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1. Úvodní slovo
Rok 2020 byl devátý rok, kterým provozujeme pobytové a terénní sociální služby pro seniory.
Tento rok byl velmi zvláštní . Po stavebním dokončení objektu jsme předpokládali postupné
rozšiřování kapacity našich pobytových sociálních služeb , ale do této připravené strategie
zasáhla pandemie Covidu a vše bylo jinak .
Místo rozšiřování kapacit jsme si museli poradit s novými a okamžitými výzvami týkajícími
se epidemie . Nemá smysl zde zmiňovat všechna opatření a problémy , které s nimi souviseli.
Naším štěstím v této složité době bylo , že jsme byli těšně po stavebním dokončení objektu a
tudíž jsme měli volnou kapacitu lůžek pro zřízení karanténních a izolačních prostor .
V opačném případě by nebylo reálné dodržovat veškerá vládní nařízení , jejichž splnitelnost
byla často vzdálena realitě provozu takovéhoto pobytového zařízení pro seniory
s Alzheimerovou demencí .
To , že jsme prošli loňským problematickým rokem se ctí a perfektně se po celou dobu
starali o naše klienty , je výhradně zásluha všech našich fantastických zaměstnanců !!!
Věřím a všem nám přeji , aby už se podobná situace neopakovala a mohli jsme se v klidu
soustředit , realizovatelnost ý íaa nařízeními , , služeb a otevřít 18 lůžek nové pobytové
služby – domov pro osoby se zdravotním postižením . Tato služba je poskytována klientům
od věkové hranice od 27 let a v rámci této služby je možno využívat jednak nové
dvoulůžkové pokoje se stropním zvedacím a asistenčním systémem ROOMER a dále se
zejména pro klienty této služby předpokládá široké využití naší komplexní rehabilitační péče .
Jsem přesvědčen, že jsme i v r.2019 udrželi vysokou kvalitu služeb vůči našim klientům a
jejich rodinným příslušníkům a současně jsme zvýšili profesní úroveň našich zaměstnanců.
Pro klienty a jejich rodinné příslušníky jsme opět zorganizovali velké množství nejrůznějších
akcí, ze kterých najdete mnoho fotografií na našich webových stránkách.

Ing. Milan Jiruška
ředitel obecně prospěšné společnosti
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2. O naší společnosti
Nezisková organizace Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. (dále jen LSCS o.p.s.)
byla založena Zakládací listinou dne 15. 12. 2009 a následně byla 8. 4. 2010 zapsána do
Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl O, vložka 215.
Zakladatelem neziskové společnosti je ing. Milan Jiruška.
Společnost byla založena na poskytování následujících obecně prospěšných služeb:
- poskytování základního a odborného poradenství seniorům
- poskytování pobytových služeb pro seniory
- provoz denních a týdenních stacionářů pro seniory
- pořádání vzdělávacích akcí
- poradenství a aktivity v oblasti možností trávení volného času a odpočinku pro seniory
- poskytování terénních služeb pro seniory
Dne 29. 11. 2011 nám byla Krajským úřadem Pardubického kraje, dle zákona č. 108/2006
Sb., udělena registrace pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem, původně
s kapacitou 38 lůžek a následně zvýšena na kapacitu 40 lůžek. V roce 2018 jsme navýšili
kapacitu této služby na 50 lůžek a v r.2020 byla kapacita služby zvýšena na 65 lůžek.
Naší cílovou skupinou jsou senioři od věku 55 let, kteří trpí stařeckou demencí,
Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.
Od 1. 12. 2013 nám byla Krajským úřadem Pardubického kraje, dle zákona č. 108/2006 Sb.,
udělena registrace pobytové sociální služby Domov seniorů s kapacitou 20 lůžek.
Naší cílovou skupinou jsou senioři od věku 60 let, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc druhé
osoby.
Od 1. 8. 2014 nám byla Krajským úřadem Pardubického kraje, dle zákona 108/2006 Sb.,
udělena registrace terénní sociální služby Pečovatelská služba s kapacitou 20 klientů.
Cílovou skupinou této služby jsou osoby se zdravotním postižením od 27 let a dále senioři od
65 let. Tato služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.
Dne 13. 10. 2014 nám bylo Krajským úřadem Pardubického kraje, dle zákona č. 372/2011 Sb.
uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru domácí zdravotní péče. Tato
péče je poskytována všeobecnou sestrou ve vlastním sociálním prostředí klienta.
Od 1. 11. 2018 nám byla Krajským úřadem Pardubického kraje, dle zákona č. 108/2006 Sb.,
udělena registrace pobytové sociální služby Odlehčovací služba s kapacitou 5 lůžek. Cílovou
skupinou jsou senioři od 55 let.
Dne 11. 1. 2019 nám Krajský úřad Pardubického kraje přidělil, dle zákona č.108/2006 Sb.,
registraci sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 18 lůžek.
Služba je určena pro osoby s jiným zdravotním postižením, s jiným získaným onemocněním.
Tato služba je poskytována pro:
Dospělí (27 – 64 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let).
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Orgány společnosti:
- Správní rada
- Dozorčí rada
- Ředitel
Správní rada má následující složení:
- Ing. Martin Jiruška – předseda
- Ing. Věra Jirušková
- Ing. Pavlína Jirušková
Dozorčí rada má následující složení:
- Jaroslav Hájek – předseda
- Anežka Jirušková
- Josef Jiruška

Ředitelem společnosti je Ing. Milan Jiruška.

3. Plány a vize naší společnosti
Plány a vize naší neziskové společnosti jsou zaměřeny na plnění základních obecně
prospěšných služeb stanovených v zakladatelské listině , na jejich aktualizaci na nové
skutečnosti a výzvy , které přináší aktuální období.
A jak již bylo zmíněno na začátku této Výroční zprávy , také plány a vize zásadně ovlivnil
minulý rok s pandemií Covid .
Nejen tento rok , ale postupně v posledních 6 letech pozorujeme znatelné zhoršení
zdravotního stavu našich klientů a tím zásadně větší nároky na zdravotní a ošetřovatelskou
péči .
Bohužel s touto skutečností nekoresponduje úhradová politika zdravotních pojišťoven ,
zejména VZP ČR , což nás nutí diskutovat a připravovat další zdroje financování indikované
zdravotní péče , tak , aby tato byla do budoucna udržitelná v potřebném rozsahu pro naše
klienty .
Nadále , byť v omezené míře dle stanovených nařízení , jsme spolupracovali se Střední školou
zdravotní a sociální Chrudim, Domem dětí a mládeže či s Oblastní farní charitou Chrudim.
Spolu se Sociálním podnikem služeb s. r. o., který má středisko v Chrudimi, kooperujeme
v rámci relaxačních, rehabilitačních a komunitních aktivit jak pro klienty našeho domova, tak
pro seniory z Chrudimě a blízkého okolí.
Pokračujeme ve vztahu s chrudimskými neziskovými organizacemi např. se Svazem
důchodců České republiky, o. s., Společností seniorů a jejich přátel Chrudim, Svazem tělesně
postižených v České republice z. s. a neziskovým spolkem HURÁ NA VÝLET!.
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4. Pracovní tým
Celkem v roce 2020 zajišťovalo provozování námi poskytovaných pobytových a terénních
sociálních služeb celkem 92 pracovníků v členění dle níže uvedeného organizačního
schématu.

Všem pracovníkům chci velice poděkovat za jejich práci a přístup k našim klientům. Jejich
práce je velmi náročná a nikdy nekončící.
A přestože ne každý člen našeho pracovního týmu má za sebou předchozí zkušenosti s péčí o
seniory, tak svým přístupem, nasazením a lidskostí tvoří velice kvalitní a profesionální tým.
Anglické slovo brownfield znamená ve volném překladu „ hnědé pole „. Podle jedné z definic
se jedná o nemovitost, která je pozůstatkem průmyslové aktivity, je zanedbaná a nelze ji
využívat bez její zásadní rekonstrukce.
Takovým brownfieldem byla i část areálu bývalého pivovaru, ve kterém po jeho rekonstrukci
provozujeme naše sociální služby. Jsou to krásné a moderní prostory, ale žádný sebelepší
objekt není ničím, pokud mu život nevdechne poctivá lidská práce, úsměv a obětavost.
Proto jsem velmi hrdý na všechny své spolupracovníky, kteří již 9 let svědomitě,
obětavě, s velkým nasazením a nezbytnou odborností pečují o naše klienty.
Současně chci na tomto místě velmi poděkovat také velkému počtu brigádníků ze
středních škol a učilišť , které nám během pandemie velice pomohli !!!
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5. Aktivity našich klientů
Pro naše klienty každý rok zajišťujeme bohatý program. V roce 2020 byla pro náš Domov
situace mnohem komplikovanější, než předchozí roky. Z důvodu nařízení , souvisejících s
pandemií Covid – 19 , byly aktivity našich klientů značně .
Naší snahou je klientům poskytnou nejen stravování a ubytování, ale především potřebnou
profesionální péči a kvalitní služby v rámci aktivizace. V roce 2020 se většina aktivizací
prováděla na pokojích klientů.
Jednou z poskytovaných služeb Domova je fyzioterapie. Jejím cílem je udržení vitality a
podpora klientů k co největší soběstačnosti. I minimální zlepšení fyzických činností přispívá k
psychické pohodě uživatelů. Službu zajišťují klientům fyzioterapeut, rehabilitační pracovníci
a aktivizační pracovnice. K aktivizaci klientů používáme neinvazní léčebné prostředky
fyzikální povahy, především pohyb, který působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí
psychických. Snažíme se nácvikem chůze, aktivním cvičením nebo aktivním cvičením s
dopomocí, udržet klienty co nejdéle soběstačné v rámci sebeobsluhy. K nácviku chůze se
používají různé druhy chodítek. Imobilní klienty aktivizujeme na lůžku, a to vsedě i vleže.
Provádí se aktivní cvičení s dopomocí, pasivní cvičení, lehké masáže, protahování kontraktur
a polohování, čímž se snižuje riziko proleženin.
Z ostatních akcí se nám podařilo pro klienty zprostředkovat např. mini zoo a muzikoterapii.
Velký úspěch mělo opakování sportovního dne, na kterém se podíleli i zaměstnanci DDM
Chrudim. Toto sportovní odpoledne bylo zakončeno výbornou domácí zmrzlinou.
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7. Partneři a spolupracující organizace
Při poskytování sociálních služeb pro naše klienty v průběhu roku 2020 jsme spolupracovali
zejména s těmito organizacemi a partnery:
-

Střední škola zdravotní a sociální Chrudim
Nemocnice Chrudim
Hospic Chrudim
Nemocnice Havlíčkův Brod
Sociální odbor Města Chrudim
Sociální odbor Pardubického kraje
Foxconn Pardubice
Úřad práce Chrudim
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim
Ústav zdravotní a sociální péče z.ú.Praha
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže Košumberk
Sociální podnik služeb s.r.o.Praha
Chlapecký pěvecký soubor Bonifantes
Pěvecký soubor Klíčenky
Pan Miroslav Alexa , autor obrázků, ilustrací a velký sportovec
Dopravní zdravotní služba Tomin – HM s.r.o.Morašice
Bezpečnostní agentura BOS – PCO s.r.o. Chrudim
Petr Pekárek Autocapital
Zahradnictví Mikan Chrudim
Dům dětí a mládeže Chrudim
Mateřská škola Strojařů Chrudim
Speciální základní škola Chrudim
Svaz důchodců České republiky, o. s.
Společnost seniorů a jejich přátel Chrudim
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Cestovní agentura HURÁ NA VÝLET!, spolek, nezisková organizace.
Canisterapeutické.sdružení Kamarád, z. s.
Střední zemědělská škola a vyšší odborná škola .
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8. Poděkování na závěr
Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům, partnerům a spolupracujícím
organizacím za celoroční práci, která zajišťuje kvalitní a profesionální sociální služby pro
naše babičky a dědečky.
Samostatně chci poděkovat rodinným příslušníkům našich klientů za jejich podporu,
pochopení, spolupráci a poskytování zpětné vazby. Velice si této spolupráce vážíme, protože
vede ke zkvalitnění naší práce a pomáhá vytvářet skutečný domov našim klientům. V r.2020
byla tato spolupráce vystavena těžkých zkouškám , protože proti sobě vystopovala na jedné
straně logická snaha rodin o kontakt se svými blízkými a proti tomu nutnost pracovníků
našeho Domova dodržovat nařízení vlády ČR , Krajského úřadu a Hygienické stanice .
To , že tuto situaci jsme zvládli bez zásadních problémů , svědčí o porozumění a lidském
přístupu na obou stranách .
Také v roce 2020 vyhlásilo Město Chrudim dotace na podporu sociální oblasti s názvem „
Podpora sociálních pobytových služeb„. Jsme velice rádi, že v rámci tohoto programu město
Chrudim poskytlo finanční příspěvek na péči o klienty našeho Domova . Děkujeme.
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