
Městské centrum sociálně rehabilitačních 

služeb – domov pro seniory, Domažlice 
příspěvková organizace města Domažlice 

 

 

Základní informace:  
Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory 

e-mail: info@penziondo.cz 

web: www.penziondo.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Venuše Klimentová – ředitelka 

 

 

Baldovská 638, 344 01 Domažlice 

Tel.: 379 725 853 

V době od 6:30 do 18:30 hod 

p. Blanka Schröpferová – zástupce ředitele 

 

 

 

 

Břetislavova 84, 344 01 Domažlice 

Tel.: 379 724 325 

V době od 7:00 do 15:30 hod 

p. Jiřina Kozáková – vedoucí pečovatelské služby 

 

 

 

 

Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice 

Tel.: 379 484 510 

PO-ČT v době od 7:00 do 16:00 hod 

PÁ v době od 7:00 do 13:30 hod 

p. Hana Hrušková – vedoucí domova pro seniory 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené 

Kontaktní osoba: Lubor Babický 

Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice 

Tel.: 379 720 042 

Mob.: 721 891 928 

PO-ST v době 7:00 – 11:00 hod a 12:30 – 15:30 hod 

PÁ v době 7:00 – 11:00 hod 

mailto:info@penziondo.cz
http://www.penziondo.cz/


Poskytované služby 

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory je příspěvková 

organizace města a svoji činnost provádí ve třech objektech: Baldovská 638 (pečovatelská 

služba), Břetislavova 84 (pečovatelská služba) a Prokopa Velikého 689 (domov pro seniory, 

odlehčovací služba, denní stacionář).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O umisťování obyvatel rozhoduje na návrh bytové komise rada města Domažlice. Tiskopis 

žádosti je možné vyzvednout v obou objektech penzionu, na Městském úřadě v Domažlicích 

– odbor sociálních věcí a zdravotnictví.  

Součástí žádosti je vyjádření lékaře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pečovatelská služba 
Pečovatelská služba je poskytována v objektech Baldovská 638 (bydlení pro 37 klientů), 

Břetislavova 84 (bydlení garsoniérového typu pro 28 klientů) a občanům města Domažlice 

(poskytování služeb pro klienta a jeho domácnost). 

V případě potřeby klienta je možno poskytovat v domácnosti klienta tyto pečovatelské úkony: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – koupel 

v domácnosti nebo v koupelně pečovatelské služby 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - dovoz nebo donáška jídla 

(výběr ze dvou jídel) 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid, nákupy 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení k lékaři, 

pochůzky dle potřeb klienta 

 ošetření nohou 

 měření tlaku, glykémie, vážení klienta 

 ošetřovatelská práce dle potřeb klienta 

Všechny úkony pečovatelské služby jsou zahrnuty ve vnitřní směrnici č. 2 Městského centra 

sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory. 

 

Klientům v Městském centru jsou poskytovány tyto služby:  

 praní a žehlení ložního prádla (prostěradlo, povlak, 

polštář) 

 praní a žehlení osobního prádla (1kg) 

 běžný úklid a údržba domácnosti (1x měsíční úklid, měsíční údržba domácnosti, 1x za 

tři měsíce velký úklid a praní záclon) 

 celková koupel v zařízení (1x měsíčně) 

 péče o klienta a jeho domácnost 

 pomoc při vykonávání fakultativních a ošetřovatelských 

úkonů 

 

 

Zdravotní a ošetřovatelská péče 
ranní směna: 6:30 – 15:00 hod 

o náběry krve, aplikace injekcí, podávání léků, převazy, měření fyziologických funkcí 

o denní obchůzka obyvatel – zjišťování zdravotního stavu, zabezpečení všestranné péče 

o individuální potřeby obyvatel (pečovatelská služba – např. doprovod k lékaři, 

nákupy, spolupráce při řešení sociálních problémů apod.) 

o rehabilitační procedury našich klientů, administrativní zpracování údajů týkající se 

zdravotního stavu jednotlivců, práce pečovatelské 

služby 

o 1x týdně asistence u praktického lékaře, plnění ordinací 

o 1x měsíčně asistence u odborného lékaře 



o spolupráce při zajišťování odborných a kulturně společenských akcí 

o dohled nad hygienicko-epidemiologickým režimem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpolední směna: 10:00 – 18:30 hod 

o aktivace a edukace klienta 

o podání večerní dávky léků, příprava večeří, večerní toalety 

o administrativní zpracování údajů týkající se zdravotního stavu jednotlivců, práce 

pečovatelské služby 

o půjčování kompenzačních pomůcek a poradenství 

o vodoléčba pro veřejnost: podvodní masáž, perličková koupel, magnetoterapie, Bio 

lampa, vířivá koupel dolních nebo horních končetin, masážní výrobek Apollo pro 

uvolňovací masáž 

 

 

Regenerace a rekondice, půjčovna kompenzačních 

pomůcek  
Prostory jsou vybaveny zvedací vanou s perličkovou masáží a balneologickou vanou 

s podvodní masáží. Vybavení tohoto provozu je doplněno dvěma zvedacími zařízeními, takže 

je naprosto bezbariérové a slouží rovněž k rehabilitaci imobilním a zdravotně postiženým 

klientům. Celý prostor slouží rovněž jako centrální koupelna pro obyvatele a další seniory a 

funguje v objektech Baldovská 638 i Břetislavova 84 

 

Nabídka poskytovaných služeb:  

 podvodní masáž v balneologické vaně 

 perličková koupel v balneologické vaně 

 podvodní a vířivá koupel dolních nebo 

horních končetin 

 biolampa 

 masážní výrobek Apollo pro uvolňovací 

masáže 

 magnetoterapie 

 



V rámci provozu půjčovny kompenzačních pomůcek zde nabízíme zapůjčení těchto 

potřebných pomůcek a rovněž poradenství při řešení problémů imobilního klienta: 

 polohovací postele 

 mechanické vozíky 

 chodítka 

 WC židle 

 vanový zvedák 

 oxygenerátor 

 

 

 

 

Volnočasové aktivity 
 Relaxační a rehabilitační kolektivní cvičení 

Jedná se o pravidelné cvičení (1x týdně) na židlích s doprovodem relaxační hudby. Při 

cvičení využíváme různé náčiní, např. míčky, overbally. Cvičení je zaměřeno 

především na protahovací a uvolňovací cviky a procvičování správného dýchání 

pomocí dechových cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 Motivační odpoledne a trénování paměti 

Pravidelně 1x týdně se schází klienti „u 

stolu“, kde se přibližně 1 hodinu věnujeme 

aktivizace obyvatel – procvičování paměti, 

trénink logického myšlení – pomocí 

různých her (Kimovy hry, pexeso atd.) . 

 

 Předčítání 

Pravidelně 1x týdně se klienti schází u 

vybrané knihy, ze které se vždy předčítá 

několik kapitol. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pro klienty se připravuje celá řada dalších aktivit, např. výlety, přednášky, kulturní a 

folklórní vystoupení, vernisáže. 

 

 

 

 

 

 

 

V objektu 

Baldovská 638 se nachází velká jídelna 

s kapacitou 80-100 míst, která slouží 

k všestrannému využití pro nejrůznější 

aktivity typu přednášek, besed, 

kulturních akcí a dalších společenských iniciativ, včetně cvičení, muzikoterapie a tanečních 

aktivit. Ze třetího patra je přístupná venkovní terasa, kterou klienti využívají na jaře a v létě 

k odpočinku a venkovnímu posezení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U objektu Břetislavova 84 je velmi pěkně upravená zahrada s bezbariérovým přístupem, která 

slouží k příjemnému posezení a dalším aktivitám. V tomto objektu se rovněž nachází 

podkrovní moderně zařízená společenská místnost, jejíž kapacita je 30 osob a slouží 

k nejrůznějším aktivitám. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vydávání Zpravodaje  

Jedná se o měsíčník, ve kterém se klienti seznamují s akcemi, které jsou pro ně 

připravovány v aktuálním měsíci. Připomínány jsou i životní jubilea. Jsou zde řešeny i 

provozní záležitosti, např. připomínky p. ředitelky, pečovatelek, zdravotního 

personálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domov pro seniory 
Posláním Domova pro seniory je zajistit seniorům, kteří nemohou z určitých příčin pobývat 

déle v domácím prostředí (pro ztížené pohybové schopnosti, zhoršené vidění nebo těžké 

chronické onemocnění omezující samostatnost a soběstačnost), kvalitní, běžný způsob života 

s ohledem na jeho individuální možnosti. Domov vytváří podmínky k samostatnosti, 

soukromí, ale i kontaktu se společností. Jedná se o pobytovou službu. 

 

Cílem poskytované služby je 
 pokračování hodnotného, běžného života seniora a jeho dosavadních zvyklostí 

s poskytnutím podpory a pomoci podle individuálních potřeb 

 udržení pohybových schopností a samostatnosti, zajištění soukromí a ochrany jeho 

osobních práv, s možností kontaktu a udržením vztahu se společenským prostředím 

 

Zásady domova pro seniory 
 podpora v samostatnosti a soběstačnosti seniora 

 individuální přístup ke klientům – systém klíčových pracovníků 

 posilování kontaktů se společností 

 zachování lidské důstojnosti dodržováním lidských práv a svobod 

 poskytovat kvalitní sociální služby, tj. dobře splňovat Standardy kvality sociálních 

služeb 

 

 

Naše služba poskytuje 
 Individuální přístup ke klientovi 

Každý klient má svého osobního (klíčového) pracovníka, který mu je nápomocen při 

využívání naší služby pro běžný způsob života, na který byl dříve zvyklý. 

 

 Základní sociální poradenství, 

které poskytují sociální pracovnice nebo ředitelka Domova (jak a co dělat v případě dalších 

nepříznivých sociálních situací – pomoc se žádostmi o příspěvky na péči, vyřízení OP, 

zajištění pečovatelské služby, domácí péče aj.) 

 

 Ubytování 

Poskytujeme v 2lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoj je vybaven 

elektronicky polohovatelnými lůžky, nočními stolky, stolem, skříní, pojízdnými křesly a 

kuchyňskou linkou. Ta je vybavena mikrovlnnou troubou a chladničkou. V pokoji je rovněž 

televizor. 

 

 

 

 

 

 



 Celodenní stravování 

S možností výběru diety – normální (racionální), žlučníkové a diabetické. Stravování je 5x 

denně + 2. večeře pro diabetiky. 

 

 Zdravotní péči 

Zdravotní péči v domově zajišťuje praktický lékař a diplomované zdravotní sestry. 

Dostupnost akutní lékařské péče je do 7 min. 

 

 Ošetřovatelskou péči 

Je hrazena zdravotní pojišťovnou. 

 

 Úklid celkový 

Úklid zajišťují pracovnice Domova. Klient má možnost provádět úklid svého pokoje 

samostatně. 

 

 Péči o prádlo 

Praní, žehlení a drobné opravy prádla (zajišťovány vlastní pradlenou). Prádlo je značeno při 

přijetí klienta značkovačkou. 

 

Volnočasové aktivity 

Klientům jsou k dispozici prostorné klubovny. Ty jsou vybaveny televizorem a DVD 

přehrávačem a jsou využívané pro širokou škálu aktivit.  

 Rehabilitační cvičení  

Jedná se o pravidelné cvičení (1x týdně) na židlích pod vedením rehabilitačních 

pracovníků. Při cvičení klienti využívají různé náčiní, např. overbally. Cvičení je 

zaměřeno především na protahovací a uvolňovací cviky a procvičování správného 

dýchání pomocí dechových cvičení. Nepohybliví klienti rehabilitují na lůžku.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ergoterapie 

Jedná se o terapii, která usiluje o zachování a využívání schopností jedince, rozvoj 

jemné a hrubé motoriky. 

 

 

 

 

 

 



 Zpívaná 

Jedná se o pravidelné posezení u harmoniky (každý měsíc), na kterou hraje p. Václav 

Tichota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hraní společenských her 

Klienti se pravidelně scházejí a hrají různé společenské hry, např. Člověče, nezlob se, 

Bingo, karty atd.). 

 

 Pro klienty se připravuje celá řada dalších aktivit, např. výlety, přednášky, kulturní a 

folklórní vystoupení, Bohoslužby v kapli Domova.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Odlehčovací služba 
Odlehčovací služby ambulantní nebo pobytové poskytujeme osobám se zdravotním 

postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba 

blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba 

obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu dle 

platné úhradové vyhlášky 505/2006 Sb. V našem zařízení je tato služba umístěna v komplexu 

pro denní stacionář ve 3. NP, klienti mají k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním WC a 

sprchou, společenskou místnost a kuchyňku. 

 

Denní stacionář 
Poskytuje ambulantní služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc 

při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje za úplatu dle platné úhradové vyhlášky 505/2006 Sb. V našem zařízení je 

stacionář umístěn ve 3. NP. Klienti mají k dispozici velkou společenskou místnost s jídelnou. 

 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
při Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domově pro seniory,  

Prokopa Velikého 689 

 

Půjčovna nabízí zapůjčení těchto kompenzačních pomůcek: 

 mechanické a elektrické invalidní vozíky 

 madla  

 chodítka – tří i čtyřkolová 

 sedačky do i na vany 

 toaletní židle 

 podpěry do lůžka 

 nánožníky 

 polohovací postele 

 zvedáky 

 francouzské hole a berle 

 nástavce na WC a další 

Zprostředkujeme rovněž získání kompenzačních pomůcek od firmy MEYRA s.r.o. Praha 

 

 



Další služby 

 

Stravovací služby 

Ve vlastní režii je provozována moderně vybavená a 

prostorná kuchyně. Součástí kuchyně je jídelna, kde 

je 80 míst na sezení. Stravují se zde důchodci, 

zaměstnanci zařízení i cizí strávníci. Důležitou 

součástí je rozvoz obědů pro občany města. Přeprava 

jídel je zajištěna v kvalitních termojídlonosičích 

tranzitním vozem zn. Ford.  

 

Pro klienty domova pro seniory a odlehčovací služby je zajištěno celodenní stravování, tzn. 

5x denně + druhá večeře pro diabetiky. 

Jídelní lístek se přepravuje pod dohledem stravovací komise a dietní sestry. Obsahuje polévku 

a dvě hlavní jídla, ze kterých si klient může vybrat. V ceně oběda je zahrnuto také pití, tj. 

vitamínový nápoj nebo čaj.  

Dle potřeby je možno si objednat dietu. Vaříme D4: žlučníkovou, D9: diabetickou a D10: 

neslanou.  

 

Cena oběda je stanovena dle platné kalkulace:  

Důchodci    57,--Kč 

Dieta     59,--Kč  

Cizí strávníci - jídlonosič  62,--Kč 

Cizí strávníci - na talíř  65,--Kč 

 

 

 

Platba obědů je vždy stanovena na jídelním lístku a platí se hotově předem. 

Výdej obědů probíhá od 10:30 do 12:30 hod u výdejního pultu v kuchyni. Strávník se může 

naobědvat v jídelně, nebo si odebrat oběd v jídlonosičích.  

Stravu vaříme každý den v týdnu, rozvoz je zajištěn od pondělí do pátku. 

Cena za dovoz je 7,--Kč. Dle potřeb klienta jsme schopni zajistit stravu ihned následující den 

po objednání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaměstnanci kuchyně kladou velký důraz na kvalitu a pestrost pokrmů, které připravují pro 

strávníky na základě technologických a hygienických postupů. Naším hlavním cílem je 

spokojenost klienta.  

Lékař 
Jedenkrát týdně dochází do všech zařízení praktický lékař a dále mají klienti možnost využít 

služeb odborného lékaře, který zařízení dle potřeby rovněž navštěvuje. Své zdravotní 

problémy mohou klienti Městského centra řešit také s jednotlivými odbornými lékaři při 

pravidelných přednáškách v budově.  

 

Rehabilitace 
V našem zařízení na adrese Prokopa Velikého 689 je moderní rehabilitační oddělení 

s vodoléčebnou vanou – celotělová, na horní i dolní končetiny, dále tělocvična elektroléčba, 

lůžka pro masérské a další fyzioterapeutické výkony. Rehabilitační služby jsou určeny nejen 

našim klientům, ale i ostatním zájemcům z řad veřejnosti. Rehabilitaci zajišťuje MUDr. 

Zdeněk Šos. Bližší informace na tel.: 379 484 511. 

 

 

Kadeřnictví a holičství 
p. Lucie Soukupová 

Provozní doba pro zařízení v ulici Baldovské a Prokopa Velikého: 

každou středu od 9:30 do 12:30 hod 

Na objednávku lze domluvit i v jiném termínu. 

Do zařízení v Břetislavově ulice dochází kadeřnice dle potřeby klientů. 

 

Kosmetické služby 
p. Stanislava Ludvíková 

Baldovská 638 

Provozní doba: PO-ČT od 10:00 do 17:00 hod 

po skončení pracovní doby příjem objednávek na tel. 724 156 181 

 

Masáže 
p. Miroslava Palkovičová 

Baldovská 638 

Poskytují se základní diagnostická, reflexní a dětské a kojenecké masáže. 

Příjem objednávek na tel. 603 769 897 

 

Ošetření nohou 
p. Jiřina Némethová 



Na objednávku je klientům rovněž poskytována služba ošetření nohou. V zařízeních se 

provádí pravidelně jedenkrát v měsíci a ostatním klientům pečovatelské služby dle 

objednávky. 

 

Kineziologie 
p. Vladimíra Becková 

V našem zařízení v Baldovské ulici je v provozu také kineziologie. 

Příjem objednávek na tel. 608 251 115 

 

 

 

Praxe 
Naše zařízení také spolupracuje s několika organizacemi, jejichž studenti u nás vykonávají 

praxi. Jsou to:  

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, SOU Domažlice, ZŠ a OŠ Horšovský Týn, ÚP Domažlice . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam akcí za rok 2014 

 

Leden  
Mše svatá 

Přednáška – Letecká záchranná služba – 

MUDr. Mareček   

Burza oděvů 

Koncert sboru Hlas 

Přednáška – Cestování – p. Novák  

Kosmetika 

Schůze obyvatel 

 

 

 

Únor 
Mše svatá  

Přednáška – Neurologické problémy 

 - MUDr. Zeman 

Koncert ZUŠ Domažlice  

Masopust  

Přednáška – Barna – p. J. Wollerová 

Kosmetika 

Schůze obyvatel 

 

 

 

 

Březen 
Mše svatá 

Burza knih  

Přednáška – Rehabilitace – MUDr. Kubiska  

Trénink paměti   

Diskotéka pro seniory 

Kosmetika 

Přednáška – Reflexní terapie 

Schůze obyvatel  

Vernisáž FOTOKOMPOST 

 



 

Duben 
Mše svatá 

Jarní vystoupení DD Staňkov 

Přednáška – Historie Chodska – Mgr. 

Nejdl 

ZUŠ Domažlice 

Kosmetika 

Velikonoční kraslice a perníčky 

Přednáška – Domažlické památky  

– p. Pittrová 

Schůze obyvatel 

 

 

 

 

 

Květen   
Mše svatá 

Přednáška – Cestování – p. Novák 

Májový koncert 

Výlet na Čerchov 

ZUŠ Domažlice 

Den matek 

Přednáška – B. Němcová na Chodsku 

- PhDr. Závacká 

Kosmetika 

Sportovní odpoledne 

Schůze obyvatel 

 

 

 

 

 

Červen 
ZUŠ Domažlice 

Mše svatá 

Přednáška – Zdravotní knížky 

- doc. MUDr. Emmerová, CSc. 

Koncert – Dupalka 

Přednáška – Péče o ústní dutinu 



- MUDr. Kadlec 

Setkání seniorů – Furth im Wald 

Sporovní odpoledne 

DPS – výročí 

Kosmetika 

Přednáška – Itálie – Benátky –p. Pittrová 

Schůze obyvatel 

 

 

 

 

 

 

Červenec  
Mše svatá  

Klavírní koncert – L. Křížová – I. část 

Klavírní koncert – L. Křížová – II. část 

Grilování na terase 

 

 

 

 

 

 

 

Srpen  
Chodské slavnosti: Canzonetta  

                               Konrádyho dudácká muzika 

                               Chodská dudácká dílna 

                               OSK. country  

                               Folklorní skupina Mráček   

          Folklorní vystoupení – Český Krumlov 

             Vernisáž FOTOKOMPOST 

Schůze obyvatel 

 

 

 

 

 

 



Září  
Mše svatá  

Přednáška –  

Cestování – p. Novák 

Přednáška – „Buď fit!“ – p. Pittrová 

Výstava MKS – Podané ruce 

Kosmetika  

Výlet na Čerchov 

TOTEM a Skupina Hanka 

Václavská zábava 

Koncert – Dupalka  

Vernisáž knihy pohádek 

 – Mgr. Pavlíková 

Výstava – Malování na kameny 

 

 

 

 

Říjen 
Mše svatá 

Přednáška – Čapkové – p. Kaucká  

Týden v sociálních službách  

Přednáška- Bezpečnost seniorů - PČR 

Odpoledne pro zdraví 

Výlet SRN – Dračí jezero 

Burza knih  

Přednáška – Novinky z lékárny  

- Pharm. Dr. Švandrlíková 

ZUŠ Domažlice 

Burza oděvů 

Přednáška – RHB seniorů – prof. Matějková 

 Přednáška – Detoxikace organismu – p. Palkovičová 

Kosmetika  

Schůze obyvatel 

 

 

 

 



 

Listopad 
Mše svatá 

Podzimní moučníkování - p. Vinš 

Seniorské odpoledne  

Přednáška – Čína – prof. Wollerová 

Přednáška – Antarktida – p. Matějka  

ZUŠ 

Konference – Stáří není nemoc 

- p. Hrušková 

Přednáška – Činnost Charity na 

Domažlicku 

- PhDr. Havlíčková 

Kosmetika 

Schůze obyvatel 

Taneční vystoupení – Kutišovi 

 

 

 

Prosinec  
Mše svatá  

Mikulášská zábava – p Jarábek 

Vánoční vystoupení: 

DD Staňkov 

Mráček 

ZŠ Komenského  

Živý Betlém – p. Kaucká 

Vánoční posezení s klienty 

Zdobení vánočních perníčků – Ing. Heřmanová 

ZUŠ Domažlice 

Kosmetika 

 

 

 

 

 



 

 

 

Děkujeme všem účinkujícím za celoroční spolupráci.  

Jsou to: MŠ, ZUŠ, ZŠ Komenského, DD Staňkov a Robinson, Mráček, SVP Domažlice, 

Hynek a Patrik Hradeckých, Domažlická dudácká muzika, Konrádyho dudácká muzika, 

Domažličanka, Canzonetta, OSK. country, Seniorský taneční klub, taneční skupiny Hanka, 

Beseda, AWO, p. Vinš, p. Peroutka, p. Tichota, Ing. Heřmanová, p. Bočanová, p. Perlovská, 

sdružení FotoKomPost, Klub českých turistů, domažlický farář M. Gierga, p. Hána  

a přednášející v rámci Seniorského klubu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Městské centrum sociálně rehabilitačních 

služeb-domov pro seniory, Baldovská 

638,Domažlice 
 

Výroční zpráva  o činnosti 

    r o k   2 0 1 4 
 

       Pracovní úsilí v roce 2014 bylo zaměřeno na řádný provozní chod jednotlivých pracovišť, 

pozornost byla věnována zajištění co největší naplněnosti domova pro seniory a na rychlé 

obsazení bytů s pečovatelskou službou. Dbáno bylo rovněž na provádění kontrolní činnosti a 

přizpůsobování  provozu rozvoji všech druhů sociálních služeb, stravovacího systému a 

potřebám klientů. Důraz byl kladen na proškolování odborného personálu /zdrav. a 

ošetřovatelský, pracovníky v soc.službách/.   

         U všech provozovaných objektů – Baldovská 638, Břetislavova 84 a Prokopa Velikého 

689 

byla prováděna jejich běžná údržba, došlo k vymalování 7 bytů a prostoru jídelny v objektu 

Baldovská 638 a  8 bytů v objektu Břetislavova 84, byla prováděna  celková průběžná údržba 

užívaných prostorů /nátěry zárubní, dveří, lavic, madel a pod./. 

Pro rok 2014 bylo počítáno s těmito nezbytnými a nutnými pracemi – viz Souhrnná zpráva  

o posouzení stavebně technického stavu budov  : 

 

1. Zateplení objektu Baldovská 638  spojené s výměnou oken a s kompletní výměnou 

střešní krytiny, která je v současné době v havarijním stavu /tento stav se od roku 2009, kdy 

došlo 

k první havárii a protržení střešního pláště neustále zhoršuje a stav je neudržitelný a již je 

havarijní /do objektu protéká voda - na chodbě ve IV. patře jsou patrné skvrny po zatékání- 

podklady a foto byly předány na OSM v lednu 2014   - v současné době je zpracován projekt  

a podána žádost o finanční dotaci. Několikrát po intenzívních deštích došlo 

 k protečení do chodby IV.patra a do dvou bytů – byla provedena oprava roztržených části 

střechy. 

Stav:  -oprava střechy je mezi investičními akcemi ve finanční rezervě města pro rok 2015 

           - v měsíci březnu 2015 byla podána žádost o zařazení do projeku „Zelená úsporám“ 

 

2. Nutná výměna oken v bytech 1-18 a ve dvou přízemních provozních místnostech – 

stará dřevěná okna /1974/ byla při generální rekonstrukci v roce 2004 pouze opatřena 

nátěrem, jejich současný stav je špatný/velmi obtížná až nemožná manipulace – okna jsou 

zkroucena,špatně se otevírají i zavírají, nevyhovující tepelně - izolační vlastnosti/ - nezbytná 

výměna původních oken za plastová – předpokl.náklad je 300 tis.Kč – situace trvá      

Stav: zatím je záležitost v jednání 

 

3. V domově pro seniory byla v měsíci prosinci 2013 provedena požární kontrola budovy 

– byly zjištěny vážné nedostatky, které je třeba odstranit: 



- 6 kusů protipožárních dveří na chodbách v objektu není osazeno samozavíracími magnety 

   /ty se v případě vzniku požáru samy zavřou/a musí být neustále zavřeny, což brání 

   dennímu plynulému provozu /přívoz stravy 5 x denně, klienti s chodítky a inv.vozíky mají 

    při průchodu chodbou bariéru, kterou nemohou zvládnout – úkol: nutno osadit chybějící 

    samozavírací magnety a napojit je na poplašný systém EPS tak, aby mohlo být 

    zajištěno bezpečné uzavírání protipožárních dveří po každém průchodu osob s omezenou 

    schopností pohybu těmito dveřmi 

 -  na místě umístění EPS je nutná nepřetržitá přítomnost dvou osob k obsluze – toto 

    opatření je nad současné možnosti domova – úkol: zřídit dálkový přenos dat na centrální 

    pult požární ochrany 

  Stav: v současné době probíhá realizace celé akce, v měsíci dubnu 2015 bude dokončena          

            a dojde k napojení na centrální pult požární ochrany. Financování akce bylo  

             usnesením městské rady uloženo měst.centru služeb z vlastního investič.fondu.      

  

4. V souvislosti s pořízením nového auta pečovat.služby a prodejem stávajícího se 

zařízení obrátilo na městskou radu se žádostí o poskytnutí částky ve výši 155 tis.Kč za prodej 

starého auta pečovat.služby a to za účelem pokrytí nákladů, které vzniknou při odstranění 

nedostatků z požární kontroly. 

Stav: došlo k nákupu nového automobilu peč. služby  a částka za prodej starého auto byla 

odevzdána městu.  

 

                                                                                                                                                               

V souvislosti s trvalým obsazením všech 65 bytů s pečovatelskou službou v objektech 

Baldovská 638 a Břetislavova 84 a se současným stavem cca 130 čekatelů se jeví značný 

problém v nedostatku těchto bytů s péčí a je potřeba v přístím období toto ze strany města                                            

 začít hledat účinné řešení - tlak ze strany potřebných klientů je značně silný – situace je 

podchycena ve střednědobém plánu rozvoje Plzeňského kraje, avšak je potřeba počítat s 

dalšími kroky k řešení /situace je horší než před 17 lety, kdy se stavěl objekt Baldovská 638/. 

Stav: Situace je kritická, bytů s pečovat.službou je málo a žadatelů o umístění přibývá. 

V provozu kuchyně došlo v 1. pol. k plánované výměně dvou opotřebovaných el. kotlů – byl 

přestavěn varný blok tak, aby uspořádání jednotlivých spotřebičů vyhovovalo potřebám 

kuchyně. 

V současné době je ve varném bloku ještě původní malá pánev /17 let v provozu/, plynový  

a elektrický sporák sporák - výměna tohoto zařízení bude řešena v roce 2015 /plynový sporák 

bude ponechán – byla již provedena výměna plotýnek/. V roce 2015 bude nutno vyměnit 

malou el.pánev 

/patří k původnímu vybavení kuchyně/ a nutno počítat rovněž s výměnou myčky bílého 

nádobí 

Velkou bolestí kuchyně je nedostatek samostatně vařících vyučených kuchařek-neustále 

hledáme. 

Dalším nemalým problémem bylo zastaralé programové zpracování evidence strávníků  

a stravovacího systému – stávající program je  používán již 12let a neodpovídá  současným 

potřebám provozu a hlavně nekomunikuje s programem evidence klientů pobytové a 

pečovatelské služby. Z tohoto důvodu byl pořízen stravovací modul námi provozovaného 

programu Cygnus /máme již modul dokumentace klientů a modul docházky zaměstnanců/, 

který zajistil provázanost na oba moduly ve stravovací části a splnil rovněž vykazování 

alergenů /od prosince 2014 zákonem povinné/ a rovněž je zpracována nutriční hodnota a 

náročnost stravy jednotlivých klientů včetně tvorby jídelníčků a zpracování receptur jídel. 

Finanční náročnost výše uvedeného je  60 tis.Kč.       

     V měsíci srpnu 2014 došlo vlivem přepětí na el.síti ke shoření trafa u osobního výtahu v 



objektu Baldovská 638 - výtah byl opraven s finančním nákladem 66 tis.Kč z položky údržba 

-bylo vedeno řízení o pojistné událostí. 

Ve výtahové šachtě u téhož výtahu došlo v květnu při intenzívních deštích k zatopení 

výtahového 

prostoru spodní vodou – byla provedena  náročná sanace stěn výtahové šachty  – finanční 

náročnost této nutné akce byla 73.370.Kč - provedla jí firma Stavosan Plzeň.    

           V rámci aktivační činnosti obyvatel probíhaly přednášky/ celkem 23/ a jednotlivé akce 

/9.ročník setkání seniorů partnerských měst, 40.výročí stavby domu s pečovatelskou službou/  

a další tradiční akce jako je Václavská, Mikulášská a další kulturní vystoupení. Spolupráce 

probíhá s mateřskými školami, Zákl.uměl.školou, DD Staňkov, nízkoprah.zařízení Robinson a 

rovněž se všemi seniorskými tanečními skupinami – Hanka, Beseda a senior.tan.klub. 

Aktivně se zařízení zapojilo rovněž do činnosti Městské rady seniorů a klienti se zúčastnili  

4 společných akcí.   

            V uplynulém období probíhala  rovněž praktická výuka učňů /  kuchyně,  pečovatelská 

služba, kosmetika/, praxe se zúčastnili  studenti VOŠ v Domažlicích  a  účastnice 

rekvalifikačního kurzu Úřadu práce. 

Pro naplnění zákona o soc.službách bylo pokračováno v odborném proškolování zaměstnanců                                                      

ve spolupráci s různými agenturami a institucemi, pomáháme si i vlastními přednáškami a 

odborně 

doškolujeme své zaměstnance.   

        V  roce 2014 byly intenzívně zapůjčovány zájemcům kompenzační pomůcky- 

trvalý zájem je o el. polohovací postele, značný zájem je i o toaletní židle,  mech.inv. vozíky, 

vysoká chodítka, sedačky na vanu a nástavce na WC  apod. -  sponzorsky získáváme starší 

pomůcky a svépomocí pod odborným dohledem vyškoleného pracovníka je repasujeme. 

V roce 2014 se nám podařilo díky sponzorským darům a úspornému hospodaření pořídit 8 ks 

el. poloh.postelí a 3 ks nových mech.vozíků  a 3 ks vys.chodítek/každé patro domova pro 

seniory tak má pomůcky na chodbě neustále k dispozici, což značně ušetří čas personálu při 

okamžité potřebě  

a zajišťování pro klienty. 

 

 

                                                             

Činnost pracoviště  pečovatelské služby 

Břetislavova 84 
                          

  

    Za uplynulé období roku 2014 došlo k poskytování pečovatelské služby 207 aktivním 

klientům. 

Pečujeme o klienty v jejich domácnosti a naší snahou je jim v maximální míře vyhovět, 

získávat nové klienty. 

V uplynulém období byly aktualizovány individuální plány u klientů, včetně těch, kteří 

využívají pouze dovážku obědů, u těchto klientů se snažíme o postupné rozšíření péče tak, 

abychom dobře využili finanční možnosti příspěvku na péči, který je klientovi na péči 

poskytován. 

V roce 2014 byla prováděna průběžná údržba / nátěry lavic, dveří,sekání trávy a drobné 

opravy/, bylo provedeno malování  8 bytů a celkový generální úklid a sanitace objektu.Došlo 

rovněž 

k výměně počítače a tiskárny u vedoucí pečovat.služby /zařízení sloužilo 10 let a bylo již 

značně opotřebované/. 



V objektu je poskytována další péče – dochází kadeřnice a kosmetičky. Probíhá zde praktická 

 činnost učňů, přednášková /uskutečnilo se 10 přednášek/ a aktivizační činnost včetně 

společenských akcí - opékání vuřtů na zahradě, masopust, Den matek, Mikulášská a vánoční 

posezení/. V roce 2015 bude nutno realizovat rozšíření televizního signálu pro tento objekt – 

v současné době jsou přijímány pouze čtyři základní programy a dnešní nabídka umožňuje 

příjem většího počtu programů nejvíce sledovaných seniory např. Šlágr, Telka a pod.. 

 

 

 

 

 

Činnost pracoviště Reha-centrum pro zdravotně 

postižené, Kozinova 236 
___________________________________________________________________________ 

 

 

  V roce 2014  proběhl  kurz výuky práce na počítačích – přihlášeno bylo šest zájemců. 

Výuka je zaměřena na vyučování základních prací včetně internetu a  je přizpůsobena 

především  potřebám a možnostem seniorů a zdravotně postiženým.                                                                                                                                          

     V roce 2014 průběžně pokračovalo půjčování kompenzačních pomůcek, byly uzavírány 

smlouvy na pronájem a prodlužovány smlouvy na delší dobu, zájem o zapůjčování ze strany 

klientů a jejich rodinných příslušníků má trvalý charakter/zakoupena byla nejvíce žádaná  3 ks 

vysoká chodítka/ .   

 Je poskytována informační a poradenská činnost jak pro klienty, kteří žijí ve svých 

domácnostech 

v terénu, tak i pro klienty městského domova pro seniory.    

Trvá spolupráce se servisní firmou MEYRA, snažíme se získávat levně potřebné náhradní 

díly.      

     Prostory Reha-centra Kozinova 236 jsou i nadále využívány dle platných smluv a vnitřních 

pravidel organizacemi zdravotně postižených, činnost probíhá pravidelně. 

Naší prioritou je poskytování kvalitních služeb v oblasti půjčování, oprav a rozšiřování 

sortimentu kompenzačních pomůce, zajišťování informací pro klienty, kteří potřebují 

potřebné pomůcky.   

Koncem roku se v Reha-centru podařilo vyměnit 22 ks již zcela opotřebovaných židlí a 

rovněž došlo ke zkulturnění prostředí centra. 

 

 

 

 

Zhodnocení činnosti a provozu  nového domova 

pro seniory, Prokopa Velikého 689, Domažlice 
___________________________________________________________________________ 

  

     Řešení závad na budově P. V. probíhá pravidelně a plynule dochází k jejich 

odstraňování/např.  oprava dlažby na vnitřní podestě, výměna nefunkčních nouzových světel, 

oprava střechy/zatékání ze severní strany objektu, vytmelení popraskaných spár, upevnění 

vnitřních parapetů a pod./. 



Bylo rovněž provedeno natření bočních stěn přístupového schodiště omyvatelným nátěrem, 

který slouží rovněž k zabránění usazování prachových a špinavých usazenin.   

Dle plánu bylo vymalováno  7 pokojů, klubovna ve III. patře a velká společen. místnost, bylo 

zakoupeno 11 ks aktivních antidekubitních matrací – potřeba těchto matrací /dávají se ještě na 

klasickou antidekubitní matraci/ je značná, vzhledem ke stále většímu počtu zdravotně 

horších klientů, darem byl získán el.šicí stroj Veritas.                                                             

       Provoz nového domova pro seniory byl spojen s intenzívní péčí o klienty, větší náročnost 

vykazuje II. patro, kde se zdravotní stav klientů značně zhoršil /5 ležících klientů/ a bylo 

nutno  pracovně posílit odpolední směnu /sloužil zde jen jeden pracovník a vypomáhal mu 

pracovník 

z I.patra/, neboť stávající pracovní obsazení bylo nedostatečné.    

Pobytová služba je trvale poskytována 60 klientům a je okamžitě doplňována klienty z 

odlehčovací služby, u odlehčovací služby /10 klientů/se jeví značný nedostatek míst- pro 

střídání klientů  na krátkodobé pobyty byl ponechán 1 pokoj pro ženy a 1 pokoj pro muže – 

od měsíce října 2014 však došlo i u těchto pokojů k obsazení klienty, kteří čekají na 

pobytovou službu /celkem je evidováno 

k 31.12.2014 93 žadatelů, z toho je 31 akutních/. 

Nastala tedy situace, kdy musíme čekat, až ze stávajících klientů pobytové služby někdo 

odejde, abychom mohli přijmout nového klienta – na lůžka je velký tlak a kapacita zařízení 

nestačí potřebám pro plynulé umisťování klientů /ti čekají na LDN Domažlice nebo v 

domácím prostředí, kde již pečující nezvládají poskytovat péči/. Nedobrou situaci částečně 

vyřeší  plánovaná  rekonstrukce objektu bývalých městských jeslí s kapacitou 24 klientů.                                                                     

Od 1.8.2014 došlo k odstěhování rehabilitačního lékaře MUDr.Šose na jiné pracoviště, 

rehabilitace v objektu P. Velikého zůstala pod správou jednoho pracovníka /fyzioterapeut pan 

Brichcín/  

a bohužel došlo k odstěhování všech potřebných přístrojů – zůstal zde jen pluzní magnet, 

který je naším vlastnictvím. Rehabilitace byla doplněna  o potřebné rehabilitační přístroje, 

které senioři nejvíce potřebují – parafín, lymfodrenáže proti otokům, přístroj na elektroléčbu a 

další /nezbytný nábytek pro provoz např. skříně na čisté a špinavé prádlo a pod./. Rovněž bylo 

koncem roku vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele rehabilitace a zahájeny zákonné 

kroky k tomu, aby rehabilitace mohla od 1. 1. 2015 plynule našim klientům sloužit / jednání s 

Krajským úřadem  

v Plzni o nestátním zdravot. zařízení, zřízení živnosti a pod./, od počátku roku 2015 slouží 

rehabilitace v plné míře klientům domova pro seniory.                                                                      

        V průběhu roku byli naši pracovníci proškoleni na všech úrovních pracovního zařazení 

v otázkách  PO a BOZP, první pomoci,  hygienických norem,provozních a standardních 

postupů, kurzů a seminářů  pro další vzdělávání podle zákona o soc. službách a zákona o 

nelékařských zdravotnických povoláních. Důsledně je dbáno na odborné vzdělávání a 

odborný růst zaměstnanců – toto si klademe jako cíl pro příští období – snažíme se zapojit do 

projektů, do dalšího vzdělávání  

a tím zvyšovat odbornost a  kvalifikovanost zaměstnanců.         

       Trvale je kladen důraz i zaměření kontrolní činnosti na stravovací provoz, podařilo se 

dosáhnout souhry pracovníků kuchyně a pracovníků přímé obslužné péče při vydávání stravy 

formou tabletovacího systému tak, aby byl tento systém v souladu s nastavenými kritérii 

systému HACCP – průběžně je prováděna kontrola nabírání tabletů a dodržování nošení 

OOPP.                                                                         

V příštím roce je nutné počítat s doplněním nových tabletů, neboť ty původní jsou již denním 

užíváním značně opotřebované – v roce 2014 bylo dokoupeno 25 ks kompletních tabletů. 

Při tvorbě jídelníčku spolupracujeme s dietní sestrou, klienti mají individuální stravovací 

režim  



a dále pak prostřednictvím stravovací komise, jejíž členy jsou obyvatelé zařízení. Kontrolní 

činnost je nastavena formou přímé návštěvy pracovníků kuchyně po výdeji stravy v jídelnách 

klientů, při pravidelných kontrolních pochůzkách ředitelky a vedoucí domova a denně 

určených pracovníků.    

     V roce 2014 byla pravidelně prováděna aktivizace klientů – jednalo se o cvičení s míči  

a  rehabilitaci klientů pod vedením odborného pracovníka, pravidelně jsou konány schůze 

obyvatel, kde vystupují děti z mateřských a základních škol, lidové školy umění apod. a dobře 

hodnoceny jsou přednášky se zajímavou tématikou a jiné společenské akce.      

Letošní rok je zaměřen na postupné další zkvalitnění a odborné zaměření poskytovaných 

služeb  

a  na využití okolních prostor u objektu. 

Trvale se jeví jako problém nedostatek kvalifikovaného personálu – chybí zdravotní sestry  

a  pracovníci přímé obslužné péče s absolvovaným kurzem pracovníka v soc.službách . 

         

                                                                      V.Klimentová - ředitelka městského centra služeb 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistika městského centra služeb – věk klientů 

Pečovatelská služba 
 

Věková kategorie pod 50 let 50-59 let 60-69 let 70-79 let 80-89 let nad 90 let 

Počet klientů 3 7 25 60 92 20 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nejmladší klient:  28 let 

Nejstarší klient:   97 let 

 



Statistika městského centra služeb – věk klientů 

Domov pro seniory 
 

Věková kategorie pod 50 let 50-59 let 60-69 let 70-79 let 80-89 let nad 90 let 

Počet klientů 0 0 6 16 46 10 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmladší klient: 60 let 

Nejstarší klient:  96 let 

 



Statistika městského centra služeb – věk klientů 

Odlehčovací služba 
 

Věková kategorie pod 50 let 50-59 let 60-69 let 70-79 let 80-89 let nad 90 let 

Počet klientů 1 0 3 6 17 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmladší klient: 38 let 

Nejstarší klient:  97 let 

 



Statistika městského centra služeb – věk klientů 

Denní stacionář 
 

Věková kategorie pod 50 let 50-59 let 60-69 let 70-79 let 80-89 let nad 90 let 

Počet klientů 1 1 0 0 0 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmladší klient: 49 let 

Nejstarší klient: 54 let 
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