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2

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás Zprávu o činnosti Domova Březiny, příspěvkové organizace, za
rok 2020. Zpráva umožňuje komplexní pohled na naši organizaci ve všech oblastech
její činnosti. Snažíme se v této zprávě přiblížit celoroční práci zaměstnanců, kteří se
podílejí na kvalitním fungování našeho domova a zejména na spokojenosti
ubytovaných seniorů.
Rok 2020 byl ve všech ohledech pro každého poskytovatele sociálních služeb výjimečný
a nesmírně náročný, byl náročný pro celou společnost. Pandemie udeřila
nekompromisně a s obrovskou silou. Na všechny zaměstnance byl vyvíjen obrovský
tlak, jak zajistit kvalitní péči všem uživatelům, kterým nutné restrikce zhoršovaly
podmínky pro běžný život. Díky obětavosti a nasazení jsme dokázali s minimální újmou
na našich uživatelích překonat jak jarní, tak i podzimní vlnu pandemie. Zaměřili jsme
se ještě více na individuální poskytování péče a zvýšenou ochranu zdraví.
Významným úkolem ke zmírnění dopadů pandemie a naplnění vládního usnesení bylo
pro nás zřízení a provozování Covid jednotky na samostatném oddělení pavilonu P3.
Pokyn zřizovatele k vyčlenění těchto lůžek vydal hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák
dne 3. 11. 2020. Jednotka slouží k izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza
koronavirem a kteří již nepotřebují akutní zdravotní péči.
Přes veškerá přijatá opatření se počátkem října nákaza objevuje i v námi
poskytovaných službách. V průběhu roku 2020 se COVIDEM-19 nakazilo 26 uživatelů
a 30 zaměstnanců.
Mimo úkoly, které vyplynuly z aktuální situace roku 2020, jsme pokračovali v pracích
na plánované akci humanizace Domova Březiny. V rámci připravované transformace a
již schválené projektové dokumentace, která počítá s rekonstrukcemi a demolicí dvou
stavebně nevyhovujících pavilonů P2 a P3, bylo vydáno stavební povolení a vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele. V únoru 2021 by mělo být uzavřené, dodavatel by měl
být vybrán a v květnu 2021 může stavba začít.
Financování této akce bude velmi náročné a nutno zmínit, že hlavní zdroje lze očekávat
z dotací a projektů EU, což připravuje a garantuje náš zřizovatel, zastoupený odborem
sociálních věcí.
Pro úspěšné zvládnutí stavebních prací bylo rozhodnuto, že všichni naši uživatelé a
zaměstnanci budou po dobu výstavby přestěhováni do náhradních prostor. S vedením
NsP Karviná-Ráj bylo dojednáno, že nám budou uvolněna dvě patra v budově LDN
v Orlové, popř. další v monobloku NsP Orlová. Abychom dostatečnou náhradní
kapacitu nalezli, máme již téměř dva roky stopstav.
I když se příprava naší transformace jeví jako priorita, vše ovlivňuje pandemie a její
dopady. S nadějí vzhlížíme k lepším časům, kde už pandemie nebude omezovat náš
život.
Ing. Pavel Zelek, ředitel
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1 DOMOV BŘEZINY, příspěvková organizace
Domov Březiny je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Jde o pobytové
zařízení s celoročním ubytováním, které poskytuje dvě sociální služby, a to Domov se
zvláštním režimem a Domov pro seniory.
Domov je umístěn v klidné zóně města Petřvaldu, a to v části Březiny. Ubytování tvoří
celkem čtyři budovy, které jsou určeny až pro 156 uživatelů. Ve venkovním areálu se
nachází z velké části parková úprava se zahradními posezeními a altány. Celá zahrada
slouží uživatelům k trávení volného času a dalším aktivitám.

Vstup do domova

Atrium a budova pavilonu P3a

Zahrada domova

Budova pavilonu P1

Altán v zahradě

Zahrada domova
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2 KAPACITA A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
V rámci přípravných prací na transformaci Domova Březiny bylo od 1. 4. 2020
přistoupeno ke snížení kapacity v obou poskytovaných službách, a to v Domově pro
seniory na 40 míst a v Domově se zvláštním režimem na 70 míst. Po většinu roku 2020
byla tedy kapacita zařízení 110 uživatelů. V posledních měsících roku k našim
uživatelům přibyli také pacienti spádových nemocnic, kteří byli ubytováni na
vyčleněných lůžkách „Covid jednotky“.
Uživatelům i pacientům poskytovalo péči 79 zaměstnanců přímé péče: z toho: 57
pracovníků přímé obslužné péče, 12 všeobecných sester, 3 vedoucí oddělení přímé
péče, 3 pracovníci v sociálních službách, 4 aktivizační pracovníci a 34 zaměstnanců
ostatních profesí, z toho 9 pracovníků kuchyně, 5 v prádelně, 9 zaměstnanců údržby,
recepce a ostrahy, 1 vedoucí oddělení sociálně zdravotního, 1 sociální pracovník, 1
nutriční terapeut, 1 fyzioterapeut, 4 zaměstnanci ekonomickém oddělení a 3 na
ředitelství
Přehled všech zaměstnanců Domova Březiny podle vzdělání a profesí:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Stav ke dni
31.12.2020
vč. dohod

%

Pracovníci
Pedagogičtí
v sociálních
pracovníci
službách
1

zaokrouhleno
PS

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

THP

Ostatní

4

5

6

3
%

PS

%

Vysokoškolské

7,1

6,2

Vyšší odborné

1,0

0,9

Úplné střední

46,4

40,9

23,8 20,9 12,3 10,9

Vyučen

42,5

37,3

27,6 24,2

Základní

16,8

14,7

12,2 10,7

Celkem

113,8

100

64,6 56,7 12,3 10,9

1,0

Sociální
pracovníci

PS

%

PS

%

5

4,4

2

1,7

6,6

5,3

PS

0,1

%

0,1

0,9
4,3

3,8

14,9 13,1
4,6
5

4,4

8,0

7,0

4,0

23,9 21,0
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3 AKTIVITY A PRÁCE S KVALITOU
Letošní rok byl zcela odlišný od předcházejících let, a to především z důvodu pandemie
Covid-19. Veškerou naši práci jsme byli nuceni přizpůsobit nařízením vlády ČR. Přesto
jsme se snažili maximálně dodržovat zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
V roce 2020 pracovní (metodická) skupina, která aktualizuje standardy kvality sociální
služby včetně jednotlivých pracovních postupů, byla nucena pracovat prostřednictvím
vnitřní počítačové sítě a telefonních hovorů. Vedoucí pracovníci měli za úkol jednotlivé
standardy zkonzultovat se svým pracovním týmem. Připomínky, změny a aktualizace
zapisovali do počítače, kde byly metodickou skupinou konzultovány a následně
metodikem zpracovány do aktuální verze. Aktualizované standardy a metodické
postupy vedoucí pracovníci předali svým pracovníkům a dohlíželi na jejich dodržování
a zavádění změn do praxe.
V rámci zavádění nového modelu péče podle Prof. Erwina Böhma (tzv.
Psychobiografický model péče) jsme proškolili v základech biografické péče dalších 6
klíčových pracovníků Domova pro seniory. V Domově se zvláštním režimem byli všichni
klíčoví pracovníci již v práci s biografií proškoleni a využívají ji v rámci individuálního
plánováni. U všech uživatelů zvláštního režimu se v plánování péče nově zavedlo
zpracování získaných biografických informací do tzv. Transferu. Zpracovaný transfer
slouží k zmapování zvyklostí, zájmů a individuálních potřeb, což nám u uživatele
umožňuje lépe nastavit individuální plán poskytované péče.

Plnění stanovených cílů pro obě sociální služby (Domov se zvláštním
režimem, Domov pro seniory) za rok 2020:
1) Nově přijatým uživatelům pomoci zvládnout příchod do Domova.
Tento cíl jsme v roce 2020 nenaplňovali, a to z důvodu přerušení příjmu nových
uživatelů v rámci probíhající transformace. Uvědomujeme si ale, že změna související
s přestěhováním do Domova je pro mnohé seniory velmi náročná, proto budeme v
tomto cíli dále pokračovat, jakmile začneme zase přijímat nové uživatele.
Kroky tohoto cíle jsme ale využili při stěhování seniorů z pavilonu P3, kde byla
v listopadu z rozhodnutí MSK zřízená Covidová jednotka. Senioři byli z tohoto důvodu
přestěhováni na pavilon P1 a P2. Uvědomili jsme si, že tato náhlá změna může mít
velký vliv na psychiku a spokojenost našich seniorů, proto jsme se jim snažili změnu
bydlení maximálně ulehčit. Seniorům jsme pomáhali přestěhovat jejich osobní věci,
uložit je v novém pokoji dle jejich přání pokoj útulně vybavit a vyzdobit. Dbali jsme
například na to, aby spolubydlící zůstali spolu na dvoulůžkovém pokoji. Také při
rozdělení na daný pavilon jsme zohledňovali jejich vzájemné vztahy tak, aby nebyli
rozděleni, zůstali v blízkém kontaktu a měli možnost se dál potkávat při jídle či jiných
činnostech.
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2) Udržovat nebo zlepšovat dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů.
V rámci tohoto cíle jsme se snažili u uživatelů udržovat nebo zlepšovat jejich dosavadní
schopnosti a dovednosti. Uživatelé byli podporováni především ve snaze samostatně
zvládnout péči o svou osobu, kde péče byla poskytována na základě jejich
individuálních potřeb. Dále jsme s uživateli procvičovali jemnou motoriku, trénovali
smysly a paměť, končetiny protáhli na mini rotopedech, trénovali nácvik chůze a
protáhli celé tělo pomoci nejrůznějších cvičení. Také měli uživatelé možnost se podílet
na běžných činnostech života.
Mezi tyto činnosti patří:
• domácí práce (vaření, pečení, grilování, letní a podzimní zavařování, zpracování
bylinek, přípravy stolování, mytí nádobí, úklidu pokoje apod.),
• zahradničení (výsev sazenic, výsadba bylinek, zeleniny, letních a podzimních
květin),
• péče o naše drobná zvířata (andulky, králíky, rybičky, želvu).

Pečení cuketového koláče
Smažení palačinek

Zavařování dýně

Nakládání okurek

7

Výsadba sazenic

Sběr sedmikrásek

Sběr rybízu

Obírání lipových květů

Sběr rýmovníku

Sázení vřesů

Procvičování jemné motoriky

Cvičení s balóny
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3) Udržovat sociální kontakty uživatelů.
Plnění tohoto cíle bylo v roce 2020 velmi obtížné. V rámci ochrany zdraví byl vládními
nařízeními sociální kontakt v sociálních službách velice omezený a často i zakázaný.
Přesto jsme se snažili našim uživatelům toto těžké období maximálně zpříjemnit tak,
aby se necítili osamělí. V době zákazu návštěv měli uživatelé možnost využít
komunikaci s rodinou přes přenosný telefon nebo video hovor přes tablet. Za
příznivého počasí se uživatelé těšili z návštěvy svých blízkých; ty probíhaly především
na zahradě domova. V listopadu, kdy již počasí venkovním návštěvám moc nepřálo,
jsme zřídili návštěvní místnost, která byla hojně využívaná především ve vánočním
období.

Videohovory přes tablet

Jelikož uživatelé měli osobní kontakt se svými blízkými hodně omezený, snažili jsme se
jim zpříjemnit jejich čas. V rámci jednotlivých oddělení jsme pro ně připravovali různé
aktivity, které rádi vykonávají. Aktivity byly nabízeny pro malé skupinky uživatelů,
především na zahradě domova nebo v omezeném počtu v kulturních místnostech na
jednotlivých patrech.
Aktivity v roce 2020:
• vzpomínkové setkání na dané téma (svatba, nakupování, vaření, zavařování,
cestování, významné osobnosti – prezidenti, herci, zpěváci, staré filmy),
• zpívání, karaoke, muzikoterapie,
• společenské hry (karty, člověče nezlob se, tiché či ruské kuželky),
• jóga, bazální stimulace, relaxace, snoezelen,
• ruční práce (šití, práce s keramickou hlínou, výroba šumivých koulí do koupele,
výroba dekorací na výzdobu domova),
• zooterapie (psi, kočky, holandská mini kozička, králík, andulky),
• procházky na zahradě, odpolední posezení s občerstvením a hudbou, oslavy
narozenin a životních jubileí.

Vzpomínání na svatební den

Vzpomínky na zavařování
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Společenská hra „Člověče, nezlob se „

Šití polohovacích polštářků

ZOO terapie – pejsek

Oslava narozenin

Holandská mini kozička

Cvičení Jógy

Výroba ozdobných kloboučků

Andulky

Zahradní posezení
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Každý rok nabízíme uživatelům v domově řadu výletů do blízkého okolí. Tyto výlety
byly v roce 2020 také velice omezeny, přesto se nám podařilo pár výletů uskutečnit.
Na začátku roku jsme navštívili solnou jeskyni a obchodní centrum v Havířově (Globus,
OBI a Super ZOO). V červnu jsme využili soukromé prohlídky Malého Světa Techniky
U6 v Dolní oblasti Vítkovic. V červenci jsme přijali pozvání naši pracovnice paní Dáši na
její zahradu, kde jsme si nasbírali červený rybíz a strávili krásné dopoledne v milé
společnosti hostitelky a jejich dětí. V srpnu byli senioři grilovat na zahradě vedoucí
Domova pro seniory paní Zuzky. V záři jsme využili projekt „Objevuj Moravskoslezský
kraj zdarma“ a navštívili jsme 2x ZOO v Ostravě. Na podzim se nám také podařilo
využít pozvání naší bývalé pracovnice paní Ivy do její Restaurace Laguna v Karviné –
Darkov, která byla v dopoledních hodinách otevřená jen pro nás.

Nákup v OBI Havířov

Grilování na zahradě paní Zuzky

Malý svět techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovic

Restaurace Laguna v Karviné - Darkov

Na zahradě paní Dáši

ZOO Ostrava
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Plánované velké společenské akce v domově byly od března 2020 zrušeny a byl
omezen kontakt mezi jednotlivými pavilony. Přesto se nám podařilo uskutečnit pár
malých setkání k tradičním příležitostem, a to za dodržení daných opatření.
Pořádané akce v roce 2020:
LEDEN:
Novoroční kavárna, Tříkrálová kavárna, Narozeninové posezení, Pěvecký
soubor Skřivánek
ÚNOR:
Kloboukový ples, Vystoupení mažoretky Anetky členky MiKaDo Karviná
Masopust,
BŘEZEN:
MDŽ, Vítaní jara,
DUBEN:
Stavění máje,
KVĚTEN:
Den Matek, Kácení máje
ČERVEN:
Sportovní odpoledne, Narozeninové posezení, Životní jubileum 100let,
ČERVENEC: Letní grilování a zahradní posezení,
SRPEN:
Vystoupení Evy Henychové, Letní grilování a zahradní posezení,
ZÁŘÍ:
Tradiční Vinobraní
ŘÍJEN:
Volby 2020, Podzimní posezení na zahradě,
LISTOPAD: PROSINEC: Vánoční posezení, Silvestrovské posezení
Na záčátku roku jsme přijali pozvání na Hvězdičkový ples pořádaný Domovem Vesna
Orlová a zúčastnili jsme se vědomostní soutěže „Jméno, město …“, pořádanou
Domovem seniorů Havířov. V konečném pořadí družstev jsme obsadili krásné 3. místo.
Další společné akce pořádané mimo domov byly z důvodu covidových opatření
zrušeny.

Kloboukový ples

Ples v Domově Vesna Orlová

Masopust

Vědomostní soutěž Domov seniorů Havířov
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Vystoupení pěveckého souboru Skřivánek

Mezinárodní den žen

Velikonoce

Oslava narozenin

Stavění Májky

Vystoupení Mažoretky Anetky

Kácení Májky

Sportovní odpoledne

Tradiční Vinobraní
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Vánoční posezení

4

Vánoční tradice

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020

Mimo základních činností v registrovaných službách a provozování doplňkové činnosti,
tj. poskytování obědů cizím strávníkům, praní a opravy prádla smluvních odběratelů a
pronajímání nebytových prostor, se v roce 2020 organizace zhostila provozování „Covid
jednotky“. Vznikly také další mimořádné výdaje na ochranné prostředky zaměstnanců
a provozní náklady, související se zamezením šíření pandemie. Veškeré náklady nad
rámec běžné činnosti organizace byly pokryty mimořádnými příspěvky zřizovatele MSK
a dotačními programy ministerstev, vyhlášenými pro rok 2020.
Domov Březiny, p. o., dosáhl za rok 2020 vyrovnaného výsledku hospodaření:

Druh sociálních služeb

Náklady

Výnosy

Výsledek
hospodaření

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Celkem registrované služby
Vyčleněná lůžka pro Covid
pacienty

23 825
51 619
75 444

23 835
51 609
75 444

10
-10
0

867

867

0

Celkem za organizaci

76 311

76 311

0
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PODĚKOVÁNÍ

Poděkování zřizovateli:
Moravskoslezský kraj poskytl Domovu Březiny příspěvek na
provoz,
účelově
určený
na
odpisy,
ve
výši
2 100 000,- Kč a příspěvek na provoz, účelově určený na
dofinancování hlavní činnosti, který byl poskytnut v částce
16 800 000,- Kč, čímž nám pomohl k dosažení vyrovnaného
výsledku hospodaření v daném roce. Na zajištění financování Covid jednotky nám byl
poskytnut příspěvek 1.060.000,- Kč.
V rámci boje proti pandemii nám poskytoval zřizovatel vynikající součinnost a
spolupráci. Odbor sociálních věcí pomáhal nejenom metodicky, ale i s našim
náměstkem hejtmana Mgr. Navrátilem nám zajišťovali potřebné materiální
zabezpečení OOPP, testovacími sadami, dezinfekcí a motivačními balíčky pro
zaměstnance.
Poděkování městům:
Domov Březiny obdržel od spolupracujících měst v roce 2020 dotace na dofinancování
provozních nákladů, vynaložených na poskytování služby bývalým občanům těchto
měst:
Statutární město Havířov přispělo částkou 90.000,- Kč.
Statutární město Karviná přispělo částkou 78.000,- Kč.
Město Orlová
přispělo částkou 50.000,- Kč.
Město Petřvald
přispělo částkou 85.000,- Kč.
Poděkování spolupracujícím organizacím:
Poděkování patří také spolupracujícím organizacím, které přispěly k naplňování cílů
organizace a pomohly v boji s pandemií:
Dobrovolnické centrum Nadace ADRA v Havířově zajistilo 5 dobrovolníků, kteří
věnovali své službě 125 dobrovolnických hodin během 49 návštěv. Při nedostatku
zaměstnanců navíc zajistili další 3 dobrovolníky, kteří pomáhali v přímé péči.
Spolupráce je navázána se zástupci Komise pro občanské záležitosti města
Petřvald a se starostou města. Zástupci města navštěvují naše uživatele nejenom
při životních jubileích, ale také při společenských akcích. Navíc pan starosta Ing. Jiří
Lukša je nezávislým důvěrníkem našim uživatelům.
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Z důvodu nedostatku ochranných pomůcek a dezinfekce nám na jaře průběžně
poskytoval největší pomoc Moravskoslezský kraj, který nám poslal téměř 10.000
jednorázových roušek, 900 respirátorů FFP2, 14.000 jednorázových rukavic, 50
ochranných štítů a zajistil 280 litrů dezinfekce na ruce. A pomohli např. DF Partner
lihovou dezinfekcí, Steriwund Havířov přivezl roušky a rukavice, Ivana Kosová z nadace
(Křetínský) – respirátory, PNS věnovala 180 knih.
Iniciativa ENERGIILÉKAŘŮM, která původně pomáhala přetíženým zdravotníkům,
rozšířila svou pomoc také pro zaměstnance sociálních služeb a každých 14 dní nám
posílá balíčky plné zdravé energetické výživy.
Poděkování sponzorům:
Společnost Philip Moris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů
sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila unikátní projekt „Tablet od
srdce“. Domov Březiny díky němu obdržel dva tablety, prostřednictvím kterých rodinní
příslušníci, přátelé a známí komunikují ve videohovoru s našimi uživateli.
Po jarní vlně epidemie solidarita neskončila, na podzim jsme prostřednictvím hejtmana
MSK obdrželi pro všechny pracovníky v první linii Wouchery v hodnotě 500,- až 5.000,Kč od firmy Heimstaden (bývalé Residomo) v počtu 80 ks, celková hodnota byla 54
tis. Kč. Wouchery sloužily k nákupu zboží nebo služeb. A dále pro pracovníky v přímé
péči přivezl MSK sladké poděkování za nasazení v boji s nákazou v podobě Marlenky
pro každého.
Pro soukromé hovory uživatelů s rodinami, popř. pro krizové použití nám firma
Huawei Technologies (Czech) s.r.o., IČ: 2736 7061 darovala 10 ks smart
telefonů v hodnotě 20 tis. Kč.
Ostatní pomoc:
Velkým úkolem bylo zřízení Covid jednotky na pavilonu P3. Během dvou dní naši
zaměstnanci přestěhovali na jiné pavilony 26 uživatelů, za jejich nasazení a obětavost
jim patří velké poděkování. Za další dva dny jsme provedli stavební úpravy, přeložky
elektroinstalace a komunikačních rozvodů, za což musím poděkovat firmě HSH Solution
s.r.o. Ostrava p. Horáka, Prisimě z Ostravy a také naší údržbě, která vybudovala za
rekordní čas dva sprchovací kouty a příčky pro potřebu dezinfekční zóny této Covidové
stanice. Při schvalování a rozjezdu stanice pomohl odbor zdravotnictví MSK a KHS MSK,
pobočka v Karviné. Za 5 dní jsme mohli přijímat první pacienty Covid pozitivní.
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Zajímavou informací je, že jsme si na jaře v prvních týdnech nákazy sami ušili 530
plátěných roušek. Rychle reagovali také p. Hellerová z Petřvaldu (52 roušek), Orlová
sobě (Martin Maňas) přivezli 71 roušek. Petřvaldský starosta Ing. Lukša přivezl 240
roušek (od občanů a Pergresu), p. Starostková z Petřvaldu věnovala 132 roušek., MSK
(náměstek hejtmana Mgr. Navrátil) poslal 100 roušek, p. Knýblová 10 roušek, fa
Steriwund (p. Buchtová) 100 ústenek, 100 rukavic, Marie Nikliborcová z Rychvaldu 68
roušek, p. Karasová z Petřvaldu 90 roušek, bezejmenná mladá maminka z Petřvaldu
36 roušek, p. Moravec 100 roušek, p. Bartáková Dagmar z Petřvaldu 160 roušek, p.
Kovaříková z Petrovic 60 ks. SMERO sro, Rajhrad nám poslalo Bio roušky. Pokud jsem
na někoho zapomněl, tak se omlouvám, bylo to hektické. Celkem jsme obdrželi a
zajistili 1631 ks plátěných roušek. Všem moc děkujeme, byli jste skvělí.
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INFORMACE O ORGANIZACI

Domov Březiny, p. o., poskytuje informace uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a
široké veřejnosti prostřednictvím internetu, webových stránek, novin, časopisů,
televize a informačního letáku.
Kde nás najdete:
INTERNET
➢ Registr poskytovatelů sociálních služeb
http://iregistr.mpsv.cz/
➢ Webové stránky Domova Březiny, p. o.
www.domovbreziny.cz
➢ Registr PO Moravskoslezského kraje (krajská síť poskytovatelů soc. služeb)

TELEFONICKÉ SPOJENÍ
➢ Ústředna
➢ Ředitel

596 541 238, 733 390 601
604 562 700

EMAIL
➢ Centrální
➢ Ředitel

domovbreziny@domovbreziny.cz
zelek@domovbreziny.cz

NOVINY A ČASOPISY
V roce 2020 byly prezentovány 3 články s fotografiemi, které byly odeslány do
Petřvaldských novin a Orlovských novin. Naše příspěvky informovaly o společenských
akcích a aktivitách realizovaných pro uživatele. Veřejnost byla také informována o
životě v domově v době pandemie Covid-19, o připravovaných změnách spojených
s transformací domova apod.
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SLOVO NA ZÁVĚR
Rok 2020 sice začal jako každý jiný, bohužel se od března vše změnilo. Během jara i
léta jsme se dokázali hromadné nákaze Covidem-19 vyhnout. V říjnu nás epidemie
zasáhla, v průběhu 4 týdnů onemocnělo najednou 26 zaměstnanců a 23 uživatelů.
Tady se ukázalo, že naši zaměstnanci i management umí táhnout za jeden provaz, vše
jsme dokázali personálně zvládnout bez významné cizí pomoci. Byl to nápor na fyzické
i psychické možnosti každého z nás, bez patřičné motivace to nebylo jednoduché. Patří
se poděkovat všem zaměstnancům, kteří se o to aktivně zasloužili. Nasazení pracovníků
v přímé péči, zdravotníků i sociálních pracovníků je jedním z důvodů, že jsme to
společně zvládli. A že jsme v tom nezůstali sami, náš zřizovatel v rámci krizové pomoci
vše velmi dobře koordinoval.
Rok 2021 jsme zahájili očkováním uživatelů i zaměstnanců, čímž jsme se zapojili do
aktivního boje s pandemií. Všichni uživatelé a většina zaměstnanců, kterým to
zdravotní stav dovolil, byli naočkování, dvoukolově jsme naočkovali 152 osob. Velmi
nám pomohla MUDr. Jarmila Kremerová, náš ústavní lékař, která vakcinaci provedla a
koordinovala, za což jí patří poděkování.
V roce 2021 nás čeká další, velmi náročná akce. Stavební a rekonstrukční práce budou
pravděpodobně zahájeny 1. června a budou natolik rozsáhlé, že se musíme
přestěhovat do náhradního ubytování. Předpokládáme, že při zdařilé realizaci této akce
budeme mimo náš domov až dva roky. Bude to náročné pro celý náš tým, pro naše
uživatele i pro organizaci práce. Pevně věřím, že se nám cíl podaří naplnit a společnými
silami vše zvládneme.

Ing. Pavel Zelek, ředitel
V Petřvaldě, 9. 3. 2021
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