Časopis vydávaný v Domově Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, určený pro
naše uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance

Dům stříbrných vlasů
V tomto čísle najde čtenář shrnutí naší činnosti v roce 2015 a také informace o
tom, co ho čeká v následujících měsících

Naše motto pro rok 2015

„Máme rádi tradice“
Vydáno v prosinci 2015
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Ohlédnutí za obdobím od září do nynějška:
5.10.-11.10.- Týden sociálních služeb
V tomto termínu každoročně Asociace poskytovatelů sociálních
služeb vyhlašuje týden sociálních služeb. U jednotlivých
poskytovatelů se pořádají dny otevřených dveří a různé doprovodné
akce. Také náš domov se tradičně letos zapojil do výzvy a mimo dnů
otevřených dveří uspořádal i kulturní vystoupení umělecké agentury
Viola. Oblíbení hudebníci našim uživatelům zazpívali písničky z Čech a
Moravy.

7.10. - jablečné slavnosti. Při této příležitosti jsme přichystali výstavku
čerstvých jablíček a výrobků z jablek, kterou připravili naši
zaměstnanci. Všem se nová akce moc líbila a dobře jsme si
pochutnali.
Za tuto akce jsme dostali poděkování, které bude zveřejněno
v Budišovském zpravodaji: Cituji:
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“ Poděkování. Tímto příspěvkem bych chtěla svým jménem poděkovat
zaměstnancům Domova Letokruhy za udržování tradic a pořádání velmi
zdařilých akcí nejen pro své uživatele, ale i pro širokou veřejnost. Na každou
akci se moc těšíme a účastníme se za každého počasí. Z akcí pořádaných
v poslední době bych zmínila vinobraní a jablečné slavnosti. Dobře jsme se
pobavili, zazpívali si a ochutnali rozmanité jablečné speciality. Už teď se moc
těšíme na přislíbený vánoční jarmark.“
Organizátorům moc děkuje spokojená návštěvnice domova Marie Hamerková
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8.10. – setkání dobrovolníků
Obětavé práce dobrovolníků si v našem domově velmi vážíme.
Vedení domova uspořádalo setkání dobrovolníků jako projev
poděkování a podporu další spolupráce. Dobrovolníci obdrželi drobný
dárek za svoji činnost.

CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI
Cituji ze zveřejněné zprávy na internetu 21.10.2015:
„Kamila Molková, ředitelka Domova Letokruhy p.o.
V případě této dámy platí asi nejvíce francouzské rčení: „cherchez la femme“,
neboli „za vším hledej ženu“. Vytvořila nadšený kolektiv spolupracovníků, od
manažerských pozic až po pracovnice kuchyně. Fingerfood doladěný do detailu,
výběr jídel formou tabletu, každý pracovník domova proškolený na bazální
stimulaci, kinestetická aktivizace, tréning paměti, až po tradiční lidové oblečení
zvládnutá reminiscence – to vše vytváří pro své uživatele paní Molková. Je vždy
o krok dál, vidí dopředu a neustále posouvá nejen své kolegy, ale i své vlastní
limity.
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CENA ČASOPISU OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Domov Letokruhy, p.o.
Oceněné zařízení v tom nejlepším slova smyslu
naplňuje samotnou podstatu kvality sociálních služeb, a sice fakt, že kvalita
sociálních služeb je především v absolutním pochopení a nadšení pro vše, co
dělá uživatelům opravdový domov, ve ztotožnění a vášnivé implementaci všech
nových trendů aktivizace uživatelů a především ve velkém respektu k jejich
výjimečnosti. Zařízení v blízké době čeká stavební rekonstrukce, která
objektivně vylepší podmínky ubytování, ale již teď je to vysoce specializované
zařízení pro uživatele trpící Alzheimerovou nemocí s vynikající péčí a
stmeleným, velmi profesionálním kolektivem.„
Co to vlastně ta cena je?

Tuto cenu vyhlašuje od
roku 2004 redakce
časopisu Ošetřovatelská
péče. Cíle této aktivity
je hledat a nalézat mezi
poskytovateli sociálních
služeb výjimečné lidi a
nejkvalitnější instituce.
Na realizaci se podílí
Rada kvality ČR a
ocenění je součástí
Strategie
národní
politiky
v České
republice.
Ocenění
posuzuje nestranný tým
hodnotitelů.
Každá
nominovaná instituce,
která
dosáhne
nejvyšších
bodových
výsledků je navržena na místní šetření. O finalistech soutěže
rozhoduje odborná porota. Ceny se udělují podle kategorie
poskytovatelů. Jsou uděleny i dvě ceny speciální – osobnost roku a
cena sympatie. Předání cen je prestižní profesní událostí a koná se
v prostorách Senátu České republiky v Rytířském sálu.
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Narozeninynašich
našich uživatelů
Narozeniny
uživatelů

Oslava kulatých narozenin našich uživatelek

Přijměte naše blahopřání k
narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a
mnoho hezkých chvil Vám přejí
zaměstnanci Domova Letokruhy.
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Příjmení

Jméno

Datum narození

Zbořilová

Jiřina

4.10.

Bláhová

Marie

10.10.

Flesarová

Margita

17.10.

Richtrová

Bohuslava

23.10.

Ryšánková

Vlasta

30.10.

Hejčová

Božena

1.11.

Horníková

Antonie

7.11.

Beková

Anna

8.11.

Bacíková

Drahoslava

14.11.

Franková

Jarmila

22.11.

Sittek

Bohumil

25.11.

Obrusník

Miroslav

14.12.

Ježková

Věra

16.12.

Brunclíková

Eva

18.12.

Rath

František

29.12.
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20.10.2015 kavárnička v našem domově
Na tento den se těšila většina uživatelů.
Znovu se otevřela kavárna, která se stala
velmi oblíbenou mezi zaměstnanci i
uživateli. Slavnostně se všichni oblékli,
někteří pozvali své blízké a přátele a
společně trávili příjemné posezení při
kávě a zákusku. Nejeden návštěvník
zavzpomínal na dobu, kdy navštěvoval
kavárničky se svými nejbližšími.

V úterý 10. listopadu náš domov čekala ještě jedna slavnostní
událost. Naše pracovnice paní Hrabinová Renata převzala cenu
Pečovatelka roku 2015 v Praze.
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Vítězství v Národní ceně sociálních služeb – Pečovatelce roku 2015
(1. místo) za práci v sociálních službách letos získala zaměstnankyně
Domova Letokruhy, příspěvková organizace paní Renata Hrabinová
v kategorii Pracovník v sociálních službách – pobytové služby.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Diakonie
Českobratrské církve evangelické vyhlásili 3. ročník ocenění Národní cena
sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2015, ocenění sociálních pracovníků a
pracovníků ze všech oblastí sociálních služeb.
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V úterý 10. listopadu 2015 proběhlo v prostorách Novoměstské
radnice v Praze slavnostní vyhlášení výsledků Národní ceny sociálních
služeb - Pečovatelky roku 2015. Patronkou ocenění a milým hostem
byla Hana Maciuchová, celým programem provázel Alfréd Strejček.
Ocenění pracovníci obdrželi ocenění z rukou náměstkyně MPSV
Zuzany Jentsche Stöckelové, náměstkyně ředitele Diakonie ČCE Hany
Řezáčové, prezidenta APSS ČR Jiřího Horeckého a viceprezidentky
APSS ČR Renaty Kainráthové.
V neděli
15.11.2015
uspořádat domov ve
spolupráci se Střediskem
volného času v Budišově
nad Budišovkou akci –
Martin na bílém koni.
Celá akce byla zahájena
vystoupením ohňových
kejklířů před kostelem a
následně děti s lampióny
došly do domova, kde je
čekalo
bohaté
občerstvení a cestička
splněných přání. Celé
procesí vedl Martin- rytíř
na bílém oři.
Na co se můžeme těšit?
V nadcházejícím období budeme zdobit domov vánočními ozdobami,
v pátek 4. prosince připraví zaměstnanci pro naše uživatele
mikulášské posezení s občerstvením. Čeká nám také mnoho
tradičních akcí:
 9.12. vánoční jarmark s tradičními zabíjačkovými specialitami
 15.12. – kuchtíci z Klubu vaření provoní domov pečením
vánočního cukroví
10

 18.12. tradiční tombola a předání dárečků našim uživatelům a
zaměstnancům
 29.12. – tradiční Předsilvestrovské vystoupení umělců z Violy
Kvalita poskytované služby se však nedá posuzovat pouze podle akcí pro naše
uživatele. V pozadí celého dění probíhají činnosti, které jsem tady
nevzpomněla. Po celý rok jsme nezapomněli ani na jednoho uživatele s přáním
a kytičkou při příležitosti jeho narozenin. Všichni klíčoví pracovníci se věnovali
svým uživatelům nejen v pracovní době. Oceněním snahy všech zaměstnanců
domova je spokojenost a úsměv našich uživatelů.

Poslední rozloučení
Čas ubíhá a nevrací, co vzal
Jen láska úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

 Neuvirthová Kristína
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STANDARDY KVALITY V

DOMOVĚ LETOKRUHY Budišov nad Budišovkou

PRÁVO VLASTNIT MAJETEK
1. Mohu mít peníze

2. Mohu si nakoupit
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A jak se nám v domově líbí?
V průběhu 4.čtvrtletí jsme vyplňovali dotazníky
spokojenosti. Chtěli bychom Vás seznámit
s výsledky vyhodnocení dotazníků.

Hodnotící dotazník uživatelů Domova Letokruhy
Předáno 45 dotazníků – návratnost 42 (z toho 8 nevyplněno)
1.
Jste celkově spokojen s životem v domově (průběh dne, nabídky aktivizací, podpora
personálu)?
- 31x ano,2x ne, 1x pozdní snídaně
2.
Co by bylo třeba zlepšit?
- 8x neví, 12x nic (1x je to tu pěkné), 12x neodpověděl, 3x jednolůž. pokoje, 1x
pozdní toalety, 1x většina činností dodržováno v danou dobu, 1x úchyty koupelna
1. patro na dveřích u sprchy chybí, 1x stravu, 1x na vše se čeká, 1x spokojen
3.
Co je třeba zachovat pro Vaši spokojenost?
- 9x neodpověděl, 8x nic, 9x spokojenost, 2x neví, 1x informovat a udržovat rituály,
2x aby zdraví sloužilo + soběstačnost, 1x kvalita stravy, 1x odpočinek, káva a
cigarety, 1x chůze
4.
Co v domově chybí?
- 5x neví, 15x nic, 1x družnost obyvatel, 2x rodina, 2x spokojen, 5x neodpověděl,
1x ne všechny sestry jsou hodné (některé rázné, hrubé), 1x lepší strava, 1x
kamarádi z řad spolubydlících, 1x více soukromí (vícelůžkový pokoj)
5.
Co považujete za nadstandard v domově?
- 2x nakupování, 12x nic, 9 x neodpověděl, 5x neví, slovní komentáře- příbuzní
mohou chodit kdykoli, luxus, lůžka, návštěva faráře, doprovod při chůzi, dobré
jídlo, 2x holič, pedikér, masér, 4x kulturní akce, blahopřání s kytičkou, práce
dobrovolníků
6.
Jste spokojen s podáním informací a s péčí o svoji osobu:
- od sociální pracovnice, ředitelky – 30x ano, 2x neodpověděl, 1x neví, 1x je toho
málo
- od pracovníků v sociálních službách (pečovatelky) – 30x ano, 1x neví, 2x u
některých, 1x někteří vstřícní
- od zdravotníků, vedoucí ošetřovatelského úseku – 28x ano, 1x neví, 1x ne, 2x u
některých, 1x více času na povídání, 1x neumí moc předat informace
- Od ostatních pracovníků (úklid, údržba a pod…) – 27x ano, 3x neodpověděl, 1x
neví, 1x ne, 1x méně sražené oblečení, 1x málo přijde do styku
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Hodnotící externí dotazník spokojenosti s Domovem Letokruhy
Předáno 45 dotazníků – návratnost 12
1. Jste spokojeni s prostorovým uspořádáním a vybavením domova? (velikost pokojů,
nábytek, zahrada, dostupnost)
-10 x ano (pokoje prostorné, slunné, skříně neposkytují soukromí jednotlivcům, úžasná a
nádherná zahrada, altány, vozíčkář by měl mít posuvné dveře u skříně (velká hloubka,
nedostane se tam), 1x maximální spokojenost, 1x ideální 2 klienti na pokoji

2. Jak hodnotíte podávání požadovaných informací pracovníky domova?
- sociální pracovnice, ředitelka -3x dobré, 2x maximální, 3x kladné, 1x dostatečné, 3x dobrá
informovanost a vstřícnost
- pracovníci v soc. službách (pečovatelky) -2x výborné, 1x maximální, 3x kladné, 1x velmi
dobré, 2x dobré, 1x dobrá péče, příjemné a ochotné, 1x přístup p. Mravíka a p.
Kittlové vynikající, 1x naprostá spokojenost, ochota, profesionálnost
- zdravotníci, ved. ošetřovatelského úseku -1x dostatečné, 1x velmi dobré, 2x maximální, 1x
výborné, 3x kladné, 2x dobré, 1x dobrá péče, 1x naprosto spokojen
- provozní zaměstnanci – 2x výborné, 2x maximální, 3x kladné, 2x dobré, 1x nevím, 1x
nepožadovala jsem, 1x nepřicházím do styku
3. Co si myslíte, je Váš blízký příbuzný, kamarád spokojen v domově?
- 10x ano, 1x udělala veliký pokrok, 1x celkem ano, ale raději by byl doma
Co podle Vás chybí v domově?
1x neví, 8x nic, 2x OK, 1x více rehabilitace a pracovníků
Co je třeba zlepšit?
2x neví, 1x 2.večeře a svačiny, podle potřeby ovoce nakrájet, 1x nejsou výhrady, 1x
pochvala za špičkové služby, 1x motivovat více ke konzumaci svačin z noč. stolků
(sama si nevezme), 1x vše v pořádku, 5x nic
Co je třeba zachovat?
- 2x aktivizaci klientů, 3x akce i venkovní (elmi pěkné), 1x zahradu, 1x neví, 4x
neodpověděl, 1x práce se seniory
4. Myslíte si, že je zajištěno v domově dostatek doplňkových služeb? (kadeřník, pedikér..)
-11x ano, 1x je dostatek
5. Máte nějaké náměty ke zlepšení kvality poskytované sociální služby? Jaké?
- 1x rehabilitace,1x masáže, 10x ne (poskytování ve špičkové kvalitě, velká spokojenost)
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Hodnotící dotazník pro pracovníky Domova
Letokruhy
(u odpovědí je možno využít volný prostor u otázky k slovnímu komentáři)
Předáno 32 dotazníků vráceno 23 ks
1. Máte odpovídající podmínky pro výkon svého pracovního zařazení? 22x ano, 1x ne
2. Jste motivováni pro zlepšení své práce? 22x ano, 1x ne, z toho 3x slovní komentář – ráda
bych se podívala na práci v kuchyni v jiném domově (strava do ruky), v poslední době
spíše demotivována přístupem jiných pracovníků (všichni se cítí přepracováni), špatná
komunikace s vrchní sestrou
3. Co si myslíte, že chybí v našem domově? – 2x nic, 1x neodpověděl, 1x nové EKG, malá
baterka na případnou zkoušku zorniček, 1x pohoda mezi zaměstnanci, 2x vrchní sestra
která by ke všem byla trochu lidštější a brala názory druhých, 2x velká jídelna a
společenská místnost, 1x úcta ke stáří, 2x dobrý kolektiv, 3x tolerance, 2x empatie vrchní
sestry, 2x důvěra, 1x pravdomluvnost, 2x ochota
4. Co si myslíte, že napomáhá spokojenosti Vašich uživatelů v zařízení? – 1x
neodpověděl, 3x příjemné a domácí prostředí, 1x naslouchat, 1x povídat si s lidmi o jejich
problémech a životě, 1x důstojnost ke stáří, 3x usměvavý, vstřícný personál, 1x dobrá
kuchyň, 2x dobrá kvalitní péče, 1x slušnost, 1x empatie, 1x aktivizační činnosti, 2x klid a
pohoda, dobrá nálada, plnit přání a prosby klientů, 4x akce domova, 1x pěkná zahrada
5. Jaký je Váš na názor na systém vzdělávání? – 10x dobrý, 1x dostačující, 3x
neodpověděl, 2x v pořádku,2x velmi dobrý, 5x slovní komentář (1x je správně nastaven a
souhlasím s ním, 1x dobrý ale supervize je zbytečná, 1x sama nemůžu hodnotit ale dle
kolegyň je dobrý, 1x veškeré semináře přináší do praxe nové poznatky, 1x témata jsou
zajímavé a snažíme se teorii využít v praxi)
6. Co byste navrhli, aby se zlepšil systém předávání informací mezi pracovníky v týmu?
1x neodpověděl, 1x více pochopení, 2x ne, 1x ano, 10 x slovní komentář – 2x více
naslouchat a porozumět si, všechny nejasnosti řešit ihned, špatná komunikace kuchyně a
personálu, upřímnost, vyslyšení, 2x častější schůzky a porady (řešení problémů v týmu),
každý by se měl zamyslet nad sebou a svými chybami (nesvádět na ostatní), nedělat
rozbroje a naschvály, podrobně a všichni zapisovat do předávacího sešitu, naslouchání a
podpora od vrchní sestry
7. Jaká je celková komunikace v domově?
-ve vztahu ven, k veřejnosti – 4x velmi dobrá, 1x neodpověděl,12x dobrá, 1x úžasná,
1x skvělá, 1x špatná, 1x průměrná, 1x partnerská a vstřícná, 1 x slovní komentář –
dáváme o domově vědět formou akcí a ohlasy jsou dobré
-uvnitř domova mezi zaměstnanci – 6 x špatná, 1 x nedobrá, slovní komentář – 2x
nedůvěra, pomluvy, 4x špatný vztah PSP a vrchní, 2x špatný vztah PSP a kuchyň, 1x
opožděná, 1x sporná, 1x lepší komunikace, 1x dobrá, 2x přiměřeně, 1x celkem dobrá,
1x strašná
8. Máte možnost projednat svůj problém s nadřízeným nebo v týmu? -18x ano, 1x občas,
1x málokdy většinou ne, slovní komentář - 1x s vrchní moc ne neposlouchá naše problémy,
2x s p. ředitelkou ano ale s vrchní ne (nereaguje a neřeší naše problémy a prosby, ignorace)
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9. Je něco, co byste chtěl/a sdělit? -11 x ne, slovní komentáře- aby vedení častěji
navštěvovalo kuchyň, jsem zde ráda, ale je špatná komunikace a důvěra, 4x hodně
přesčas. hodin (unavenost), při výjezdu sanitkou málo pracovníků, 2x PSP vykonává
práci za sestry (bez nároku na zvýšení mzdy), brát ohledy na kuchyň, časté měnění služeb
(nikdo se neptá, zda můžeme), dobře že se soc. pracovník účastní ranních předávek
služeb (má větší přehled o tom, co se děje a může tak přispět k lepšímu chodu na
odděleních), v posledních 2 měsících se zkazila chuť jídla (zpestřit jídelníček, lépe
dochucovat a vařit), špatná atmosféra (špatně se pracuje), 2x zvýhodňování (matka dcera
na pracovišti, PSP dělají práci za sestry), chladný vztah vrchní sestry ke klientům
(nezajímá se o ně)
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