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1. Úvod
Každý rok se vracíme k tomu, co jsme ten předešlý udělali. Snažíme se zjistit, jestli
byl úspěšný, šťastný, jestli se nám podařilo splnit vytyčené cíle. Hledáme měřítka,
hledáme porovnání a vzory úspěchu. Lze vůbec najít objektivní porovnání. Jak vypadá
hranice úspěchu a neúspěchu, bohatství a chudoby. Kde hledat štěstí a lásku.
Přestože tato zpráva je o roku 2019, musím v dnech, kdy tyto řádky píši, zmínit rok
současný. Zjišťuji, že rok 2020 je pro mne překvapivě krásný a jasný. Ne v tom, že nastala
doba, kterou si nikdo neuměl představit. Doba strachu z nemoci, která postihla svět, která
si nevybírá a před kterou nejde utéct. Zavřené obchody, uzavřené hranice, zákaz
vycházení, zákaz shromažďování, všechny ta omezující hygienická opatření a v mnoha
případech i lidská odloučení. Některá opatření u našich rodičů a prarodičů, kteří pamatují,
vyvolal vzpomínky na restrikce, které zažili. Přestože je to doba, o které se mluví jako o
krizi, je to doba, která více než kdy jindy, ukazuje skutečné lidi. Ukazuje charakter,
lidskost. Ukazuje, jací skutečně jsme. Lidé, se kterými mám to štěstí pracovat, moji
spolupracovníci se projevili jako schopní, poctiví a pracovití lidé, kteří neutekli od
problémů a těžkostí, které nastaly. Proto je rok 2020 tak překvapivě krásný.
Jedno staré africké přísloví říká, že plody jsou tak dobré, jak dobrý a zdravý je
strom. A děti jsou dobré tak, jak dobrý je otec. A to co po nás zůstane, ukazuje, jaký život
jsme žili. Mohou po nás zůstat paláce, peníze, auta, ale co to ukazuje. Byli jsme opravdu
šťastní? Je to pravé bohatství? Co když zanecháme zahradu plnou ovocných stromů, včelí
úl, dřevěný stůl. Děti, které se chovají slušně, jsou ohleduplní k ostatním, cítí odpovědnost
za sebe i své blízké. Jsme v organizaci, kde denně potkáváme lidi, kteří pamatují válku i
mír, bohatství i chudobu, poznali blahobyt ale i opravdový hlad, kdy museli vyjít
s minimem. Dnešní doba je hektická, pospíchá a málokdo ví kam. Měli bychom se zastavit
a naslouchat. Neměl by to být pouhý okamžik, ale dostatečně dlouhá doba na to, abychom
pochopili, co vše nám utíká. Pro někoho je blahobyt dům s garáží, dovolená u moře, k
obědu steak, pro někoho chatrč z vlnitého plechu, kolo a miska rýže nebo kukuřičný klas.
Prosím važme si více maličkostí, které nám život poskytuje. Mějme odvahu měnit věci,
které měnit jdou a sílu v rozhodnutích, o co usilovat a o co ne.
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2. Základní údaje
Název a sídlo organizace
Název organizace: Sociální služby Města Sušice příspěvková organizace
Sídlo organizace: Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, PSČ 342 01
Identifikační číslo: 49207482
Statutární zástupce: RenataVácová
E-mail: info@socialni-susice.cz
Aktuální informace naleznete na webových stránkách
www.socialni-susice.cz
Zřizovatel organizace
Organizace Sociální služby Města Sušice je příspěvkovou organizací s vlastní právní
subjektivitou.
Zřizovatel: Město Sušice, náměstí Svobody 138/I, IČO: 00256129
Charakteristika základní činnosti
Hlavní účel a předmět činnosti specifikovaný zřizovací listinou
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě,
respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních služeb poskytovaných
organizací. Organizace poskytuje služby sociální péče, služby sociální prevence i odborné
sociální poradenství. Organizace je zřízena pro poskytování pobytových, ambulantních a
terénních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a
zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc a podporu.
Organizace poskytuje obědy pro pečovatelskou službu a seniory – občany města
Sušice a obcí, které jsou součástí města Sušice (příměstské části) a určených spádových
obcí, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního
důchodu, osobám se zdravotním postižením.
Organizace zajišťuje podporu, plánování a vytváření podmínek pro zájmovou,
klubovou a vzdělávací činnost seniorů.
Organizace provozuje Domy s pečovatelskou službou a ostatní služby spojené
s provozem a užíváním těchto domů.
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3. Hospodaření organizace
Organizace celkem
náklady celkem

80 617399 Kč

příjmy celkem

80 703 801Kč

hospodářský výsledek

86 402 Kč

Fondy
počáteční stav

zůstatek k 31.12.2019

Fond kulturních a sociálních potřeb

491 541 Kč

348 989 Kč

Rezervní fond - sponzorské dary

51 2014 Kč

129 836 Kč

Investiční fond

465 724 Kč

833 746 Kč

Dotace
V roce 2016 došlo v České republice ke změně v poskytování finančních
prostředků pro sociální služby, kdy finanční prostředky jsou poskytovány jako vyrovnávací
platba za výkon služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise
ze dne 20. prosince 2011, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na
státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
Graf č.1: Trendy finančních prostředků z poskytnutých dotací (rok 2011-2019)
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Graf č.2: Rozdělení dotací podle registrovaných služeb rok 2019 (Kč)
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Stravování
Každý rok se nám daří udržet či mírně zvýšit počty strávníků a to především tím, že
vaříme rozmanitá a nutričně vyvážená jídla z čerstvých surovin bez použití polotovarů.
Graf č.3: Příjmy kuchyně v Domě s pečovatelskou službou (2011-2019)
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Přijmy

Investice v roce 2019
Děkujeme městu Sušice za investice provedené v naší organizaci

Zaměstnanci
V roce 2019 pracovalo v sociálních službách 131 zaměstnanců.
Struktura zaměstnanců podle vzdělání

Struktura zaměstnanců dle pohlaví

vysokoškolské vzdělání

13

muži

11

úplné střední všeobecné vzdělání

41

ženy

120

střední odborné vzdělání

64

základní vzdělání

13
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4. Pobytové sociální služby

Průměrný věk našich obyvatel je 83 let, jejich závislost na ošetřovatelské a
zdravotní péči každým rokem vzrůstá.
Naším posláním je, za přispění všech zaměstnanců, vytvářet náhradní prostředí
domova, kde se mohou naši klienti cítit příjemně a bezpečně. Klademe důraz na podporu
a udržení soběstačnosti uživatelů individuálním přístupem. Naší snahou je zachovávat
vazby s rodinou a jejich blízkými osobami.

Graf č.4: Platby zdravotních pojišťoven (2012-2019)
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4.1 Domov pro seniory

Klienti pobytové sociální služby jsou většinou lidé
vysokého věku s četnými diagnózami, s demencí nebo
tělesným postižením, což jim nedovolí zůstávat v
domácím prostředí, za pomoci rodiny nebo terénní
služby. Pomáháme jim udržet jejich schopnosti podle
možností a přání. Péči poskytujeme 24 hodin denně s
ohledem na potřeby klienta, snažíme se vytvářet
atmosféru náhradního domova a rodiny. Snahou všech zaměstnanců je poskytovat péči
nejen odborně, ale především lidsky, s důrazem na zachování důstojnosti každého
člověka. Podporujeme aktivitami mezigenerační setkávání, návštěvy rodinných
příslušníků i známých.

Úhrada za ubytování
Typ pokoje
jednolůžkový
dvoulůžkový
Třílůžkový

Počet pokojů
16
33
4

Struktura klientů
Dle pohlaví
ženy
68

Ceny/den
210 Kč
180 Kč
170 Kč

Cena stravy
160 Kč
160 Kč
160 Kč

Celkem měsíční úhrada
11 100 Kč
10 200 Kč
9 900 Kč

Dle věku

muži
25

do 75 let

76-85 let

14

38

86-95 let
35

96-105 let

6

Dle PnP
I stupeň - 880 Kč

II stupeň - 4 400 Kč

III stupeň - 8 800 Kč

5

16

37

9

IV stupeň – 13 200 Kč
29
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4.2 Domov se zvláštním režimem
Jedná se o pobytovou službu, kde cílovou skupinu tvoří
především senioři s nárokem na důchod (starobní, invalidní),
senioři s chronickým duševním onemocněním, senioři s
Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence, kdy v
důsledku svého onemocnění mají sníženou soběstačnost.
Naší snahou je klientům přiblížit běžný život, zapojit je tak, aby
mohli smysluplně prožívat svůj život v Domově.
.
Úhrada za ubytování
Typ pokoje
jednolůžkový
dvoulůžkový

Počet pokojů
4
15

Ceny/den
210 Kč
200 Kč

Cena stravy
160 Kč
160 Kč

Celkem měsíční úhrada
11 100 Kč
10 800 Kč

4.3 Odlehčovací služba
Poskytovaná odlehčovací služba je poskytována osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Pobyt
v domově je krátkodobý, maximálně po dobu 3 měsíců. Cílem
služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Úhrada za ubytování
Typ pokoje
Jednolůžkový

Počet pokojů Ceny/den
2
210 Kč

Cena stravy
160 Kč

4.4 Zdravotní péče
Ošetřovatelskou péči poskytujeme dle aktuálního stavu klienta, ordinace lékaře a
stupně závislosti. Zdravotní péče se řídí ambulantní ordinovanou péčí, ale zajišťuje i
neplánovanou péči při zhoršení zdravotního stavu a první pomoc do příjezdu RZP. Pro
diagnostiku zdravotního stavu máme přístrojové vybavení: bezkontaktní teploměry,
tonometry, glukometry, EKG, pulsní oxymetry, přístroj na vyšetření CRP a INR. Při
kontaktu s klientem a jeho rodinou, hodnotíme jeho stav a získáváme informace, které
10
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zaznamenáme a použijeme při sestavení individuálního plánu péče, který nám pomáhá
při další péči.
Ke zvyšování standardu péče o naše klienty patří získávání nových informací,
podnětů a praktických znalostí a zkušeností, které nám přináší kurzy a semináře.
Kombinací rehabilitačního cvičení, bazální stimulace a smyslové aktivizace zvyšujeme
kvalitu života člověku, který je závislý na naší péči. Tímto celistvým propojením
podporujeme udržení i křehkého zdraví a zmírnění bolestí, strachu, neklidu a stresu.
Lékařskou péči o naše klienty zabezpečovala v roce 2019 MUDr. Kateřina Nová,
která rozšířila svoji odbornost o paliativní péči. Náš paliativní tým již druhým rokem
pozvolna zavádí do péče o klienty v terminálním stádiu poznatky získané díky kurzu
Paliativní péče.
Nejen smrt je součástí života v našem domově, ale na prvním místě je pro naše
zaměstnance zajištění potřeb klientů a pomoc od bolesti, spokojenost a obnovení
sociálních kontaktů, aktivizace, pohoda, přátelství a radost. Na to se nesmí zapomínat,
vždyť někteří obyvatelé prožijí v našem zařízení i několik let života a opravdu se cítí jako
doma, což je pro nás cíl.
Děkujeme všem odborným lékařům, kteří s ohledem na zdravotní stav klienta jej
navštíví v našem domově. Specializovaná vyšetření klientů probíhají v odborných
ordinacích.

Graf č. 5: Průměrně platby za léky 2011-2019:
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Graf č. 6: Poměrové složení obyvatel domovů dle mobility v %
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Konceptní péče
Ke komplexnímu zajišťování služeb a kvality života seniorů v našich zařízení
přispívá obnova,udržování a eventuálně zvyšování pohybové aktivity klientů, seniorů.
Tyto aktivity bývají voleny tak, aby zohledňovaly nejen věk klienta, ale i jeho pohybové
schopnosti, celkový zdravotní stav a omezení. Péče o pohyb je v komplexu poskytovaných
služeb zajištována odbornou fyzioterapií a rehabilitační péčí o klienty. Cílem je
podporovat klienty ve své samostatnosti a soběstačnosti. Kromě základní péče
pečovatelé zvládají nácviky chůze s klienty, aktivní přesuny a polohování, nácvik
sebeobsluhy a malé skupinové aktivizace. Rehabilitace zahrnuje tělesné a pohybové
potřeby klientů a neopomíjí ani duševní hodnoty klienta. Naší společnou snahou je
vytvořit klientovi dostatečně vhodné podmínky, které mu umožní přirozený pohyb a
chování.

12
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V našich zařízení pracujeme s těmito koncepty:
-

Bazální stimulace jsou u klientů velmi oblíbené. Dotyky a jemné masáže umožňují
klientům získávat bezprostřední informaci o sobě samotném a svém nejbližším okolí.
Mezi nejvíce využívané stimulace patří Masáž stimulující dýchání, zklidňující nebo
povzbudivá koupel i masáž, polohování klienta do hnízda. Další technikou je
stimulace sluchových, zrakových, čichových, chuťových či hmatových orgánů.
Vhodně vybraným podnětem lze upoutat klientovu pozornost a probudit v něm
zájem o sebe i své okolí.

-

Smyslová aktivizace je koncept, který pomáhá a rozvíjí péči o klienty s onemocněním
demence. Je určen zejména pro pečující v Domově se zvláštním režimem a
využíváme ho i v ostatních službách, kde se setkáváme s takto nemocným seniorem –
Domov důchodců, terénní a domácí péče. Koncept SA je dobrým průvodcem i
pomocníkem, jak péči o nemocného člověka demencí zvládat a učí nás, jak nemocné
lépe vnímat, chápat a rozumět jejich potřebám.

-

Kinestetická mobilizace je koncept vytvořený na podporu pohybu a ochranu zdraví.
Pohybové techniky a vzorce používáme zejména při péči o těžce nemocné a imobilní
klienty. Pohyb při přesunech klientů je rozfázován do jednotlivých transferů, které
podněcují klienta ke spolupráci s pečujícím. Cílem je aktivní zapojení klienta do
pohybu s ohledem na odlehčení pro pečovatele a zdravotní prevenci.
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5. Terénní a ambulantní sociální služby

Do skupiny terénní a ambulantní sociální služby patří pečovatelská
služba, odlehčovací služba, tísňová péče, denní stacionář, odborné sociální poradenství a
aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

5.1 Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je určena seniorům a zdravotně postiženým
občanům, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, zajistit další životní potřeby, obstarat
nutné práce v domácnosti, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní
stav potřebují pomoc jiné osoby. Služby jsou poskytovány každý
den v čase 7:00 – 21:30, a to v domácnostech klientů, v domech
s

pečovatelskou

službou

a ve středisku

osobní

hygieny.

Pečovatelskou službu poskytujeme v Sušici, příměstských částech a přilehlých obcích. V
roce 2019 naši službu využilo 437 uživatelů, nově jsme službu uzavřeli s 84 žadateli.
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Průměrný věk uživatele pečovatelské služby je 76,5 let. Mezi naše nejčastější úkony patří
dovoz oběda, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc s celkovou hygienou,
praní a žehlení, běžný úklid domácnosti, velký úklid, nákup a doprovod. V roce 2019
vzrostla poptávka po službách nákupy a pochůzky, doprovod a dovoz uživatelů, úklid v
domácnosti uživatele, pedikůra a fyzioterapie.
Graf č. 8: Přehled příjmů pečovatelské služby v letech 2010 - 2019
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Graf č.9: Příjmy pečovatelské služby podle úkonů v roce 2018 -2019
1 000 000 Kč
2018

800 000 Kč
600 000 Kč
400 000 Kč
200 000 Kč
0 Kč

15

2019

2018

2019

Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2019

Ke dni 31. 12. 2019

5.2. Tísňová péče
Tísňová péče je sociální služba, která dodává seniorům a
osobám se zdravotním postižením pocit bezpečí a jistoty
v případě krizové situace jako je nevolnost, slabost, pád,
strach ze samoty a jiné. Odborný personál zajišťuje
pomoc 24 hodin denně. Službu poskytujeme v Sušici a v
obcích do 15 km již od května 2015. V roce 2019 službu
využilo 41 uživatelů. Nově jsme službu uzavřeli s 16
žadateli. Průměrný věk uživatele tísňové péče je 83 let.
5.3. Sociální poradna
Sociální poradna je určena osobám v nepříznivé sociální situaci,
lidem v krizi, seniorům a zdravotně postiženým osobám. Nejčastěji
pomáháme v oblasti nepojistných sociálních dávek – příspěvek na
péči, dávky pro zdravotně postižené občany, příspěvek na bydlení.
Dále pomáháme s výběrem a pořízením vhodných kompenzačních
pomůcek. Klienty podporujeme v hledání bydlení, orientaci v sociálním systému a výběru
vhodné sociální služby. Součástí služby je i doprovod a asistentce při vyřizování záležitostí
na úřadech. V roce 2019 jsme odborné sociální poradenství poskytli 123 klientům. Počet
konzultací za celý rok činil 657. Provozní doba poradny je v úterý od 14:00 do 17:00 a ve
čtvrtek 9:00 až 12:00.
5.4 Půjčovna kompenzačních pomůcek
V roce 2019 jsme kompenzační pomůcky zapůjčili celkem
105 klientům. K dispozici máme polohovací postele, antidekubitní
matrace, mechanické vozíky, chodítka, nástavce na WC, toaletní
křesla, sedačky do vany, hole, polohovací a jiné pomůcky
usnadňující péči a pohyb v domácnosti. Cena za zápůjčku se
pohybuje v rozmezí 3,- až 10,- Kč za den podle druhu kompenzační pomůcky.
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5.5 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Cílem sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením je přispět k vyšší míře zapojení do
společenského života. Nabízenými činnostmi směřujeme k
obnovení, udržení a rozvoji psychických i fyzických sil a
schopností a začlenění do společenského života. Mezi
programy patří např. trénování paměti, rukodělné práce,
vaření či virtuální univerzita třetího věku. V roce 2019
proběhlo 294 aktivit, počet účastníků byl 2 162. Celkem aktivizační činnosti využilo 155
klientů. Aktuální přehled aktivit naleznete na našich webových stránkách nebo na
vývěskách v domě s pečovatelskou službou
5.6 Doprovázení pěstounských rodin
Sociálně-právní ochranu dětí poskytujeme na základě
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dle zákona
č.359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to od roku 2016.
V rámci doprovázení pěstounských rodin poskytujeme rady a
informace náhradním rodinám v obtížných a krizových situacích.
S pěstouny i s jejich svěřenými dětmi jsme v pravidelném
kontaktu. V roce 2019 jsme doprovázeli 4 pěstounské rodiny a tuto práci zajišťuje jeden
zaměstnanec na poloviční úvazek a vedoucí služby. Umožňujeme pěstounům zvyšovat své
znalosti a dovednosti prostřednictvím průběžného vzdělávání. Při výkonu této práce
spolupracujeme s odborem sociálních věcí Městského úřadu v Sušici.
5.7 Odlehčovací terénní služba
Od roku 2017 provozujeme terénní odlehčovací službu.
Cílem této služby je poskytovat služby v domácím prostředí a
ulehčit tak péči pečující osobě a to přímo v přirozeném prostředí.
Pečující osoba má možnost vyřídit si v klidu své osobní záležitosti,
udržet se na trhu práce nebo si odpočinout. V roce 2019 naši
službu využilo 6 klientů, nově jsme uzavřeli službu s 5 žadateli.
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Průměrný věk uživatele odlehčovací služby je 75 let. Mezi nejčastější úkony patří pomoc
při prostorové orientaci, sociálně terapeutická činnost a doprovod dospělých.
5.8 Virtuální univerzita třetího věku
U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní
vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni. V letním semestru byly otevřeny 2 kurzy.
První kurz byl zaměřen na Klenoty barokního sochařství v českých zemích, na který
docházelo 48 studentů. Druhý kurz pojednával o genealogii a hledání svých předků, který
navštěvovalo 20 studentů. V zimním semestru byly otevřeny rovněž 2 kurzy. 50 studentů
navštěvovalo kurz Křesťanská ikonografie a hagiografie. Druhý kurz Cestování – co jste
možná nevěděli, studovalo 16 seniorů.
5.9 Denní stacionář Klíček

Zásadou našeho denního stacionáře Klíček je zachovávat důstojnost klientů,
respektovat právo na volbu, individuální potřeby klientů a rovnocenný přístup k nim.
Hledat spolu s klienty možnosti jejich seberealizace, zachovávat úctu a respekt mezi
klienty a pracovníky. Povedlo se nám svým jednáním posílit sebedůvěru klientů a vytvořit
pocit bezpečí. Důležitou součástí chodu stacionáře je snaha zpříjemnit život rodičům
postižených, ale také jejich dětí. Denní stacionář Klíček je místem, ve kterém dostáváme
prostor se rozvíjet. Naše prostory jsme uzpůsobily dle našich potřeb tak, abychom se vždy
cítili dobře a bez omezení. Je to místo pro nás, místo, kde relaxujeme, hrajeme si,
tvoříme, pracujeme na svých schopnostech, navazujeme nové vztahy s našimi kamarády
a diskutujeme o našich zážitcích a zkušenostech.
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Každý v Klíčku je jedinečný, a proto i náš denní stacionář je jedinečným místem.
Pro všechny, kdo navštěvují, nebo navštíví, náš denní stacionář máme připravené vřelé
objetí. Jsme tady jeden pro druhého a chceme, aby každý bez rozdílu se u nás cítil dobře.
Náš týden máme pečlivě naplánovaný, abychom se mohli těšit na aktivity, které máme
rádi a program ladíme tak, aby co možná nejvíce rozvíjel naše schopnosti. Při všech
aktivitách se snažíme pracovat se všemi smysly, ale také s naší myslí.
Ke zlepšování kvality služeb používáme zpětnou vazbu od klientů, rodinných příslušníků,
opatrovníků a všech zaměstnanců stacionáře.
Pravidelné činnosti:
Komunikační kroužek:
-

Pravidla společenského chování.

-

Partnerství a sexualita, vztahy a problémy sexuality.

-

Navazování a udržení přátelství.

-

Bezpečné cestování.

-

Finance.

-

Zdraví, sebeobsluha a hygiena.

-

Správná životospráva.

-

Domácnost a bezpečné bydlení.

-

Anatomie lidského těla.

-

Tradice a zvyky.

-

Zeměpisné okénko – cestování.

Tvořivá dílna a ruční práce. Během roku jsme se věnovali výrobě:
-

Keramika, glazurování a následné vypalování výrobků v keramické peci.

-

Výrobou svíček a vonných mýdel.

-

Tkaní koberečků.

-

Práce na zahradě – příprava nového záhonu a bylinkové zahrádky, pěstování
vlastní zeleniny a sázení květin.

-

Kroužek šikulové – výroba a usazení nového plotu, krmítka pro ptáčky, poličky,
závěsné systémy, kryt na ohniště, oprava zahradního nábytku, udržování trávníku
a dřevin.

-

Kroužek kuchařinky – věnujeme se pečení (např. velikonoční beránci, bábovky a
buchty, vánoční perníčky a cukroví) a společné vaření pátečních obědů. Učíme se
19
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připravovat základní druhy pomazánek a dezertů, zdravé ovocné nápoje a pečeme
domácího chléb v naší nové pekárně.
-

Kroužek „Jsem Krásná“ – je zaměřen na naše klientky, kde se učí o sebe pečovat a
zkrášlovat se (péče o pleť, nehty a učení se základním účesům do společnosti).

Práce na PC – Postupně jsme se naučili jednoduchým činnostem na PC, práci
s internetem (vyhledávání zpráv), přípravě prezentace a ukládání fotografií z našich
výletů. Oblíbené jsou různé vědomostní hry na počítači (např. AZ kvíz, pexeso) sloužící
k tréninku paměti. Pravidelně každou středu se věnujeme edukačnímu triviu – nácvik
čtení, psaní a počítání. Čtvrteční dopoledne patří návštěvám obchodů za účelem nákupu
potravin na páteční oběd. Pravidelně každý pátek nás navštěvuje pes Rendolf, kterého si
připravujeme na zkoušky z canisterapie. Chodíme s ním na procházky a má přízniví vliv na
klienty. Narozeniny klientů slavíme společně v Klíčku velmi oblíbenou diskotékou a
karaoke. Občerstvení si připravujeme z velké části sami.
Muzikoterapie – Je u nás velmi oblíbenou aktivitou, hrajeme na různé hudební nástroje,
cvičíme rytmiku, zpíváme lidové písničky a rádi se učíme texty nových moderních písní.
Sportovní a relaxační aktivity:
-

Pravidelné skupinové cvičení.

-

Jízda na motomedu.

-

Venkovní sportovní aktivity.

-

Fyzioterapie.

-

Bazální stimulace.

-

Vycházky do přírody.

Touto cestou děkujeme všem, kteří nás v našem stacionáři podporují a spolupracují s
námi.
Děkujeme všem sponzorům za podporu a Vaši přízeň a těšíme se na další
spolupráci ve prospěch našeho zařízení.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům a spolupracovníkům za jejich trpělivý
a láskyplný přístup.

20

Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2019

Příloha č. 1: Příjmy a výdaje – plán (v tis. Kč)
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Příloha č. 2: Rozvaha
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát
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Příloha č. 4: Zpráva auditora
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