . 

Zkůs ení  a pravidelne  s kolení  zame stnanci s vysokoů kvalifikací  garantůjí  vysokoů 

ů roven  poskytovany ch slůz eb. Pec ůjí cí  a obslůz ny  persona l dů sledne  ůplatn ůje citlivy  a 

vní mavy  pr í stůp k potr eba m ůz ivatelů . Mí sto, kde lide  tra ví  sta r í , by me lo mí t rodinnoů 

a doma ckoů atmosfe rů. 

                          

 

 

 

 
 

V roce 2019 činil průměrný plat 26 702,00 Kč. 

Nástup zaměstnanců:       

pracovní poměr                                        23 

dohoda o pracovní činnosti                     6 

dohoda o provedení práce                    22  

 

Ukončení zaměstnanců: 

pracovní poměr                                        23 

dohoda o pracovní činnosti                     4 

dohoda o provedení práce                    19  

 

4%

21%
13%

25%

28%

9%

do 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

od 60

Věková pásma k 31. 12. 2019 

36%

35%

20%
4%

2%

2%

1%

Střední odborné

Střední s
maturitou

Základní

Vyšší odborné

Bakalářské

Magisterské

Bez vzdělání

Dosažená vzdělání ke dni 31. 12. 2019  
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Události roku 2019 

Br ezen tradic ne  patr í  v Domove  plesů. Nebylo tomů jinak ani letos. Tentokra t se nesl 

v důchů pyz am. Na Vec erní c kovy melodie si pr ipravily pr edtanc ení  aktivizac ní  

pracovnice a pak ůz  se ples nesl v to nech Sopotnicke  dechovky. Zprvů jsme se ba li, kam 

se na m 17 hůdební ků  s na stroji vejde, ale po první  pí snic ce byly obavy pryc . Hůdební ci 

se vs ichni ves li, kra sne  jim to hra lo, obyvatele  si prozpe vovali a tanc ili. Poz itek byl 

opravdů famo zní  a my bychom toůto cestoů Sopotnicke  dechovce s vc ele s panem 

Hradecky m chte li moc pode kovat nejen za projevenoů odvahů zahra t si v tak velke m 

poc tů v tak male m prostorů, ale pr edevs í m za to, z e ů na s vytvor ili takovoů atmosfe rů, 

kteroů bylo opravdů s koda opoůs te t. De kůjeme.  

C erven v Domove  je jiz  le ta vy letní . Nebylo tomů jinak ani letos. Cí lovy m mí stem pro na s 

byl tentokra t Letohrad. Posede li jsme v za mecke  restaůraci, pokoůkali jsme v za mecke m 

parků a dokonce na s mile pozdravili i mí stní  papoůs ci. De lo se toho ale mnohem ví c. 

Poc así  na m konec ne  dovolilo ůspor a dat Kava rnic ků s ope ka ní m a bylo to moc prima, 

pa rky na ohni jsoů proste  pa rky na ohni :-) Jaksepatr í  jsme take  oslavili Mezina rodní  den 

na mor ní ků , ve ktere m v horke m dni nechybe ly vodní  radova nky. Mezi pravidelny mi 

aktivitami nechybe lo ani oblí bene  venkovní  C love c e, nezlob se! 

V za r í  jsme por a dali Den otevr eny ch dver í . Za jemci si mohli prohle dnoůt nejen prostory 

Domova, ale take  se sezna mit s poskytovany mi slůz bami, vyzkoůs et si kompenzac ní  

pomů cky, aktivizac ní  a rehabilitac ní  techniky a ochůtnat dobroty z nas í  kůchyne . 

V ra mci Dne otevr eny ch dver í  se konala pr edna s ka o Alzheimerove  chorobe  na te ma 

Projevy Alzheimerovy choroby v našem chování a možnosti dostupné kognitivní 

stimulace pro pečující, pr edna s ela klinicka  psycholoz ka Mgr. Petra Úrbanova .  

Obyvatelů m jsme take  pr edali do ůz í va ní  nove  vybůdovany  miniparc í k, jehoz  vy stavba 

byla odstartova na dí ky programů spolec nosti TESCO, „Vy rozhodujete, my pomáháme.“  

Krome  vznikle ho parků probí haly zahradnicke  pra ce take  kolem pergoly za bůdovoů B. 

Tam jsoů vysa zeny nove  rostliny, povrchy ůpraveny kac í rkem, tak aby vs e ladilo 

s parkem. O takovoů kra sů je potr eba se i r a dne  starat a zale vat, proto jsme take  por í dili 
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tr i velke  na doby na des ťovků a komposte ry. Zdravotní m r ezem jsme ůpravili vzrostle  

stromy v lesí ků, po pror eza vce jsme hned vznikla  mí sta dosadili novy mi stromy a ker i, 

tak aby lesí k i bůdoůcí m generací m sloůz il. 

Aby nám takto hezké prostředí nekazila volně odložená kola, vybůdovali jsme přístřešek 

pro kola. 

Dals í  realizace se ty kala ma rnice, kde jsme zr í dili chladí cí  box, vyme nili vodovodní  

potrůbí , pr ede lali celoů elektrickoů instalaci vc etne  hromosvodne  soůstavy, nove  

obloz ili ste ny a vymalovali. 

A na konec největší zásah, který není sice vidět, ale stojí za zmínění.  

Podařilo se nám zrealizovat posílení hlavního elektrického vedení pro Domov. Krátká 

věta, za kterou jsoů měsíce přípravných a pak i následně realizačních prací, 

provedených tak, aby si toho skoro nikdo nevšiml. To bylo nůtné, protože se nám již 

nedostávalo dostatečného proůdů pro prádelnů, kde došlo k elektrikářským pracím 

soůvisejícím s pořízením nové sůšičky a pračky. 

V roce 2019 jsme se take  poprve  zapojili do projektů Společně za úsměv, ktery  kaz dy  

rok vyhlas ůje obchodní  spolec nost Konzům. Ze zí skany ch prostr edků  zakoůpí me 

masa z ní  a rehabilitac ní  pomů cky. 

Investice a opravy  - shrnutí 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Oprava elektroinstalace na oboů 

bůdova ch  

 Rekonstrůkce elektroinstalace 

ma rnice 

 Posí lení  elektroinstalace pra delna 

 Rekonstrůkce vodovodní ho potrůbí  

ma rnice 

 Zr í zení  chladí cí ho boxů ma rnice 

 Klimatizace kancela r e  

 Klimatizace z ehlí rny 

 Prac ka  

 Sůs ic ka 

 

 Park 

 Parkove  ů pravy area l 

 Obloz ení  vchodů do bůdova B + 

venkovní  ůmyvadlo 

 Na drz e na des ťovků 

 Komposte ry 

 Zdravotní  r ez a vy sadba stromů , 

ker ů  v lesí ků 

 Posí lení  pr í vodní ho vedení  C EZ 

 Vy malba jí delna + bůdova B chodba 
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Fotogalerie 
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Údaje o hospodaření 
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Poděkování 

Ani v roce 2019 bychom se neobes li bez podpory zr izovatele, partnerů  a pr í znivců . 

De kůjeme, va z í me si poskytnůte  dů ve ry. 

V roce 2019 nám pomohli především: 

Ministerstvo pra ce a socia lní ch ve cí  C eske  repůbliky 

Pardůbicky  kraj 

Me sto Ú stí  nad Orlicí  

Me sto C eska  Tr ebova  

Me sto Z amberk 

Me sto Kostelec nad Orlicí  

Me sto Polic ka 

Obec Za chlůmí  

Obec Dloůha  Tr ebova  

Obec Hna tnice 

Obec Libchavy 

Obec C eske  Libchavy 

Obec R etů vka 

Obec Orlicke  Podhů r í  

Obec Pots tejn 

Obec Kamenic na  

Me stys Kůnvald 

Podporůjí  na s take  C esky  c erveny  kr í z  a Dobrovolnicke  centrům Sve tlo. 

 

Pode kova ní  by nebylo ů plne  bez vyja dr ení  ů cty a dí ků  zame stnanců m Domova dů chodců  

Ú stí  nad Orlicí . Vedení  Domova de kůje vs em zame stnanců m, kter í  svoů pra ci vykona vají  

jako posla ní  a nepracůjí  jen do vy s ky sve ho platů, ale poskytůjí  ne co naví c, c as, za jem, 

aktivitů, zodpove dnost. Va z í me si vas í  pra ce a i nada le hodla me investovat do vas eho 

odborne ho rů stů a pracovní  spokojenosti. 
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Kontakty pro rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov dů chodců  Ú stí  nad Orlicí  

Cihla r ska  761, 562  01 Ú stí  nad Orlicí  

Telefon 736 212 739 

E-mail info@ddůo.cz 

www.ddůo.cz 

 

JSME ČLENY 

Asociace poskytovatelů  socia lní ch slůz eb C R. 

Mgr. Miluše Kopecká, r editelka                      

tel.: 736 212 739 

 

Mgr. Eva Plívová, za stůpce r editelky, 

vedoůcí  socia lní ho ů seků                             

tel.: 734 793 446 

 
Romana Tipeltová, DiS.,  

vedoůcí  pr í me  pe c e                                                          

tel.: 734 186 398 

 

Renata Hegrová, MBA,  

vedoůcí  zdravotní ho ů seků                                 

tel.: 734 793 449 

 

Tomáš Slezák, DiS., ekonom         

tel.: 736 275 848 

 

Bc. Radim Hájek, provozní                                                                                        

tel.: 730 186 840 

 

Monika Šimková, manaz er na kůpů   

tel.: 739 391 654 

 

Zina Novotná, ů c etní ,  

vyr izova ní  pozů stalostí                                              

tel.: 731 128 058 

 

Budova B 

Služba Domov pro seniory  

Pr í ma  pe c e, 2 odde lení      734 186 394 

Pr í ma  pe c e, 3. odde lení     730 182 508  

Zdravotní  sestra                  734 793 442 
 

Budova A 

Služba Domov se zvláštním režimem  

Pr í ma  pe c e, pr í zemí        734 186 400                    

Pr í ma  pe c e, 1. patro       734 186 393                   

Zdravotní  sestra              734 793 443 
 

mailto:info@dduo.cz

