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1. Úvodní slovo ředitele organizace
Rok 2018 byl sedmý rok, kterým provozujeme pobytové a terénní sociální sluţby pro seniory.
Podařilo se nám rozšířit kapacitu stávajících pobytových sluţeb a otevřít 5 lůţek nové
odlehčovací sluţby. Jsem přesvědčen, ţe jsme udrţeli vysokou kvalitu sluţeb vůči našim
klientům a jejich rodinným příslušníkům a současně jsme zvýšili profesní úroveň našich
zaměstnanců.
Pokračovali jsme v realizaci konceptu Smyslové aktivizace v rámci péče o naše klienty.
Pro klienty a jejich rodinné příslušníky jsme opět zorganizovali velké mnoţství nejrůznějších
akcí, ze kterých najdete mnoho fotografií na našich webových stránkách.
Bohuţel musím na tomto místě zmínit jeden z problémů, který platí obecně ve všech sférách a
nás postihl v souvislosti s navýšením kapacity našich pobytových sociálních sluţeb – a tím je
nedostatek zaměstnanců. Na jedné straně velký zájem klientů a jejich rodin o poskytování
našich sluţeb a na druhé straně nedostatek pracovníků, které limituje poskytování těchto
sluţeb na námi nastavené vysoké úrovni.

Ing. Milan Jiruška
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2. O naší společnosti
Nezisková organizace Lůţkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. (dále jen LSCS o.p.s.)
byla zaloţena 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, vloţka 215.
Zakladatelem neziskové společnosti je ing. Milan Jiruška.
Společnost byla zaloţena na poskytování následujících obecně prospěšných sluţeb:
- poskytování základního a odborného poradenství seniorům
- poskytování pobytových sluţeb pro seniory
- provoz denních a týdenních stacionářů pro seniory
- pořádání vzdělávacích akcí
- poradenství a aktivity v oblasti moţností trávení volného času a odpočinku pro seniory
- poskytování terénních sluţeb pro seniory
Dne 29. 11. 2011 nám byla Krajským úřadem Pardubického kraje, dle zákona č. 108/2006
Sb., udělena registrace pobytové sociální sluţby Domov se zvláštním režimem, původně
s kapacitou 38 lůţek a následně zvýšena na kapacitu 40 lůţek. V roce 2018 jsme navýšili
kapacitu této sluţby na 50 lůţek.
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 sluţby Domov seniorů s kapacitou 20 lůţek.
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 sluţby Pečovatelská služba s kapacitou 20 klientů.
Cílovou skupinou této sluţby jsou osoby se zdravotním postiţením od 27 let a dále senioři od
65 let. Tato sluţba je poskytována nepřetrţitě 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 sluţby Odlehčovací služba s kapacitou 5 lůţek. Cílovou
skupinou jsou senioři od 55 let.
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Orgány společnosti:
- Správní rada
- Dozorčí rada
- Ředitel
Správní rada má následující sloţení:
- Ing. Martin Jiruška – předseda
- Ing. Věra Jirušková
- Ing. Pavlína Jirušková
Dozorčí rada má následující sloţení:
- Jaroslav Hájek – předseda
- Aneţka Jirušková
- Josef Jiruška
Ředitelem společnosti je Ing. Milan Jiruška.
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3. Plány a vize naší společnosti
Plány a vize naší neziskové společnosti jsou zaměřeny na plnění základních obecně
prospěšných sluţeb stanovených v zakladatelské listině. Dále se snaţíme o rozšiřování
povědomí o našem zařízení, našich aktivitách, rozšiřujeme okruh spolupracujících firem a
organizací.
Nadále probíhá úspěšná spolupráce se Střední školou zdravotní a sociální Chrudim či
s Oblastní farní charitou Chrudim.
Se Sociálním podnikem sluţeb s. r. o. se střediskem 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 – Svazem důchodců
České republiky, o. s., Společností seniorů a jejich přátel Chrudim, Svazem tělesně
postiţených v České republice z. s. a neziskovým spolkem HURÁ NA VÝLET!.
Ve spolupráci s Ústavem zdravotní a sociální péče z.ú. Praha připravujeme rozšíření nabídky
v oblasti terénních zdravotních a sociálních sluţeb .
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4. Pracovní tým
Celkem v roce 2018 zajišťovalo provozování námi poskytovaných pobytových a terénních
sociálních sluţeb celkem 65 pracovníků v členění dle níţe uvedeného organizačního
schématu.

Ředitel DZR a DS

Administrativní a
personální úsek 2x

Vedoucí provozního úseku
(zástupce ředitele) 1x
Vedoucí ošetřovatelské péče
1x

Ekonomický úsek 3x

Vedoucí provozní technik
1x
Úklid 3x

Staniční sestra 1x

Sociální pracovnice 2x

Řidič 2x
Pracovník v sociálních
sluţbách – přímá péče
16x
Pracovník v sociálních
sluţbách - aktivizace
2x

Všeobecná sestra 9x

Dobrovolníci
8x

Prádelna 3x
Ošetřovatelská rehabilitace
2x

Externí
aktivizace 1x

Nutriční terapeut 1x

Recepce 4x
IT technik 1x

Všem pracovníkům chci velice poděkovat za jejich práci a přístup k našim klientům. Jejich
práce je velmi náročná a nikdy nekončící.
A přestoţe ne kaţdý 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
vyuţívat bez její zásadní rekonstrukce.
Takovým brownfieldem byla i část areálu bývalého pivovaru, ve kterém po jeho rekonstrukci
provozujeme naše sociální sluţby. Jsou to krásné a moderní prostory, ale ţádný sebelepší
objekt není ničím, pokud mu ţivot nevdechne poctivá lidská práce, úsměv a obětavost.
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Proto jsem velmi hrdý na všechny své spolupracovníky, kteří již 7 let svědomitě,
obětavě, s velkým nasazením a nezbytnou odborností pečují o naše klienty.
V průběhu roku probíhalo jednak odborné vzdělávání pracovníků v přímé péči a také externí
supervize v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.

5. Aktivity našich klientů
Kaţdý týden mají klienti obohacen zajímavým programem. Z pravidelných aktivit můţeme
jmenovat např. zpívání s paní Ivou Malinovou, četbu na pokračování nebo filmový klub. Díky
aktivizaci si klienti procvičí nejen jemnou motoriku během výtvarných činností, vyrábění
nebo velmi oblíbeného pečení. Zpestřením je i výroba keramických výrobků společně s DDM
Chrudim. Nadále mezi pravidelné akce patří návštěva pejsků v rámci Canisterapie (ve
spolupráci s Canisterapeutickým sdruţením Kamarád z. s.), katolické bohosluţby či zpívání
dětí z MŠ Strojařů. Ve školním roce k našim klientům dochází studenti ze Střední školy
zdravotní a sociální Chrudim, pomáhají s péči o klienty, ale i si pro ně připravují program.
Nově jsme navázali spolupráci se Střední zemědělskou školou Chrudim , takţe díky píli jejich
studentů se neustále zlepšuje naše zahrada pro odpočinek našich klientů.
Mezi jednorázové akce v roce 2018 patřila návštěva Tří králů, Pohádkového parku či
Mikuláše, čerta a anděla v prosinci. V rámci projektu mezinárodního Dne laskavosti naše
klienty navštívily ţákyně ZŠ Bojanov. Pod vedením asistentky Dominiky Novákové v rámci
této akce probíhaly různé činnosti. Ţákyně byly rozděleny do tří skupin. Jedna skupina s
pomocí klientů vyráběla podzimní dekorace. Druhá skupina byla na vycházce na naší zahradě
a třetí skupina vedla s klienty rozhovory o vzpomínání na jejich aktivní ţivot. Mobilní
zvěřinec paní Němcové z Vilémova, měl velký úspěch a plánujeme ho opět pozvat. Klienti si
mohli prohlédnout a vzít do ruky různé druhy tuzemských i exotických zvířat.
Našim klientům zajišťujeme bohatý hudební program. V roce 2018 se na něm podílel např.
chlapecký pěvecký soubor Bonifantes, paní Šárka Vavřinková z Hradce Králové, country
kapela pana Ţáka, folklórní soubor Sejkorky, kapela sester Vargových nebo kapela Chorus.
Kaţdoročně se naši klienti účastní Festiválku na Klíček, kde spolu s paní Malinovou i
vystupují.
V březnu se klienti jiţ druhým rokem zapojili do projektu „Jedeme v tom společně!“. Klienti
domovů pro seniory z celé České republiky během něho porovnají své fyzické síly v jízdě na
rotopedu nebo šlapadle. Cílem projektu je podpořit pohybové aktivity i aktivizaci a
společenské vazby klientů mezi sebou a mezi dalšími domovy pro seniory. Tento rok se jelo
po vlastech československých a cílem bylo ujet 1800 km. Slavnostní vyhlášení proběhlo v
pátek 4. 5.2018. Naši soutěţící sice do cíle nedojeli, zbývalo jim ale jen pár kilometrů.
Kaţdopádně musíme ocenit jejich zapálení a výdrţ! Všechny zúčastněné jsme odměnili
medailí na památku.
V září se jiţ tradičně uskutečnila zahradní slavnost. Letos bylo na programu, kromě tradičních
a oblíbených vystupujících (paní Malinová se souborem Klíčenky a country kapela Jako
vţdycky), i překvapení v podobě kouzelnické produkce. Svůj kouzelný program nám přivezl
kouzelník Mistr Waldini. Dále jsme měli připravené i výtvarné činnosti pro děti ve spolupráci
s DDM Chrudim a na saxofon nám zahrály svůj duet sestry Vargovy.
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Také jsme se zapojili do projektu českého rozhlasu Jeţíškova vnoučata, plnění přání
seniorům. Několik našich klientů dostalo krásné dárky, které jim udělaly velikou radost.
Tyto aktivity jsou zajišťovány našimi sociálními pracovnicemi, aktivizačními pracovnicemi a
pracovnicemi v přímé péči.

Den laskavosti

Hudební vystoupení - (vpravo) Bonifantes (vlevo) Sejkorky
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Další hudební vystoupení skupiny Chorus a koncert paní Vavřinkové

Výlet našich klientů na Festiválek na klíček ve Slatiňanech

Jiţ poněkolikáté se naši klienti zúčastnili akce „Jedeme v tom společně“
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Výroba keramiky ve spolupráci s Domovem dětí a mládeţe

Další tvorba našich klientů.
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Spolupráce s mateřskou školkou

Pohádkový park s Domovem dětí a mládeţe.

11

Zahradní slavnost

Nezapomínáme ani na kontakt se zvířátky
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6. Partneři a spolupracující organizace
Při poskytování sociálních sluţeb pro naše klienty v průběhu roku 2018 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 sluţeb ČR
Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim
Ústav zdravotní a sociální péče z.ú.Praha
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luţe Košumberk
Sociální podnik sluţeb s.r.o.Praha
Chlapecký pěvecký soubor Bonifantes
Pěvecký soubor Klíčenky
Pan Miroslav Alexa , autor obrázků, ilustrací a velký sportovec
Dopravní zdravotní sluţba Tomin – HM s.r.o.Morašice
Bezpečnostní agentura BOS – PCO s.r.o. Chrudim
Petr Pekárek Autocapital
Zahradnictví Mikan Chrudim
Dům dětí a mládeţe Chrudim
Mateřská škola Strojařů Chrudim
Speciální základní škola Chrudim
Svaz důchodců České republiky, o. s.
Společnost seniorů a jejich přátel Chrudim
Svaz tělesně postiţených v České republice z. s.
Cestovní agentura HURÁ NA VÝLET!, spolek, nezisková organizace.
Canisterapeutické.sdruţení 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 sluţby 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 váţíme, protoţe
vede ke zkvalitnění naší práce a pomáhá vytvářet skutečný domov našim klientům.
V roce 2018 vyhlásilo Město Chrudim dotace na podporu sociální oblasti s názvem „ Podpora
sociálních pobytových sluţeb„. Jsme velice rádi, ţe v rámci tohoto programu město Chrudim
poskytlo finanční příspěvek na péči o klienty našeho domova se zvláštním reţimem a domova
seniorů. Děkujeme.
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