
Vážení a milí,
 nabízíme Vám krátké zamyšlení nad rokem 2020, který byl úplně jiný 
než všechny předcházející. Byli jsme postaveni před situace, které jsme nikdy 
před tím neřešili…
 Pandemie koronaviru, která hýbe světem, se nevyhnula ani našemu  
Domovu a dotkla se každého z nás.
 I když jsme měli řadu návodů a metodických doporučení, jak postupovat, 
praxe byla úplně jiná. 
 Věděli jsme a ověřili si, že všechna doporučení jsou pouze obecná, někdy 
v praxi nerealizovatelná nebo zavádějící. Takže nám nezbylo nic jiného, než 
na základě oficiálních nařízení, zákazů, získaných informací a faktů dělat 
to, co jsme v danou chvíli považovali za nejlepší.
 Někdy jsme byli hodně zoufalí a ve stresu, domnívám se ale, že jsme se více 
semkli, naučili se vyhodnocovat každou situaci, včetně možných rizik, a nést 
odpovědnost za svá rozhodnutí. Ta jsme schopni obhájit a vysvětlit. Začali 
jsme také všichni více fungovat jako jeden tým. 
 I když jsme neustále řešili epidemiologickou situaci, podařilo se nám  
zahájit projekt Pečujeme společně. V něm se věnujeme dvěma základním oblastem – biografii, jako nástroji 
pro práci s klienty s demencí, a rozšíření nabídky paliativní péče. Konzultace s odborníky se uskutečňují 
podle harmonogramu. Výstupy, kterými jsou nové formuláře, dokumenty nebo postupy, začínáme používat 
v praxi. 
 Rok 2020 byl pro nás výročím 20 let otevření Domova. I když jsme se chvíli obávali, že nám vládní opat-
ření nedovolí uspořádat větší společenskou akci, nakonec se nám to v druhé polovině září podařilo. Oslavu 
jsme zahájili vernisážemi hned dvou výstav – jedné s fotografiemi našich klientů, druhé s duchovními obra-
zy. Slavnostně jsme otevřeli prostory nové kaple, která v našem Domově podtrhuje a otvírá nové možnosti  
v oblasti duchovní péče. Přijelo nás navštívit mnoho hostů a přátel, se kterými jsme si celý den velmi užili.  
 Co nám tedy uplynulý rok dal a co jsme se naučili? Myslím, že řada z nás žije více přítomností. Jsme 
na sebe laskavější, vážíme si zdánlivých maličkostí, dochází nám, že věci, které jsme dříve pokládali za  
samozřejmost, tak zítra být nemusí… 
 Velmi děkujeme všem, se kterými jsme se v  loňském roce potkali a kteří jste nás podpořili. Bez  
finanční podpory zřizovatele – Královéhradeckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,  
zdravotních pojišťoven, Města Dvůr Králové nad Labem, sponzorů a dalších, bychom se neobešli. 
 Zvláštní poděkování patří zaměstnancům a všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáhali v  době  
karantény. Děkujeme i Vám, rodinní příslušníci, za důvěru a podporu, kterou jste nám po celou dobu  
vyjadřovali. Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří život Vašich blízkých přiblížit co nejdříve „normálnosti“.

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



Na základě rozhodnutí 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,
• 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.

kočičí návštěva pečení vánočního cukroví

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?



Cena za služby v roce 2020:
UBY TOVÁNÍ A STR AVA
Tří a čtyřlůžkový pokoj 10.800 Kč / měsíc
Dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
 11.250 Kč / měsíc
Dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením
s balkonem 11.100 Kč / měsíc
bez balkonu 10.950 Kč / měsíc
Jednolůžkový pokoj 11.400 Kč / měsíc

Cena za péči dle výše přiznaného příspěvku na péči konkrétního uživatele.

ROZŠÍŘENÍ NAŠICH SLUŽEB – zřízení nové služby Domov se zvláštním 
režimem 
• Je zpracována dokumentace do fáze studie pro pobytovou sociální službu   
 Domov  se zvláštním režimem Královédvorsko
• Kapacita 30 lůžek
• Cílová skupina: osoby gerontopsychiatrické ve věku 45+ (10 lůžek), osoby 

s duševním  onemocněním ve věku 45+ (10 lůžek), osoby s organickým 
poškozením mozku  ve věku18+ (10 lůžek)

• Usnesením Rady Královéhradeckého kraje byla odsouhlasena lokalita  
 v katastrálním území obce Miletín. Pozemky jsou ve vlastnictví pozemkového   
 fondu; kraj pracuje na jejich odkoupení.

pozemek v Miletíně

Domov důchodců

CENA ZA SLUŽBY, ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB



Organizační struktura

Celkový počet zaměstnanců je 61.

V období mimořádných epidemiologických opatření, kdy v Domově byla nařízena karanténa 
– říjen – prosinec 2020 onemocnělo 37 zaměstnanců. Velmi rychle jsme se museli obrátit 
na pomoc zvenčí. Z jiných organizací nám zapůjčili 1 všeobecnou sestru a 4 pracovníky  
v sociálních službách. Další výpomoc jsme řešili prostřednictvím dohod o provedení práce. 
Pomohlo nám dalších 23 osob.

Všem Vám patří obrovský dík. Bez Vaší pomoci bychom tuto závažnou situaci nezvládli. 

Vzdělávání
Náklady na vzdělávání: 139.562,- Kč
Oblasti vzdělávání: aktuality z legislativy, péče o osoby 
s demencí, rizika při poskytování sociálních služeb, 
konzultace v oblasti stravování, GDPR, PO a BOZP. 
Pracovníci přímé péče (pracovníci v sociálních službách, 
zdravotní pracovníci a  sociální pracovníci) se účastní 
pravidelně supervizí. Uskutečnil se i koučink k tématu 
komunikace na pracovišti a spolupráce mezi jednotlivými 
úseky.

v ochranných pomůckách v době karantény

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 (21)

Pradlena/uklízečka (3)
Uklízečka (3)

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

Ředitelka (1)

ZAMĚSTNANCI, VZDĚLÁVÁNÍ



Řízení kvality – procesní řízení v Domově
Kvalitu se nám dařilo řídit podle Příručky rozvoje kvality. 
S týmem pro strategické plánování jsme se sešli 5 x za 
rok a společně plánovali a vyhodnocovali dílčí úkoly  
v Akčním plánu. Kvalitu monitorujme a hodnotíme ve 
třech oblastech: 

Výkon – Spokojenost – Systém.

Výkon – hodnotili jsme ukazatele nastavené v procesech, 
které v organizaci probíhají.
Spokojenost – provedli jsme dva průzkumy spokojenosti – tentokrát jsme oslovili 
opatrovníky a zaměstnance s rodinnými příslušníky.

Systém – v interním auditu jsme se zaměřili na 2 kritéria: zda 
jsou v dokumentech činnosti popsány a zda jsou pro pracovníka 
dokumenty užitečnou pomůckou, která mu pomáhá provádět 
práci kvalitně.

Dále v se průběhu roku vedoucí ve čtvrtletních zprávách 
vyjadřovali k činnosti svých úseků, hodnotili jsme akce, 
které organizace pořádala, popsali jsme projektovou činnost  
a vedoucí podle plánu provedli kontroly na svých úsecích. Vše 

je uvedeno v Závěrečné zprávě hodnocení rozvoje kvality za rok 2020.

„Pečujeme společně“
Realizace: 4/2020 – 3/2022

V březnu 2020 jsme začali realizovat projekt „Pečujeme společně“ z Operačního programu 
Zaměstnanost ve výzvě 098 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce 
ve výši 4.381.417,50 Kč. 
Projekt je zaměřen na zkvalitnění a zajištění 
odpovídajícího individualizovaného rozsahu 
péče o uživatele. Využívá při tom prvků biografie 
(životního příběhu) a směřuje k rozšíření 
paliativní péče o další fáze, které předcházejí 
terminálnímu stádiu péče. V rámci konzultací 
vznikly nové formuláře k biografii a paliativní 
péči, zrevidovali jsme systém individuálního 
plánování tak, aby více odpovídal současným potřebám pracovníků i uživatelů. 

Evropská unie
Evropský sociální fond

konzultace k projektu

KVALITA SLUŽBY

VÝKON

SYSTÉMSPOKOJENOST

KRITÉRIA 
KVALITY



Ekonomika a investice 2020
HOSPODAŘENÍ

Položka Částka Položka Částka

Mzdové náklady 28.555.195,- Příspěvek na činnost od MPSV 14.405.760,-

Zákonné ZP a SP 9.402.357,- Příjmy od klientů za služby 10.043.404,-

Spotřeba materiálu 5.657.746,- Příspěvky na péči 8.178.044,-

Spotřeba energie 3.572.446,- Příspěvek zřizovatele 9.989.000,-

Ostatní služby 2.091.005,- Platba zdr. pojišťovny 5.084.864,-

Odpisy DHM 1.423.521,- Ostatní 1.636.447,-

DDHM do 40 tisíc 1.752.179,- Dotace MPSV Covid D, C, E 5.780.090,-

Opravy a udržování 1.668.587,- Ministerstvo zdravotnictví dotace 300.690,-

Ostatní 2.386.091,- Projekt Pečujeme společně 1.112.434,-

NÁKLADY CELKEM 56.509.128,- VÝNOSY CELKEM 56.530.733,-

Investice
Na konci roku se nám podařilo zakoupit nový osobní automobil Dacia – Dokker Blue dCi 70 za  
necelých 390.000,- Kč.

Také jsme nechali vyměnit všechny čtvery venkovní vrata v suterénu, kdy s vizuálním zlepšením budovy 
jsme tím zároveň i zateplili prostory garáže a zásobování potravin do kuchyně. Výměna vrat byla za necelých 
292.000,- Kč.

nový služební automobil

EKONOMIKA



FINANČNÍ DARY:
Obec Kocbeře
Česká lékárna Holding, a. s., Brno
Semileas, a. s., Semily
Dentimed s. r. o., Náchod
Tomáš Ženka
Mgr. Ivana Krejčíková  
Pro CleanLife, s. r. o. Praha     
Jolana Sobovičová, Choustníkovo Hradiště 
MUDr. Jaroslav Pavlata
Blanka Říčařová
Unixderma s.r.o.
MAS Královédvorsko
Alena Lorencová
JUDr. Jan Čipera
Josef Kňourek

NATUR ÁLNÍ DARY:
Pekárna Choustníkovo Hradiště – Beas
Alimpex FOOD, a. s.
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



Setkání s dobrovolníky

Dlouhodobě spolupracujeme s dobrovolnickou 
organizací Královédvorská Arnika a dalšími 
jednotlivci. Začátkem roku jsme uspořádali již 
druhé společné setkání s dobrovolníky a přáteli 
Domova. Chtěli jsme především osobně poděkovat 
za všechno, co pro klienty a naše zařízení dělají. 
Představili jsme  plány na následující období  
a zjišťovali, čemu by se chtěli jednotlivci věnovat  
a jak bychom mohli jejich služby ještě více využít.  

Cena Ď
Cenu Ď udělovanou dobrovolníkům a mecenášům 
v Královéhradeckém kraji 2020 na základě 
nominace Domova převzala v Jihlavě paní Eliška 
Bihariová. Dlouhodobě nám pomáhá hlavně při 
aktivizačních programech, především s pečením 
a vařením. Společně s uživateli tak vytváří různé 
pochutiny převážně sladkého rázu, jako jsou 
štrůdly, buchty, svatební koláče apod. Nezalekne 
se ale ani slaných věcí, kdy vymyslí vždy nějakou skvělou pomazánku. Pokud máme v Domově 
větší akci, často nás překvapí tím, že upeče a přinese něco z domu.

Všechny ty dobroty jdou vždycky rychle na odbyt a brzy se po nich zapráší. Eliška tedy přináší 
nejen skvělé pochutiny, ale při „Babičkovském, pečení“ u nás v domově s uživateli vzpomíná, 
jak se vařilo a peklo dříve, personálu ráda předá nejeden svůj recept a v neposlední řadě nás 
svými výrobky prezentuje na akcích pro veřejnost. Eliško, moc děkujeme!

„Život je teď…“
Skupina nadšenců se rozhodla našim uživatelům věnovat 
jeden svůj den a připravila pro ně překvapení. Vybrané 
obyvatele jsme odvezli na cvičák místní základní kynologické 
organizace Dvůr Králové nad Labem 138, kde na nás čekala 
paní Nosková, Šáferová, Kumpochová a Vávrová s dětmi  

a pan Provazník. Zároveň zde 
byli i jejich pejsci. 

Aby to našim klientům slušelo, nalíčila je Eliška Provazníková  
a učesala Zuzka Vondrušková. Všichni si užívali péči o sebe a radovali 
se s pejsky. Celou akci nafotili Mari Volek a pan Jiří. Z krásných 
fotografií pak vznikl kalendář na rok 2021 a výstava, kterou jsme 
mohli shlédnout ve vstupních prostorách Domova.

Všem, kteří jste se nám věnovali, včetně čtyřnohých kamarádů, 
velmi děkujeme!

setkání s dobrovolníky

focení s pejsky

ocenění paní Bihariové

příprava na focení

DOBROVOLNICTVÍ



Bohoslužby
V prostorách nové kaple se pravidelně konají 
bohoslužby. Zástupci jednotlivých církví se 
střídají v intervalech po 14 dnech. 
Marek Poláčik – farář Římskokatolické církve
Anna Holínská - farářka Církve československé 
husitské
Michal Chalupski - farář Českobratrské církve 
evangelické
Děkujeme za duchovní povzbuzení!

Dobrovolníci na akcích
Při Miniolympiádě nám pomáhali s organizací studenti Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, 
dobrovolnice z Královédvorské Arniky, starosta města Ing. Jan Jarolím a zástupci Komerční 
banky pan Sacher a Jarolímek. 
Na Maškarním bále nám zatancovali žáci Základní školy Bílá Třemešná a Taneční skupina 
Attitude. Divadelní vystoupení předvedli žáci Základní školy Kocbeře. 
Všem velmi děkujeme za jejich nadšení a pomoc!

Ježíškova vnoučata
I tento rok obdarovali dobří lidé většinu obyvatel Domova krásnými dárky. Bohužel 
epidemiologická situace tentokrát nedovolila osobní předávání, takže dárky s rychlou dobou 
spotřeby s přáním všeho dobrého předával zprostředkovaně personál. Ostatní dárky čekaly 
na vánoční nadílku pod stromečkem.
Děkujeme všem Ježíškovým vnoučatům! 

společná ekumenická bohoslužba

vánoční nadílka

TĚŠÍ NÁS...



V červnu jsme se chystali na Vítání léta. Díky tomu, 
že jsme si v tomto roce 2020 zároveň připomínali 
20 let od otevření tohoto Domova, dávali jsme této 
události ještě větší význam. Bohužel epidemiologická 
situace nás do poslední chvíle napínala, takže akci 
s upraveným názvem Loučení s létem se nakonec 
podařilo uskutečnit 18. září 2020, i když už za 
určitých opatření. 

Celý den byl rozdělen do dvou částí. Dopolední 
oficiální část byla pro pozvané hosty – v rouškách  
a bez účasti klientů, odpolední díky krásnému počasí 
venku pro uživatele, rodinné příslušníky a veřejnost.  

Dopoledne jsme přivítali zástupce 
kraje, města, poskytovatelů sociálních 
služeb a další významné hosty. 
Zavzpomínali jsme na to, co se zde za 
20 let událo. 
Otevřeli jsme výstavu „Život je 
teď…“, pokřtili kalendář s fotkami 
klientů a pejsků, poděkovali jsme 
oceněné zástupkyni dobrovolníků 
Elišce Bihariové. 
Slavnostně byl požehnán prostor nové 
kaple. Vedle duchovních jsme mohli 
poznat i ty, kteří se na jejím návrhu  
a realizaci podíleli – architekta, 
malířku obrazů a další. 

Za Královéhradecký kraj přijela 
Domovu popřát vše nejlepší Ing. 
Aneta Maclová.

křest kalendáře

hudební vystoupení

otevření a požehnání kaple

raut na slavnostní zahájení

LOUČENÍ S LÉTEM A OSLAVA 20 LET VÝROČÍ DOMOVA



Odpolední program už byl pro širokou veřejnost, 
sponzory, dobrovolníky, spolupracující organizace, 
zaměstnance, přátele 
a známé. Zároveň 
jsme chtěli touto 

akcí poděkovat i všem Ježíškovým vnoučatům. Zahájili 
jsme jej otevřením výstavy duchovních obrazů od Kateřiny 
Pfeifrové v přízemí jídelny Domova. Svoje vystoupení 
předvedli žáci Základní umělecké školy ze Dvora Králové nad 
Labem, taneční skupina ANGELES Dance Group a kynoložky 
ze cvičáku se psy. Děti si užily skákací hrad a tvořivé dílničky. 
Milým doplňkem byly koncerty známých kapel. K tomu 
všemu po celý den vynikající jídlo i pití zajistila naše kuchyně.

Celý den se náramně vydařil, všichni jsme si ho moc užili.

koncert Vendetta rock koncert Ready Kirken

barmanská show

malování na obličej

LOUČENÍ S LÉTEM A OSLAVA 20 LET VÝROČÍ DOMOVA



    Od začátku roku jsme se postupně dovídali, že svět 
začíná ohrožovat nový neznámý virus. Od 5. 3. 2020 
došlo k omezení návštěv, od 10. 3. k jejich úplnému 
zákazu. Začalo se mluvit o tom, že bychom se měli 
před virem chránit, ale ochranné pomůcky nikde ne-
byly. Začaly se šít roušky – u nás v Domově, tu nej-
větší část nám ale ušila řada dobrovolníků. Návštěvy 
v Domově postupně byly opět možné při dodržení 
určitých opatření. Léto jsme přestáli bez větších ome-
zení, ale ze světa jsme věděli, že tahle pandemie určitě 
hned tak neskončí. 
    Na podzim už bylo pouze otázkou času, kdy nákaza, i při všech opatřeních, postihne i náš 
Domov. Naštěstí do této doby jsme už měli na skladu veškeré ochranné pomůcky, které jsme 
v následujícím období využili. V druhé polovině října začali mít někteří uživatelé drobné  
obtíže, ale nebylo to nic mimořádného. Paní doktorka čtyřem uživatelům udělala PCR test, tři  
s testovaných byli pozitivní na přítomnost viru Covid-19. Okamžitě následovalo plošné testo-
vání všech klientů i zaměstnanců a výsledek byl šokující – z 80 uživatelů bylo 50 pozitivních,  
z 60 zaměstnanců 30. Ti museli okamžitě zůstat doma, zařízení bylo od 24. 10. do 4. 12.  

v karanténě. Za tu dobu zemřelo 8 uživatelů. 
Byla to situace, kterou jsme si jen těžko dokázali  
představit. Ve chvíli, kdy jste postaveni před  
takovou skutečnost, pouze řešíte, zařizujete a koná-
te. Od toho nejzákladnějšího – aby se o uživatele 
měl kdo postarat, aby dostali najíst a byli v čistotě. 
Zároveň bylo nutné, abychom nákazu mezi sebou 
ještě více neroznášeli a ochránili ty, kteří se dosud 
nenakazili – klienty i zaměstnance. Obyvatelé mu-
seli zůstat na svých pokojích, ze kterých nemohli 
vycházet, personál pracoval v ochranných pro-
středcích, neměl kdo uvařit teplá jídla, takže jsme 

museli zajistit jejich dovážku. Díky pomoci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nám  
některé organizace zapůjčily své zaměstnance (1 sestru a 4 pracovníky v sociálních službách),  
zveřejnili jsme výzvu, ve které jsme žádali o pomoc všechny, kteří byli ochotni nastoupit a pomo-
ci. Takto nám vypomohlo dalších 23 osob. 
   Nejhorší byly asi první tři týdny, pak už se začala situace pomaličku lepšit. Začali jsme vyjed-
návat s rodinami o návštěvách v Domově. Rodinné příslušníky jsme „zabalili“ do ochranných 
pomůcek od hlavy až k patě a návštěvy umož-
nili. Věděli jsme, že osobní kontakt nenahradí 
nic. Postupně jsme začali i s aktivitami pro uži-
vatele. Dnes aktivity v Domově probíhají bez 
omezení. Stále jsme ale opatrní. Testujeme se, 
větší část klientů i zaměstnanců je již očkovaná. 
Pevně doufáme, že se postupně budou uvolňo-
vat i opatření vůči „normálnímu“ pobytu venku 
a návštěvy nebudou muset být nijak omezeny. 
Jinými slovy – pevně věříme, že ještě někdy bu-
deme žít NORMÁLNÍ ŽIVOT BEZ OMEZENÍ. 
    Všem zaměstnancům a dalším, kteří nám tu 
pomáhali, patří obrovský dík za jejich nasazení, 
odvahu a lidskost. Děkujeme také všem, kteří jste nás prostřednictvím zpráv a vzkazů celou dobu 
podporovali. 
    O tom, co nám tato zkušenost dala, se s Vámi chceme podělit prostřednictvím výstavy, kterou 
máme instalovanou ve vestibulu Domova (https://hradec.rozhlas.cz/neobvyklou-vystavu-o-co-
vidu-pripravil-pro-klienty-domov-duchodcu-ve-dvore-8406398).

JAK JSME ZVLÁDLI/ZVLÁDÁME COVID-19



Paní Marie Škrabáková
    „Pandemie, která udeřila v celém světě, za-
sáhla moji rodinu zrovna v tu nejtěžší a nejcit-
livější chvíli. Nemohla jsem vidět svoji mámu  
v době, kdy jsme to obě nejvíc potřebovaly. Byla 
jsem rozzlobená, a hlavně hodně zoufalá. Život 
mojí maminky se blížil ke konci a já ji nemohla 
vidět, držet za ruku, pohladit… Domovy dů-
chodců byly pro veřejnost uzavřeny. Musela 
jsem si vyslechnout i názory, že co chci, vždyť 
jsem měla možnost postarat se doma. Opravdu 
nebylo snadné poprat se s tím. Hodně mě trá-
pily pocity viny. Maminka je daleko a já si jen 
představuji, jak ji hladím, objímám a loučím 
se s ní. V tu nejhorší chvíli jako by se stal zá-
zrak. Dostala jsem možnost vidět svoji mámu. 
Sice za určitých podmínek, které komplikovaly 
setkání, ale byla jsem vděčná za cokoliv. A tak 
jsem za ní opět začala jezdit. Vůbec se mi nelí-
bilo, že ji mohu pohladit jen v rukavicích. Vždyť každý den mohl být ten poslední, kdy jsem 
se jí dotýkala. Nevím, jestli vždy věděla, kdo jsem, když jsem na ni mluvila přes respirátor  
a jiné ochranné pomůcky. Byla jsem hodně naštvaná, ale zároveň velice ráda, že mi tato po-
slední setkání byla umožněna. Věděla jsem, že si tím vedení Domova a všichni zaměstnanci 
zkomplikovali situaci, protože bylo velmi náročné organizačně vše zvládnout tak, aby to od-
povídalo předpisům. A přesto do toho šli. Nikdy jim za to nepřestanu být vděčná. Nakonec 
jsem se mohla s maminkou rozloučit. Tolik to pro mě znamená.
    Říká se, že těžké časy odhalují charaktery. Nebo také, že vše je o lidech. Je to pravda. 

Odchod mojí maminky byl pro mě těžký  
a smutný, ale zároveň jsem naplněna radostí  
a děkuji, že maminka mohla strávit zby-
tek života důstojně i v této složité době.  
Co mi toto období vzalo a co přineslo? 
Vždy jsem si představovala, že až se bude 
blížit konec maminčina života, strávím  
s ní více času a budu jí stále nablízku. Ne-
vyšlo to úplně dle mých původních před-
stav, ale nyní jsem velmi vděčná i za to, co 
mi bylo umožněno.
    A co mi to dalo navíc? Poznala jsem 
několik úžasných a obětavých lidí, z nichž 
někteří, troufám si říct, se stali mými přá-
teli. Pomohli mi ve chvíli, která byla pro 
mě jednou z nejtěžších. Učinili tak, přes-
tože to pro ně samotné bylo velmi složité. 
Provázeli na konci života moji maminku, 
ale dokázali provázet i mě. Bez nich by-
chom to s mamkou tak dobře nezvládly.“

Alena Lorencová (dcera paní Škrabákové)

PŘÍBĚH OBYVATELE DOMOVA


