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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás Zprávu o činnosti Domova Březiny, příspěvkové
organizace, za rok 2015. V této zprávě se Vám budeme snažit přiblížit celoroční
práci našich zaměstnanců, kteří se podílejí na kvalitním fungování našeho
domova a zejména na spokojenosti ubytovaných seniorů. Věříme, že se zde
dočtete mnoho zajímavého a přínosného.
Celý rok 2015 se nesl v duchu 40. výročí od založení domova. V rámci výročí
jsme pořádali řadu kulturních akcí, kterých se měli možnost zúčastnit uživatelé se
svými blízkými, zaměstnanci domova a pozvaní hosté. Toto významné jubileum
jsme zachytili v Almanachu k 40. výročí otevření Domova Březiny v Petřvaldě
1975 – 2015.
V únoru proběhla ze strany zřizovatele, odboru sociálních věcí, kontrola na
poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních
službách, v platném znění. Kontrola byla zaměřena na poskytovanou službu
Domova pro seniory. Získané informace během této kontroly přinesly organizaci
přínosné podněty pro zlepšování kvality poskytovaných služeb.
V březnu proběhlo slavnostní otevření nové relaxační místnosti „SNOEZELEN“,
kterou jsme vybavili díky finančnímu daru Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL
a díky podpory Moravskoslezského kraje.
V listopadu získal Domov Březiny, p. o., od Moravskoslezského kraje nový
automobil se speciální úpravou pro imobilní klienty. Vůz byl spolufinancován
Evropskou unií v rámci ROP Moravskoslezsko. Vůz je devítimístný s nájezdovou
plošinou. Díky tomuto automobilu se mohou zúčastňovat různých výletů také
imobilní uživatelé na vozíku.
Výše uvedené informace patří k významným událostem v roce 2015. Nejen o
těchto událostech, ale také o další činnosti Domova Březiny se dočtete více
v naší Zprávě o činnosti za rok 2015.
Ing. Pavel Zelek
ředitel
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NABÍZENÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ BŘEZINY

V současnosti je Domov Březiny, p. o., tvořen komplexem čtyř ubytovacích
pavilonů a správní budovy propojených spojovací chodbou, stojících na
oploceném pozemku v katastrálním úřadu Petřvald u Karviné. Nemá žádné
detašované pracoviště. V areálu je parková úprava, která slouží uživatelům
k trávení volného času a dalším aktivitám. Budovy a pozemky jsou ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje.
Domov Březiny, p. o., poskytuje dvě sociální služby, a to Domov se zvláštním
režimem a Domov pro seniory.
Domov se zvláštním režimem (registrace č. 6815844) je určen pro uživatele
ve věku od 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění typu
demence. Jedná se o demence středně těžké a těžké, včetně Alzheimerovy
demence. Kapacita je 99 uživatelů.
Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit důstojné prožívání života
uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou
zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova.
Důstojné prožívání života pro Domov se zvláštním režimem znamená zajištění
vhodných a bezpečných podmínek pro život uživatele tak, aby v co největší míře
odpovídaly jejich specifickým potřebám a aby se v zařízení cítili dobře.
Domov pro seniory (registrace č. 7752951) je zaměřen na uživatele od 65 let,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a kteří potřebují trvalou pomoc
jiné osoby. Kapacita je 57 uživatelů.
Posláním domova pro seniory je zajistit podmínky pro důstojný a
spokojený život uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
potřebují pomoc či podporu, která jim nemůže být zabezpečena jinou
sociální službou.
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Domov se zvláštním režimem poskytuje službu 99 uživatelům (mužům i ženám),
kteří jsou ubytováni ve dvou budovách – pavilon P1 a pavilon P2. V suterénu
pavilonu P1 se nachází prádelna, kde se centrálně pere jak domovní, tak i osobní
prádlo uživatelů. V rámci doplňkové činnosti je praní nabízeno vlastním
zaměstnancům a cizím organizacím.
Pavilon P1 má k dispozici 60 míst a je rozdělen na tři
nadzemní podlaží. Nachází se zde 6 jednolůžkový
pokojů a 27 dvoulůžkových pokojů. První a druhé patro
je vzhledem ke svému technickému vybavení vhodné
pro 40 imobilních nebo částečně imobilních uživatelů.
Třetí patro pavilonu P1 je vhodné pro 20 převážně
mobilních uživatelů.
Pavilon P2 je určen pro 39 uživatelů. Tvoří ho dvě nadzemní
podlaží. Pavilon P2 nabízí 19 dvoulůžkových pokojů a 1
jednolůžkový pokoj. Jsou zde 3 oddychové místnosti, které
slouží také jako jídelny. V suterénu je velká kulturní místnost
s kapacitou pro 50 uživatelů.
V Domově se zvláštním režimem pracuje 53 zaměstnanců:
P-1: 1 vedoucí oddělení přímé péče, 22 pracovníků přímé obslužné péče,
4 všeobecné sestry, 1 pracovník v sociálních službách, 1 aktivizační
pracovník.
P-2: 1 vedoucí oddělení přímé péče, 17 pracovníků přímé obslužné péče,
4 všeobecné sestry, 1 pracovník v sociálních službách, 1 aktivizační
pracovník.

DOMOV PRO SENIORY
Domov pro seniory poskytuje službu pro 57 uživatelů (muži i ženy), kteří jsou
ubytováni ve dvou budovách – pavilon P3 a pavilon P3a. V suterénu pavilonu P3
se nachází stravovací provoz, kde je zajišťováno stravování pro uživatele,
zaměstnance a v rámci doplňkové činnosti i výroba obědů pro externí strávníky a
dočasně pro příspěvkovou organizaci Benjamín.
Pavilon P3 má k dispozici 49 míst a je rozdělen na dvě
nadzemní podlaží. Nachází se zde 1 jednolůžkový pokoj a
24 dvoulůžkových pokojů. Přízemí pavilonu je spíše určeno
pro imobilní uživatele a na patře jsou ubytováni převážně
uživatele mobilní.
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Pavilon P3a je určen pro 8 mobilních uživatelů. Ubytování
na pavilonu P3a nabízí 1 dvoulůžkový pokoj a 6
jednolůžkových pokojů. Je zde rovněž jídelna, bufet a
rehabilitace. Na objekt navazuje atrium, kde je možno
relaxovat v chráněném prostředí.
V Domově pro seniory pracuje 24 zaměstnanců:
P-3, P-3a: 1 vedoucí oddělení přímé péče, 17 pracovníků přímé obslužné péče,
4 všeobecné sestry, 1 pracovník v sociálních službách, 1 aktivizační pracovník.

CÍLE ORGANIZACE V ROCE 2015
Hlavním cílem Domova Březiny bylo zajistit všem uživatelům především
kvalitní sociální služby:
POMOCI UŽIVATELŮM USPOKOJIT JEJICH OSOBNÍ POTŘEBY, ZAJISTIT
DŮSTOJNÉ PROŽÍVÁNÍ ŽIVOTA A SPOKOJENÝ ŽIVOT V DOMOVĚ.
Důležité body (cíle), které charakterizují základní oblasti, na které jsme se při
práci s uživatelem zaměřili:
ADAPTACE

MOTIVACE

SOCIALIZACE

V rámci prvního cíle jsme se zaměřili na dobrou adaptaci nově ubytovaným
uživatelům v domově. Dobře zvládnout změnu spojenou se stěhováním není pro
mnohé lehké, a co teprve pro seniory, kteří přichází do našeho domova. Proto
všichni noví uživatelé měli možnost vybavit si svůj pokoj před samotným
příchodem, a to za pomoci svých rodinných příslušníků. V den ubytování byl vždy
nový uživatel přivítán pracovníkem a znova seznámen s celým domovem.
V průběhu celé adaptace všichni pracovníci byli uživateli nápomocní tak, aby pro
něj bylo přijetí změny bydlení, co nejpříjemnější.
Jako další cíl jsme si stanovili, že budeme motivovat uživatele k vedení aktivního
života. Podporovali jsme uživatele v soběstačnosti, udržování a zlepšování jeho
schopností a dovedností. Pracovníci se snažili uživatele motivovat tak, aby se
snažil, co nejvíce vykonávat péči o svou osobu. O uživatele bylo pečováno
především na základně jeho individuálních potřeb.
Dalším důležitým cílem bylo samotné začleňování uživatele do běžné
společnosti. Z důvodu přestěhování by mohlo u uživatele dojít ke snížení
sociálních vazeb, kontaktu se společností až k sociální izolaci. Proto našim
dalším úkolem bylo pomáhat uživateli udržovat kontakt s rodinou, známými,
přáteli, a navázat nové vztahy se spolubydlícím a dalšími uživateli. Uživatelé měli
možnost se účastnit řadu akcí v domově, kde mohli uživatelé přijít i se svými
nejbližšími (rodinou, přáteli, známými). Dále uživatelé mohli využít nabídky
různých výletu do blízkého okolí, a to ať už za účelem návštěvy veřejné služby,
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nákupu nebo se jen pobavit. Také se nám podařilo podpořit u uživatelů vztahy
mezigenerační, a to pomoci vzájemné spolupráce s dětmi v MŠ či ZŠ.
V rámci zvyšování kvality si Domov Březiny stanovil dlouhodobé cíle, které
postupně plní:
 Dokončit práce na transformačním projektu a zahájit proces transformace
cílové skupiny.
 Vytvořit stanice, které budou splňovat kritéria hodnocení kvality Alzheimerovy
společnosti „Vážka“.
 Získat certifikaci programu „Bon Appetit“ – radost z jídla v dlouhodobé péči.

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2015
Při poskytování služeb sociální péče je dbáno především na to, aby péče byla
uživatelům poskytována individuálně, podle jejich potřeb a přání. Především tak,
aby se v domově cítili dobře. Naše snaha je realizovat přání a touhy uživatelů
tak, aby se jejich život v domově co nejvíce přibližoval pobytu v domácím
prostředí.
Podpory soběstačnosti je uživatelům umožněno podílet
se na činnostech, které by dělali sami doma – např. něco
dobrého si uvařit nebo upéct, mít vlastní záhonek,
vyzdobit si pokoj nebo upravit jeho vybavení podle svých
představ.
V organizaci byl nastaven kvalitní model vzdělávání, který umožňuje všem
zaměstnancům zvyšování odborné úrovně se zaměřením na profesionalitu a
etiku jejich práce. Zaměstnanci se pravidelně vzdělávají formou různých
externích a interních seminářů a školení, neboť si organizace uvědomuje, že
práce s osobami s duševním onemocněním je velmi náročná na znalosti,
dovednosti a využívání nejrůznějších technik. V roce 2015 se zaměstnanci
zúčastnili vzdělávacích akcí v rámci motivace seniora k účasti na péči, práce
s rodinou uživatele, využití vzpomínek a hudebních aktivit při práci se seniory,
pohybového a komunikačního konceptu „Kinestetika“. Získané zkušenosti jsou
úspěšně zaváděny do praxe.
V rámci programu „Bon Appetit“
– radost z jídla v dlouhodobé
péči jsme zavedli u některých
uživatelů tzv. jídlo do ruky.
Jedná se o specificky upravené
jídlo pro uživatele s poruchou
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koordinace pohybu a motorickými problémy, kteří ztrácí schopnost používat
příbor a vyžadují pomoc při jídle. Jídlo do ruky je zdravé, nutričně vyvážené a je
připravované tak, aby podporovalo chuť k jídlu a radost ze stolování.
Během volnočasových aktivit, mají uživatelé možnost se realizovat také
v činnostech, které pro ně byly kdysi koníčkem - např. drhání, malování, výroba
keramiky, zpívání, luštění křížovek a kvízů, pletení košíků nebo možnost zahrát
si v divadelním představení.
Velmi oblíbené jsou u uživatelů tzv. vzpomínková setkání.
Uživatelé mají možnost si zde povykládat s ostatními o
tom, jaké to bylo kdysi. Pro tyto účely se nám podařilo
v roce 2015 vybavit v retro stylu novou kulturní místnost
na pavilonu P1.
Mezi aktivity patří také pohyb v podobě společných nebo individuálních cvičení.
Pohyb vede u uživatelů k získání sebedůvěry ve vlastní schopnosti. Díky
pohybovým aktivitám ve skupině zažívají její účastníci blízkost sociálního
společenství. Individuální cvičení je zaměřeno na individuální potřebu uživatele.
V tomto roce byla zřízena nová relaxační místnost
„SNOEZELEN“, která nabízí uživatelům nové smyslové
zážitky. Snoezelen je multifunkční metoda, která se
realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí
pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby,
přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Tyto
prvky mohou působit na nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i
stimulující. Tato cíleně vytvořena nabídka smyslových podnětů řídí a usměrňuje
stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává
vzpomínky, ovlivňuje vztahy, zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí.
V rámci prevence deprese, která se může u uživatelů objevit v důsledku
nedostatku denního světla v podzimním a zimním období, je u uživatelů stále
oblíbenější tzv. světelná terapie. Uživatelé mají možnost při poslechu relaxační
hudby, popř. v kombinaci s aromaterapií v místnosti odpočívat v polohovacích
křeslech a nabírat nové síly.
Uživatelé pravidelně navštěvují kulturní a společenské akce pořádané v Domově
Březiny. Všechny pořádané akce se nesly v duchu 40. výročí otevření Domova
Březiny. Uživatelé a jejich blízcí měli možnost se zúčastnit plesu na téma „Školní
léta“, Josefovské zábavy, Májové slavnosti, Domovského jarmarku, Vinobraní,
bramborové olympiády a Dýňové slavnosti. V letních měsících také proběhlo na
zahradě domova smažení vaječiny, grilování, letní olympiáda, posezení
s harmonikou a další kulturní akce.
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Domovský jarmark již patří k tradiční akci, na které hraje živá
hudba, nabízíme domácí výrobky a speciality, jízdu v kočáře.
Této již tradiční akce se zúčastňují uživatelé jiných služeb
našeho regionu.
V září 2015 se uskutečnila společenská
akce k 40. výročí otevření Domova
Březiny. Tato akce probíhala v Kulturním
domě v Petřvaldě a byla určena
uživatelům, zaměstnancům domova a
pozvaným hostům.
Velmi oblíbené jsou i výlety uživatelů do blízkého okolí, na nejrůznější
společenské a kulturní akce. V roce 2015 navštívili uživatelé několik divadelních
představení, zúčastnili se festivalu „Orlovská múza“, navštívili ZOO Ostrava,
pravidelně navštěvují solnou jeskyni, navštívili několik místních pivovarů,
cukrárny, vánoční trhy, různé výstavy, Svět techniky v oblasti Dolních Vítkovic,
nákupní centrum Fórum Nová Karolína.

Na tyto výlety používáme nový automobil, který jsme
získali v listopadu 2015 od Moravskoslezského kraje. Vůz
je devítimístní s nájezdovou plošinou. Díky tohoto
automobilu se mohou zúčastňovat různých výletů také
uživatelé na invalidním vozíku.
V roce 2015 jsme navázali spolupráci s mateřskou školkou K. Dvořáčka v Orlové.
Naše seniorky měli možnost strávit dopoledne v mateřské školce a zúčastnit se
společně s dětmi jejich denní činnosti. Společně si s dětmi povídali, hráli, četli a
také upekli koláč.
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PRÁCE S KVALITOU
Od roku 2007 začal Domov Březiny intenzivně pracovat s kvalitou poskytovaných
služeb, a to důrazem na individualitu každého uživatele. Služba je poskytována
pouze ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích, současná kapacita je 156
míst. I když se zvyšuje poptávka po jednolůžkových pokojích, v současné
ekonomické situaci nelze ve snižování kapacity pokračovat.
Některé objekty Domova Březiny již nesplňují základní podmínky pro kvalitní
poskytování sociální služby. Proto byla zahájena transformace, kdy zřizovatel již
rozhodl o demolici pavilonů P2 a pavilonu P3. Ve spolupráci se zřizovatelem
připravujeme výstavbu nových objektů.
V Domově Březiny funguje již od roku 2010 pracovní (metodická) skupina, která
se soustřeďuje na kvalitu poskytovaných služeb, tvorbu pracovních postupů a
zavádění těchto postupů do praxe. Metodická skupina je tvořena vedoucími
pracovníky (ředitel, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí oddělení, zástupci
vedoucí oddělení, vedoucí zdravotní sestry). Setkání této skupiny probíhají
pravidelně v měsíčních intervalech a dle potřeby častěji. Vedoucím pracovní
skupiny je metodik kvality přímé péče. Členové skupiny se účastní setkání vždy
podle potřeby daného tématu. Pracovníci v sociálních službách jsou následně
s metodickými postupy seznamováni v rámci pracovních porad a setkávání
realizačního týmu. V praxi jsou jednotlivé postupy průběžně ověřovány a je
zjišťováno, zda jsou nastaveny tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavků
uživatelů. Veškerá zjištění jsou pravidelně evidována a následně jsou metodické i
pracovní postupy upraveny. Zavedení těchto postupů do praxe je pravidelně
kontrolováno v rámci plánované kontrolní činností vedoucích pracovníků a
neplánovaně jako součást vnitřního kontrolního systému zařízení.
V červenci 2015 byla navázána spolupráce s nezávislou odbornou poradkyní
Mgr. Kamilou Pospíškovou, která byla metodické skupině nápomocná při
aktualizací vnitřních pravidel a pracovních postupů. Celkem v Domově Březiny
proběhlo 5 konzultací a v roce 2016 plánujeme v těchto konzultacích nadále
pokračovat.
Jako zásadní pro zvyšování kvality poskytovaných služeb využívá Domov
Březiny nejrůznější způsoby k získávání podnětů k hodnocení kvality služeb. Je
zpracován systém dotazníků, stížností a podnětů, které mohou podávat
uživatelé, jejich rodinní příslušníci a známí. Zapojeny jsou také osoby, které
vykonávají v zařízení odbornou stáž nebo praxi, popř. navštěvují zařízení jako
dobrovolníci.
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Zvyšování kvality poskytovaných služeb je dlouhodobý proces, v rámci kterého si
Domov Březiny, p. o., pro každý rok stanovuje cíle a úkoly, které ke kvalitě
významně přispívají.
Pro rok 2016 si organizace stanovila tyto dlouhodobé cíle:
1) Zaměřit vzdělávání pracovníků (vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků,
pracovníků v přímé péči) na Psychobiografický model péče podle Prof. Erwina
Böhma a zapojit se do projektu zaměřeného na tento model péče. Postupně
přejít na nový ošetřovatelský model a opustit původní způsob péče, kdy
pracovníci vykonávají péči za uživatele a tím vytváří závislost uživatele na
poskytované službě.
Cílem Psychobiografického modelu péče je především naučit pracovníky
porozumět uživatelům na základě znalosti jejich životního příběhu tzv.
biografie a poskytnout jim adekvátní péči odpovídající stupni regrese
uživatele, kterou je možné určit pomoci diferenciální diagnostiky podle prof.
Böhma. Jedná se o specializovanou ošetřovatelskou péči, kde je kladen důraz
na psychický problém klienta. Základem je podpora schopností sebepéče u
starých a zmatených lidí a na způsoby, jak jim co nejdéle tuto schopnost
uchovat či navrátit.
2) Pokračovat v zavádění programu Bon Appetit – radost z jídla v dlouhodobé
péči. Absolvovat kurz Rozvoj kvality péče o osoby s demencí pro sociální a
vedoucí pracovníky (Bon Appetit). Na základě tohoto kurzu vedoucí pracovníci
vypracují programové cíle v oblasti stravování a stolování a budou koordinovat
realizační týmy na odděleních a zavádět program Bon Appetit v praxi.
3) Dokončit práce na transformačním projektu a zahájit proces transformace
cílové skupiny.

STRUČNÉ PLÁNY DO BUDOUCNA
Domov Březiny je zapojen do transformačního procesu, který koordinuje
zřizovatel - Moravskoslezský kraj. Cílem transformace je stanovení takové cílové
skupiny uživatelů, kterým bude poskytována sociální služba dle možností
poskytovatele a dle nastavených standardů služby, vycházejících z potřeb
konkrétní, úzce vydefinované cílové skupiny v Domově se zvláštním režimem.
Služba bude poskytována osobám, které trpí středně těžkou až těžkou demencí.
Především by se jednalo o demence atroficko-degenerativního původu (např.
Alzheimerova choroba, demence při Parkinsonově chorobě) a vaskulární
demence, které jsou druhou nejčastější příčinou demence po Alzheimerově
chorobě. Vzhledem k tomu, že budeme usilovat o udělení certifikátu Vážka od
České alzheimerovské společnosti a navíc soužití uživatelů s různými duševními
poruchami není možné, nebudou budoucí cílovou skupinu tvořit osoby, které trpí
duševními poruchami způsobenými nadměrným požíváním alkoholu apod.
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
(ZDROJE V UPLYNULÉM ROCE)
Rok 2015

Domov se zvláštním

Domov

v tis. Kč

režimem

pro seniory

Celkem

Náklady

34 977

17 525

52 502

Výnosy

35 105

17 397

52 502

128

128

0

Výsl. hospodař.

Významné příspěvky a dotace
Domov se zvláštním

Domov

režimem

pro seniory

Celkem

z MPSV na soc. sl.

10 863

5 098

15 961

od zřizovatele

1 170

650

1 820

dotace měst

173

0

173

ostatní fondy

0

0

0

12 206

5 748

17 954

celkem
Úhrady uživatelů

Domov se

Domov

zvláštním režimem

pro seniory

Celkem

za ubytování

5 847

3 226

9 073

za stravu

4 811

2 927

7 738

z příspěvku na péči

7 880

3 198

11 078

od zdrav. pojišťoven

3 673

1 853

5 526

22 211

11 204

33 415

celkem
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PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM,
SPONZORŮM
Poděkování zřizovateli a městům:
Moravskoslezský kraj poskytl Domovu Březiny
příspěvek na provoz, účelově určený na odpisy,
ve výši 1 820 000,- Kč, čímž pomohl k dosažení
vyrovnaného hospodaření v daném roce.
Moravskoslezský kraj podpořil pořízení vozidla
pro imobilní uživatele z ROP Moravskoslezsko a
zřízení místnosti Snoezelen.
Domov Březiny získal od spolupracujících měst finanční prostředky na
dofinancování sociální služby u uživatelů, kteří nemají dostatečné příjmy na
úhradu těchto služeb.
 Město Petřvald přispělo částkou 90.000,- Kč
 Město Orlová přispělo částkou 50.000,- Kč
 Město Havířov přispělo částkou 33.000,- Kč
Za tuto výpomoc patří zástupcům měst poděkování.

Poděkování spolupracujícím organizacím:
Poděkování patří také spolupracujícím organizacím, které přispěly k naplňování
cílů organizace a pomohly realizovat volnočasové aktivity a společenské akce.
Dobrovolnické centrum Nadace ADRA v Havířově zajistilo již 8 dobrovolníků,
kteří se pravidelně starají o vyplnění volného času uživatelů, popř. je doprovázejí
na společenské akce.
Děti z mateřské, základní školy nebo lidové školy umění v Petřvaldě
pravidelně přijíždějí mezi uživatele, při významných dnech mají připravený
kulturní program a drobné dárky. Poděkování patří také pedagogům, bez jejichž
aktivity by se tato setkávání nemohla uskutečnit.
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.
13

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)

V roce 2015 byly vytvořeny nové webové stránky Domova Březiny, p.o. Cílem
byla větší přehlednost stránek a zároveň jednoduchost při vyhledávání informací.
NOVINY A ČASOPISY
V roce 2015 bylo prezentováno celkem 15 článků s fotografiemi, které byly
odeslány do Petřvaldských novin, Orlovských novin, Radničních listů (měsíčníku
havířovského magistrátu) a do časopisu Sociální služby (vydává Asociace
poskytovatelů sociálních služeb České republiky). Naše příspěvky informují
o společenských akcích, setkáních a aktivitách realizovaných pro uživatele.
 LEDEN 2015
Petřvaldské noviny č. 01/2015 - O cestování uživatelů domova (návštěvy
jiných domovů, divadel, výstavy, ZOO Ostrava, cukrárny, restaurace).
 ÚNOR 2015
Petřvaldské noviny č. 02/2015 - O mezigeneračním setkání se studenty
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a s dětmi uměleckého kroužku
Písklata z Karviné, o akcích zorganizovaných v domově v závěru roku 2014
(svatomartinské posezení, Mikuláš, Vánoce, atd.).
 KVĚTEN 2015
Petřvaldské noviny č. 05/2015 - O akcích v domově, které proběhly
v 1. čtvrtletí roku 2015 (ples uživatelů, MDŽ, přednáška pana Kochana
o historii Petřvaldu a projekce jeho dokumentárního filmu), v závěru krátký
pohled do historie domova v rámci 40. výročí DB.
Časopis APSS „Sociální práce“ - Informace o 40. výročí domova, jak si
v domově jubileum připomínáme.
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 ČERVEN 2015
Petřvaldské noviny č. 06/2015 - Obsáhlý článek o historii domova.
 ČERVENEC 2015
Orlovské noviny - O slavnostním otevření relaxační místnosti „SNOEZELEN“,
vystoupení dětí Základní školy K. Dvořáčka v Orlové Lutyni v našem domově
a k 90. narozeninách pana Powiesnika - válečného veterána.
 ČERVENEC 2015
Radniční listy Havířov - O slavnostním otevření relaxační místnosti
„SNOEZELEN“ s účastí zástupců města Havířov.
Petřvaldské noviny č. 07/2015 – O zřízení a vybavení relaxační místnosti
„SNOEZELEN“, návštěvě dětí z Mateřské školky v Petřvaldě při oslavě Dne
matek v domově, stavění (kácení) Májky, 101. narozeninách paní Ploticové,
dětském dnu pro zaměstnance, z historie – vzpomínky pracovníka údržby.
 SRPEN 2015
Petřvaldské noviny č. 08/2015 - O slavnostním otevření relaxační místnosti
„SNOEZELEN“ při účasti zástupců města Petřvald, vystoupení dětí Základní
školy K. Dvořáčka v Orlové Lutyni v našem domově a 90. narozeninách
pana Powiesnika - válečného veterána.
 ZÁŘÍ 2015
Petřvaldské noviny č. 09/2015 – O letní olympiádě v domově, výletu do ZOO
Ostrava, dalších výletech do okolí, Domovském jarmarku.
 ŘÍJEN 2015
Orlovské noviny - O slavnostním večeru v Kulturním domě v Petřvaldu při
příležitosti oslavy 40. výročí domova, o vydání almanachu k 40. výročí
domova.
Rychvaldský zpravodaj - O slavnostním večeru v Kulturním domě v Petřvaldu
při příležitosti oslavy 40. výročí, o vydání almanachu ke 40. výročí domova.
Radniční listy Havířov - O slavnostním večeru v Kulturním domě v Petřvaldu
při příležitosti oslavy 40. výročí domova, o vydání almanachu k 40. výročí
domova.
 LISTOPAD 2015
Petřvaldské noviny č. 11/2015 - O slavnostním večeru v Kulturním domě
v Petřvaldu při příležitosti oslavy 40. výročí domova, o vydání almanachu
k 40. výročí domova.
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 PROSINEC 2015
Petřvaldské noviny č. 11/2015 - O vystoupení Trio seniores v domově,
návštěvě uživatelek domova v Mateřské škole K. Dvořáčka v Orlové Lutyni,
účasti na soutěži Orlovské Múzy.
TELEVIZE, RADIO
 TV POLAR
 RADIO ČAS ROCK

SLOVO NA ZÁVĚR
Během celého roku 2015 bylo cílem poskytovat kvalitní péči našim uživatelům.
Jsme si vědomi, že ne vždy se nám to dařilo tak, jak bychom chtěli, a to ať už
z důvodů provozních, stavebních nebo jiných. Někteří naši zaměstnanci
v obavách o svou budoucnost, která se odvíjí od připravované transformace,
spojené s demolicemi a výstavbou nových pavilonů, a také z důvodu vysokých
profesních požadavků, které organizace požaduje, od nás odešli. Nároky na
přípravu nově nastoupivších pracovníků proto byly vysoké, díky obětavému
kolektivu a profesionalitě vedoucích sociálních pracovníků se podařilo tým,
poskytující sociální služby, stabilizovat. Proto věříme, že uživatelé jsou v našem
domově s nabízenými službami spokojeni. Také víme, že máme před sebou ještě
dlouhou cestu pro poskytování komunitní služby, jejíž cílem je vytvořit uživatelům
prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojují do zkvalitňování péče.

Ing. Pavel Zelek, ředitel

V Petřvaldě, 26. 2. 2016
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