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1. Úvodní slovo ředitele organizace

Úvodem mi dovolte , abych poděkoval všem našim zaměstnancům a spolupracujícím osobám
a institucím .
Díky nim jsme v roce 2014 splnily všechny náročné úkoly a poskytovali našim klientům
pobytové sociální služby na profesionální úrovni , s nasazením a velkým nadšením .
Po přestěhování do nových prostor začátkem loňského roku , postupném zabydlování a
zvykání si na vše nové jak ze strany klientů , tak i zaměstnanců , se nám v průběhu letošního
roku podařilo naplnit kapacitu všech 60 lůžek .
Tuto kapacitu tvoří 40 lůžek služby domov se zvláštním režimem a 20 lůžek služby domov
seniorů .

Ing.Milan Jiruška

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 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 108/2006 Sb. ,
udělena registrace pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem , s kapacitou 38
lůžek .
Naší cílovou skupinou jsou senioři od věku 55 let , kteří trpí stařeckou demencí ,
Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí .
Po získání registrace pobytové sociální služby byly následně uzavřeny smlouvy
s nejvýznamnějšími zdravotními pojišťovnami , které zajišťují poskytování kvalitní a odborné
zdravotní péče našim klientům.
Následně byl dne 2.1.2012 zahájen provoz této pobytové sociální služby na adrese
provozovny Chrudim III , ulice Obce Ležáků čp.167 .
Orgány společnosti :
- Správní rada
- Dozorčí rada
- Ředitel .
Správní rada má následující složení :
- Martin Jiruška – předseda
- PhDr. Helena Tuhá
- MUDr. Věra Ždímalová
Dozorčí rada má následující složení :
- PaeDr.Miloš Kusý – předseda , který od 2.7.2012 v této funkci nahradil paní Ivanu
Bohatou
- Ing.Darina Gotzlová
- Mgr.Alena Goisová
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 .
V rámci této náplně se snažíme o zkvalitňování úrovně našeho personálu , ať již ze zákona
povinným vzděláváním , tak i stážemi v jiných organizacích a hledáním příkladů dobré praxe
u poskytovatelů zajišťujících pobytové sociální služby.
Dalším naším důležitým úkolem je prezentace naší práce a rozšiřování povědomí o naší
organizaci na veřejnosti .
V této oblasti se samozřejmě jedná o dlouhodobý proces navazování kontaktů .V letošním
roce jsme pro veřejnost mimo jiné například pořádali dne 19.6.2014 dne otevřených dveří .

4.Pracovní tým
Druhého ledna letošního roku jsme začali poskytovat pobytovou sociální službu domov se
zvláštním režimem s následujícím týmem pracovníků , který zahrnuje :
- Sociální pracovnici
- Pracovnice v přímé péči
- Staniční sestru
- Všeobecné sestry
- Pracovníky ošetřovatelské rehabilitace
- Aktivizační pracovnici
- Provozní pracovníky
- Řidiče
- Vedoucí pracovníky .
Celkem v tomto roce zajišťovalo provoz naší obecně prospěšné společnosti 48 pracovníků .
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 měl za sebou předchozí zkušenosti s péčí o
seniory , tak svým přístupem , nasazením a lidskostí vytvořili velice kvalitní a profesionální
tým.
V průběhu roku probíhalo odborné vzdělávání pracovníků v přímé péči v souladu se zákonem
č.108/2006 Sb.

5. Aktivity našich klientů
Jsme velice rádi , že se nám daří zajišťovat pro naše klienty bohatou nabídku aktivit a akcí .
K pravidelným akcím , které probíhají v našem domově patří třeba četba na pokračování,
posezení s hudbou, ruční práce, filmový klub , výtvarná a keramická dílna , katolické mše.
Tyto aktivity jsou zajišťovány naší sociální pracovnicí , aktivizační pracovnicí a pracovnicemi
v přímé péči .
Tato základní nabídka je dále rozšiřována akcemi , kdy k nám zavítají různí hosté se svými
vystoupeními .
To byla v letošním roce například návštěva paní Němcové se svým mobilním Mini ZOO .

Dále sportovní odpoledne pořádané společně s dětmi z DDM Chrudim .

Velký zájem mezi našimi klienty vyvolala také účast na akci Rotopedtours a Pěškotours 2014.

No a v neposlední řadě do aktivit našich klientů spadá také účast na akcích a vystoupení
našich klientů mimo náš domov.
Naši klienti si zazpívali oblíbené písničky na „Festivalu na klíček„ ve Slatiňanech .

A také vystoupily v Pardubicích na akci „ Adventní prodejní výstava klientů poskytovatelů
sociálních služeb „ , kterou pořádal Pardubický kraj .

6.Hospodaření v roce 2012
Rozvahu a výkaz zisku a ztráty včetně příloh naleznete zde:
http://domovsenioruchrudim.cz/uploads/images/vykazy_2014.pdf

7. Partneři a spolupracující organizace
Při poskytování sociálních služeb pro naše klienty v průběhu roku 2012 jsme spolupracovali
zejména s těmito organizacemi a partnery :
-

Střední škola zdravotní a sociální Chrudim
Nemocnice Chrudim
Nemocnice Havlíčkův Brod
Sociální odbor Města Chrudim
Sociální odbor Pardubického kraje
Univerzita Hradec Králové
Nadace České spořitelny
Úřad práce Chrudim
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR .

8.Poděkování na závěr
Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům , partnerům a spolupracujícím
organizacím za celoroční práci , která zajistila kvalitní a profesionální sociální služby pro naše
seniory .
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 závěru roku 2013 nám Nadace České spořitelny poskytla finanční dar ve výši 110 000,-Kč .
Chci jí na tomto místě ještě jednou velice poděkovat a ukázat alespoň část velice pěkných a
potřebných pomůcek , které jsme díky tomuto daru mohli v letošním roce pro naše klienty
pořídit .

