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Milí přátelé,
předkládáme Vám krátké ohlédnutí za rokem 2018. Jaký tedy byl pro 

nás uplynulý rok? Určitě opět hodně náročný, ale úspěšný a dobrý. 
Podařilo se nám zdárně realizovat projekt „Společně ke kvalitě“, 

financovaný z ESF z Operačního programu Zaměstnanost. V  rámci 
pravidelných konzultací, workshopů i práce v mezidobí se podařilo 
systémově podchytit činnosti, které jsme do této doby neměli úplně 
dopracované – např. oblast dobrovolnictví, strategického plánování, PR 
organizace, vizualizace materiálů Domova, atd. Z odborných témat jsme 
se věnovali paliativní péči, péči o umírající a pozůstalé, ošetřovatelským 
postupům a ošetřovatelským plánům. Důležitým výstupem pro řízení 
organizace je Příručka rozvoje kvality.

Poprvé v roce 2018 jsme se rozhodli uspořádat akci pro širokou veřejnost 
Vítání léta. Pozvali jsme sponzory, dobrovolníky, spolupracující organizace, 
známé. Zároveň jsme tímto způsobem chtěli poděkovat všem Ježíškovým 
vnoučatům. Akce se velmi vydařila a měla velký ohlas veřejnosti.

Velkým tématem, kterému se věnovala celá organizace a které se stalo součástí naší služby, je poskytování 
paliativní péče, péče o umírající a pozůstalé.  Spolu s Hospicem Anežky České v Červeném Kostelci 
a dalšími osobami a institucemi vytváříme podmínky pro poskytování paliativní péče v podmínkách 
Domova. Koncem roku 2018 se u nás uskutečnilo Vzpomínkové setkání, kde jsme společně zavzpomínali 
na všechny zemřelé uživatele za období od loňských Dušiček. Součástí vzpomínání byla i bohoslužba 
s modlitbou za zemřelé.

Před Vánoci jsme se opět zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Velmi děkujeme všem, kteří svými 
dárky přinesli mnoho radosti a splněných přání!

Velký dík a uznání patří všem zaměstnancům, kteří svou práci vnímají do jisté míry jako poslání, jsou 
vnímaví a citliví k potřebám druhých a společně vytváří jeden tým. Zvláštní poděkování náleží i našim 
dobrovolníkům a spolupracujícím organizacím. Jsou to lidé, kteří mají srdce na správném místě a kteří 
se spolu s námi podílí na společném díle.

Všechny naše cíle by byly nedosažitelné bez finančních prostředků, proto náš dík patří zřizovateli – 
Královéhradeckému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Městu Dvůr Králové nad Labem, 
zdravotním pojišťovnám, sponzorům a dalším.

Děkuji i Vám rodinní příslušníci, přátelé, známí, opatrovníci a další, kteří do Domova pravidelně 
přicházíte a doprovázíte své nejbližší. Děkuji Vám za odvahu a čas, kterou svým blízkým nabízíte. Je to 
to nejdražší, co můžete dát…

V úctě Lída Lorencová

Ing. Ludmila Lorencová, 
ředitelka

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY



Poslání

Naším posláním je zajistit zejména seniorům v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím 
pobytové sociální služby životní potřeby a možnost vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí 
dle jejich individuálních přání a schopností. Naší snahou je vytvořit domov, který umožní 
prožít uživatelům důstojné stáří. Podporujeme uživatele v jejich samostatnosti a soběstačnosti, 
v případech, kdy to není možné, doprovázíme je a zajišťujeme jim důstojné prostředí a zacházení. 
Umírání chápeme jako součást lidského života, vycházíme z toho, že každý člověk závěrečnou 
etapu svého života se všemi svými fyzickými, sociálními, psychickými, duchovními a kulturními 
aspekty prožívá individuálně.

Komu služby poskytujeme?

Naší cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z  důvodu 
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které mají bydliště 
v  Královéhradeckém kraji, případně prokážou vazbu na Královéhradecký kraj. Jedná se 
zejména o seniory ve věku od 65  let v nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají 
zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání 
a  obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o  zdraví, osobní aktivity, 
péče o domácnost, a  to v  takové míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Tuto pomoc nejsou schopni zajistit rodina ani veřejné služby. Nemohou 
vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako 
např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi.

Cílem Domova je, aby uživatelé:
• měli zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání 

a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče 
o domácnost

• mohli vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností 
jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi

• v posledních chvílích svého života netrpěli nesnesitelnou bolestí a nezůstali osamoceni.

O NÁS



V  souladu se zákonem č.  108/2006 Sb., o  sociálních službách, vyhláškou č.  505/2006 
Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách a rozhodnutím 
o  registraci č.  j. 8803/SV/2007/Gr/SOCRE/25-2 ze dne 22.  6.  2007 Domov poskytuje 
sociální službu Domov pro seniory.

Kapacita Domova je 80 lůžek.

Domov nabízí tyto služby:
• základní sociální poradenství
• poskytnutí ubytování – jedno, dvou a třílůžkové pokoje s vlastním hygienickým zařízením, 

balkonem nebo předzahrádkou
• poskytnutí stravy – nabízíme stravu normální, žlučníkovou, diabetickou, kombinovanou, která 

může být dle potřeby upravena na mletou nebo mixovanou, tekutiny jsou k dispozici celý den
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  – např.  pomoc při nákupech, 

doprovod k lékaři, do kadeřnictví, na pedikúru, doprovod na výlety, náboženské obřady aj.
• sociálně terapeutické činnosti – skupinové cvičení, canisterapie, skupinové čtení aj.
• aktivizační činnosti – besedy, přednášky, soutěže, kulturní a společenské akce aj.
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – 

pomoc při vyřizování úředních záležitostí, podpora při správě a úschově financí aj.
• zdravotní služby, ošetřovatelská a rehabilitační péče – formou zvláštní ambulantní péče
• paliativní péče, doprovázení umírajících a péči o pozůstalé

Maškarní bál 2018

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?



Cena za služby v roce 2018:
UBY TOVÁNÍ A STR AVA
Tří a čtyřlůžkový pokoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9.690 Kč / měsíc
Dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením .  .  .  .  .  .   10.050 Kč / měsíc
Dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením
 s balkonem . . . . . . . . .   9.930 Kč / měsíc
 bez balkonu.  .  .  .  .  .  .  .  .    9.810 Kč / měsíc
Jednolůžkový pokoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.590 Kč / měsíc
Na jaře 2018 byly zbývající čtyři čtyřlůžkové pokoje upraveny na osm dvoulůžkových.
Cena za péči dle výše přiznaného příspěvku na péči konkrétního uživatele.

otevření kantýny v Domově

výlet s uživateli na Pomezní boudy



Organizační struktura

Celkový počet zaměstnanců je 57.

Vzdělávání
Náklady na vzdělávání: 284.491,24 Kč ( z toho 127.600,- Kč hrazeno z projektu „Společně 

ke kvalitě“)
Oblasti vzdělávání: aktuality z legislativy, péče o osoby s demencí, komunikace mezi pracovníky, 
odborné semináře v oblasti účetnictví, mezd, personalistiky, paliativní péče.
Pracovníci přímé péče (PSS, zdravotní pracovníci a  sociální pracovníci) se účastní 3x ročně 
supervize.

Stravování
I když se v Domově vařilo vždycky dobře, podívali jsme se na nabídku jídel ještě více 
z pohledu zdravé stravy a hledali cestu k chutné, vyvážené a zdravé kuchyni. Po konzultacích 
s odborníkem na zdravou výživu se nám podařilo do jídelníčku zařadit více čerstvé zeleniny 
a ovoce a i jídla, která se dříve nevařila. 

Teambuilding
Všichni zaměstnanci se zúčastnili výjezdní školící akce na téma „Péče o nás, naše organizace 
a týmy, které navzájem tvoříme“, které vedl Mgr. Lukáš Holeček, MBA. Cílem bylo pokusit se 
nahlédnout na možnosti v oblasti péče o sebe a o pečující v naší organizaci. Školení proběhlo 
v Hereckém muzeu v Ratibořicích a mnozí účastníci využili i prohlídky muzea a služeb wellness.

Technický pracovník (2)

Mzdová účetní (1)

Sociální pracovníci (3)
Pracovníci v sociálních službách (6)

Fyzioterapeut (2)
Všeobecná sestra (7)

Vedoucí ekonomického úseku (1)

Vedoucí sociálního úseku (1)

Vedoucí úseku přímé obslužné péče (1)

Denní sestra (1)

Vedoucí úseku prádelny a úklidu (1)

Pracovník v sociálních službách (18)

Pradlena/uklízečka (2)
Uklízečka (3)

Kuchařka (4)
Kuchařka/uklízečka (2)Vedoucí stravovacího úseku (1)

Ředitelka (1)

ZAMĚSTNANCI, VZDĚLÁVÁNÍ



Název projektu: Společně ke kvalitě
Období: 9/2016 – 8/2018
 
Podařilo se nám úspěšně dokončit projekt „Společně ke kvalitě“ financovaný z ESF v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. Cílem bylo implementovat v Domově důchodců Dvůr 
Králové nad Labem systém řízení kvality ISQ, jehož prostřednictvím došlo k dalšímu rozvoji 
kvality poskytovaných sociálních služeb a všech souvisejících činností.

V rámci pravidelných konzultací, workshopů i práce v mezidobí se podařilo systémově 
podchytit činnosti, které jsme do této doby neměli úplně dopracované. Jedná se především 
o oblast strategického plánování, péči o umírající a pozůstalé, ošetřovatelské plány a postupy, 
dobrovolnickou činnost, plán propagace aj. Vznikla řada důležitých dokumentů, některé 
stávající zaznamenaly podstatné změny – např.: Strategický plán organizace do roku 2026 
a k tomu navázaný akční plán pro daný rok, směrnice Paliativní péče, Ošetřovatelské postupy 
a plány, směrnice Činnost dobrovolníků, 
směrnice Public relations, Příručka rozvoje 
kvality.

Prezentace projektu

V říjnu 2018 jsme představili výstupy 
z  projektu na společném setkání, kterého se 
zúčastnili starosta a místostarostka města 
Dvůr Králové nad Labem, zástupci Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, místní 
nemocnice, manažerka a konzultanti projektu 
a pracovníci Domova. 

VII. Setkání sociálních pracovníků

Pro sociální pracovníky pobytových zařízení sociálních služeb jsme uspořádali dvoudenní 
setkání. První den jsme věnovali paliativní péči, péči o umírající, pozůstalé a pečující osoby. 
Z  odborníků do programu semináře svými příspěvky přispěli pracovníci Ministerstva pro 
místní rozvoj, oddělení pohřebnictví a vrchní sestra se sociální pracovnicí hospice z Červeného 
Kostelce. Sami jsme se s ostatními podělili se svými zkušenostmi z paliativní péče i konkrétními 
kazuistikami. Druhý den byl věnovaný diskuzi na téma výplata dávek v pobytových sociálních 
službách a změny ve výplatách důchodů. Setkání se zúčastnilo cca 50 odborníků.

prezentace výsledků projektu „Společně ke kvalitě“

Evropská unie
Evropský sociální fond

KVALITA SLUŽBY



Ekonomika a investice 2018
HOSPODAŘENÍ

Položka Částka Položka Částka

Mzdové náklady 20.208.074,00 Kč Příspěvek na činnost od MPSV 13.094.790,00 Kč

Zákonné ZP a SP 7.706.335,45 Kč Příjmy od klientů za služby 8.984.648,00 Kč

Spotřeba materiálu 4.468.160,32 Kč Příspěvky na péči 8.072.925,00 Kč

Spotřeba energie 2.993.393,00 Kč Příspěvek zřizovatele 6.141.000,00 Kč

Ostatní služby 2.023.366,34 Kč Platba zdr. pojišťovny 4.042.365,92 Kč

Odpisy DHM 1.277.910,00 Kč Ostatní 593.812,30 Kč

DDHM do 40 tisíc 1.004.029,40 Kč Projekt EU „Společně ke kvalitě“ 990.245,00 Kč

Opravy a udržování 2.080.935,97 Kč Výnosy z pronájmu 42.000,00 Kč

Ostatní 143.582,14 Kč Příspěvek města DKnL 10.000,00 Kč

NÁKLADY CELKEM 41.905.786,62 Kč VÝNOSY CELKEM 41.971.786,22 Kč

Investice
Na začátku roku 2018 byla dokončena druhá část investiční akce – Rozdělení čtyřlůžkových 
pokojů na dvoulůžkové. Rozděleny byly zbývající 4 pokoje v přízemí. Vzniklo tak dalších 
8 dvoulůžkových pokojů, které umožňují uživatelům větší soukromí. 
Díky vyčlenění investičních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje se podařilo 
zrealizovat investiční akci, která vyřešila vlhkost a zatékání do suterénu.
Dále jsme nechali opravit a zmodernizovat dorozumívací zařízení sestra-pacient. Díky celkové 
opravě se naši uživatelé bezpečně dovolají na pečující a zdravotnický personál Domova.
Také jsme v Domově nově otevřeli kantýnu, ve které si mohou uživatelé a personál zakoupit 
drobné občerstvení, nápoje a drogerii.

odvodňování suterénu proti vlhkosti a zatékání

EKONOMIKA



FINANČNÍ DARY:
Atelier Technik s. r. o., Dvůr Králové nad Labem                 
Jana Cypriánová, Ostrava
Eliška Klejšmídová, Dvůr Králové nad Labem
Jiří Vrabec, Dvůr Králové nad Labem
Jan Vébr, Dvůr Králové nad Labem
Unixderma s. r. o., Semily
Dentimed s. r. o., Náchod
Jan Krejčík, Kocléřov       
Obec Kocbeře
Dagmar Vomáčková, Červený Kostelec
Náboženská obec Církve československé husitské, Dvůr Králové nad Labem  
Pohřební ústav Josef Kňourek, Dvůr Králové nad Labem  
Jolana Sobovičová, Choustníkovo Hradiště  
Essity Czech Republic, Praha
Město Dvůr Králové nad Labem

NATUR ÁLNÍ DARY:
Pekárna Choustníkovo Hradiště – Beas
Alimpex FOOD, a. s.
Maso Jičín s. r. o.
Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o.
Dodavatel Via-NM s. r. o.
Jiří Bareš – Gira
Bidfood s. r. o.

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílí na financování našeho Domova.
Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům a dalším pomáhajícím organizacím a osobám. 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem může poskytovat své služby jen díky podpoře 
velkých institucí - partnerů.
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DÁRCI, PARTNEŘI



Dobrovolníci pomáhají našim uživatelům při nejrůznějších akcích, doprovází je na výletech, 
učí je práci na počítači, s internetem, připravují zajímavá vyprávění. Výkresy dětí ze ZŠ Elišky 
Krásnohorské pravidelně zdobí prostory jídelny Domova a každoročně nechybí ani adventní 
věnce vyrobené společně s uživateli. Dlouhodobě spolupracujeme s dobrovolnickou organizací 
Královédvorská Arnika. 

KR ÁLOVÉDVORSKÁ ARNIKA, O.  S .  (SDRUŽENÍ D OBROVOLNÍKŮ)
Lenka Prajzlerová – pomoc při organizaci aktivizačních činností, vedení počítačového kroužku
Marcela Svobodová – individuální rozhovory s klienty

Rok s úsměvem
Pracovníci různých firem a institucí z blízkého okolí pravidelně přicházejí a pomáhají nám 
při nejrůznějších akcích. Nechyběli při organizaci miniolympiády pro obyvatele, vyráběli 
velikonoční a vánoční výzdobu. Velikonočních a vánočních dílen se opět zúčastnilo i mnoho 
zaměstnanců a jejich dětí. Všem dobrovolníkům jsme poděkovali na předvánočním setkání 
s rodinami a obdarovali je drobným dárečkem.

Byli to zástupci organizací:
Městský úřad Dvůr Králové nad 
Labem, Městská policie Dvůr 
Králové nad Labem, Komerční 
banka Trutnov, Kosmetický salón 
Babor E. Provazníkové, Hradec 
Králové a studenti Biskupského 
gymnázia Bohuslava Balbína

ocenění dobrovolníků

velikonoční dílny

DOBROVOLNICTVÍ



ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DVŮR KR ÁLOVÉ NAD L ABEM
P.Th.Mgr. Jan Czekala (děkan farního úřadu) - každý měsíc slouží mši svatou

KR ÁLOVÉDVORSKÁ DIECÉZE -  CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSIT SKÉ
Anna Holínská (farářka) - každé úterý probíhá setkání Chytré hlavičky, které je věnováno 
náboženské tematice, procvičování paměti nebo událostem, které souvisejí s aktuálním ročním 
obdobím. Také jednou měsíčně slouží bohoslužbu.

Mgr. Jitka Krejčí – vedoucí dětského sboru Sboráček ZŠ Schulzovy Sady

ZŠ ELIŠKY KR ÁSNOHORSKÉ
Mgr. Kateřina Poživilová – rukodělné práce, obrázky na výzdobu Domova

Ježíškova vnoučata

Náš Domov se v listopadu 2018 zapojil do 
akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata 
(více na www.jeziskovavnoucata.cz). Naši 
zaměstnanci se s elánem rozběhli mezi 
obyvatele našeho Domova a získali tak od 
nich kolem stovky nejrůznějších přání. 
Někdo si přál sladkosti, knížky, plyšáky, jiní 
novou televizi, ledničku, bižuterii, ale na 
řadu přišla i neobvyklá přání jako například 
vyhlídkový let nad svým rodištěm. Převážnou 
většinu přání se podařilo splnit. Moc všem 
Ježíškovým vnoučatům ještě jednou 
děkujeme, jste skvělí, že děláte radost 
lidem, kteří se mohou cítit osamoceni! vánoční stromečky s nadílkou od Ježíškových vnoučat

DALŠÍ POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE A OSOBY



dušičkové setkání

Na dušičkovém setkání jsme společně 
zavzpomínali na všechny, kteří nás opustili 
v uplynulém roce.

Vítání léta – akce pro veřejnost
Poprvé v roce 2018 jsme se rozhodli uspořádat akci pro širokou veřejnost. Pozvali jsme také 
sponzory, dobrovolníky, spolupracující organizace, známé. Zároveň jsme touto akcí chtěli 
poděkovat všem Ježíškovým vnoučatům. Bylo připraveno hudební vystoupení, na kterém 
zazpívali zpěvačka Dasha a swingový zpěvák 
Jan Smigmator. Na své si přišly děti, které 
se mohly vyřádit v nafukovacím hradu se 
skluzavkou, nechat si namalovat na obličej 
motýlka, tygříka nebo kočičku dle svého 
přání. Pro všechny bylo k dispozici bohaté 
občerstvení a doprovodný program. Akce se 
velmi vydařila, počasí nám přálo a všichni se 
velmi dobře bavili.

Zabijačka a maškarní bál
Na začátku února jsme poprvé pro obyvatele a zaměstnance Domova uspořádali domácí 
zabijačku. Druhý den pak na maškarním bále nechyběly ovar, prejt, tlačenka, jitrnice, 
výpečky, gulášek a ke kávičce domácí koláčky a štrůdl. 

Vzpomínkové setkání za zemřelé

Dasha, Jan Smigmator 
a starosta města Ing. Jan Jarolím

taneček na bále

TĚŠÍ NÁS…

návštěvníci zabijačky



paní Eliška Kodymová
 „Jsem nejstarší dcera paní Elišky Kodymové. Se svolením 
sourozenců píši pár řádků o naší mamince. Narodila se 
v Horní Kalné v rodném domě č. 65. Bylo to v době žní 21. 8. 
1924. Pro práci nebyl čas na křtiny, tak pan farář vydal křestní 
list na 21. 9. 1924 a tak to zůstalo. Rodiče měli hospodářství. 
Jako obytný dům byla roubenka s vejminkem a jednou 
místností, kde se vařilo i spalo. Stál na velkém kopci s krásným 
výhledem na Krkonoše. Do školy začala chodit v Horní 
Kalné denně pěšky 6 kilometrů. Po vyjití pěti tříd chodila 
do měšťanské školy ve Vrchlabí. Opět denně 4 kilometry na 
vlak do Kunčic a zpět. Od mala měla povinnosti jak doma 
tak v hospodářství. Když jí bylo 9 let, narodila se setra Oluše, 
které se musela hodně věnovat. Říkala, že dostala tvrdou 
školu, co se práce týče i  rady pro život. Její školní léta byla 
plná krásných vzpomínek na kamarádky, výlety. Recitovala básně, zpívala, tančila. Jako dítě 
z hospodářství po skončení školy jinou šanci neměla než pomáhat rodičům. V zimě bylo 
práce méně, tak chodila na brigádu do továrny. Za peníze si koupila kolo, které zůstalo na 
dlouho její láskou. Ve 23 letech se seznámila s chlapcem, otěhotněla a byla svatba. Po ní se 
přestěhovala s manželem do Klášterské Lhoty opět do statku s hospodářstvím. Do šesti let se 
jim narodilo pět zdravých dětí.
V 60. letech se začala zakládat Jednotná zemědělská družstva. Sebrali jim vše, zvířata, stroje 
a rodiče začali pracovat pro ně v živočišné výrobě. Oba dostali šanci v roce 1962 chodit 
na dvouletou zemědělskou školu v Hostinném. Při tom shonu péče o rodinu měla mamka 
zálibu v pletení, čtení, v zahrádce. A střídavě se sestrou se starala o rodiče. V roce 1994 
jí zemřel manžel. Mamka žila v domě se synem. Po čase začala chodit o dvou holích, ale 
byla soběstačná. V 89 letech dostala infarkt, skoro rok byla po nemocnicích a nechodila. 
Nachystala nám překvapení – chtěla do domova důchodců mezi lidi a ještě si něco užít. Po 
čase dostala místo v Domově v Roháčově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Tady měla 
čtyřiadvacetihodinovou péči, smysluplnou činnost, do které se zapojovala, nový invalidní 
vozík a nás pět dětí, kteří se u ní v týdnu na návštěvách střídaly po celé tři roky. I stalo se, že 
pro akce v Domově na nás neměla čas. Po jejich 93 letech se jí začalo zdraví zhoršovat a přišel 
čas, na který se připravit nedá – odcházení maminky. V tomto Domově důchodců mají pro 
tyto chvíle „Modrý pokoj“, kde jsme s ní celou dobu ve dne v noci pobývali. Nejen ona 
měla výbornou péči, ale i my všichni psychickou podporu. Máme pocit klidu v duši i štěstí, 
že odchod maminky jsme prožili společně s ní na místě důstojném. Byla krásná, statečná, 
zábavná, milující i nekonfliktní bytost. 

Děkujeme paní ředitelce Lorencové 
a  celému kolektivu ošetřovatelek za 
podporu a péči. Nikdy jsme nelitovali 
rozhodnutí maminky prožít pár let 
v tomto hezkém zařízení i její dožití tam.“

Eliška, Bohouš, Hana, Jirka a Vlasta

Kodymovy děti

paní Kodymová s dětmi

TĚŠÍ NÁS…



PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
KLADEME DŮRAZ NA

�� l idskou důstojnost
�� individuální  př ís tup
�� důvěru uživatelů v personál
�� akt ivi tu ,  samostatnost  a  sociální  začleňování
�� srozumitelnou komunikaci  

 př izpůsobenou uživatelům
�� opatření  ke zmírnění  bolest i  umíraj íc ím
�� doprovázení  umíraj íc ích (v posledních    

 chví l ích života  u  nás  není  uživatel  nikdy sám)
�� pomoc pozůstalým zvládat  je j ich zármutek  

 po smrt i  bl ízkého člověka 
�� respekt  a  par tners tví
�� dodržování  l idských práv a  základních svobod
�� profesionální  př ís tup,  kval i tní  tým pracovníků
�� kval i tní  s lužbu


