DŮLEŽITÉ MILNÍKY V DOMOVĚ SLUNÍČKO (2003-2020)
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Zajišťování služby v těžké době covidové
Prohloubení spolupráce s dobrovolnickým sdružením Adra – péče o klienty
Zapojení studentů do péče o klienty
Aktivizační činnosti přizpůsobené mimořádným opatřením
Hudební vystoupení pod balkony
Podpora rodinných příslušníků
Dárky pro klienty v podobě tabletů, květin, potravin, knih, stolních her a křížovek
od nejrůznějších institucí
• Ukončení projektu vzdělávání z ESF „Sluníčko pro seniory“
• Získání certifikátu „Pracoviště využívající koncept bazální stimulace v péči o klienty“
• Prohloubení mezigenerační spolupráce s mateřskými a základními školami
• Zapojení do projektu „Ježíškova vnoučata“
• Zavádění prvků paliativní péče do praxe obou služeb – příprava na certifikaci
• Spolupráce s řádovou sestrou v oblasti duchovní podpory
• Zavádění prvků bazální stimulace do každodenní praxe – příprava na certifikaci
• Navázání spolupráce s Ostravsko-opavskou diecézí – 1x týdně dochází za klienty
sestra Františka (duchovní podpora)
• Projekt vzdělávání z EU „Sluníčko pro seniory“ – vzdělávání pro pracovníky v oblasti
• Konceptu bazální stimulace, paliativní péče, validace a další mezigenerační výukový
projekt (spolupráce s MŠ U Haldy)
• Dostavba zahradní kaple sv. Ludmily
POBYTOVÁ SLUŽBA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR):
• Navýšení kapacity na 106 klientů
• Již potřetí proběhla obhajoba Certifikátu „Vážka“ (8.9.2017) – celkové hodnocení
kritérií = 86,55 bodů (100 % hodnocena spolupráce s rodinou, výživa a hydratace,
lokalizace a funkčnost zařízení a pokoje klientů – velmi dobrá kvalita poskytované
služby), úspěšná účast úseku B1, který v režimu DZR funguje od ledna 2017
POBYTOVÁ SLUŽBA DOMOVA PRO SENIORY (DS):
• Snížení kapacity na 78 klientů
• Inspekce kvality (20.6-22.6.2017) – bylo konstatováno, že služba je poskytována
souladu s legislativními podmínkami (vysoce hodnocen individuální přístup a
znalost biografie klientů)
• Zapojení klientů do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“ (byla splněna
přání čtyřem osamělým seniorům)

2016

JINÉ:
• zrušení útvaru zdravotní a ošetřovatelské péče, ošetřovatelský a odborný personál
se stal součástí útvaru sociální a přímé péče
POBYTOVÁ SLUŽBA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR):
• Transformace úseku B1 (přechod z pobytové služby DS do pobytové služby DZR,
snížení lůžek o 2)
• Prohlubování projektu „Bon Apetit“ (jídlo do ruky, úprava stolování)
POBYTOVÁ SLUŽBA DOMOVA PRO SENIORY (DS):
• Rozšíření aktivizačních činností v pobytové službě domova pro seniory („Hýbánky“,
„Hudební chvilky“, „Dostaveníčko na A3“, „Karetní klub“, „Klub společenských her“,
„Cestování s Ivou“, akce Dámského klubu – 1x měsíčně …)
JINÉ:
• Získání devítimístného auta Fiat Ducato z projektu EU (ROP)
• Navázání spolupráce s Vazební věznicí Ostrava, Čtyřlístkem, SOU Zdeňka Matějčka
– výpomoc při úpravě a úklidu zahrady
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Postupné zavádění projektu „Bon Apetit“ - specifický úsek B1 – pobytová služba DS
Obhajoba certifikátu „Vážka“ – proběhla v měsíci červenci
Leden – udělení Certifikátu „Vážka“ pobytové službě domova se zvláštním režimem
Estetizace a úprava prostředí na úsecích pobytové služby DZR (barevné značení,
orientační body…)
Projekt „Bon Apetit“ – pilotní zavádění – pobytová služba DZR
Zavádění odpoledních programů pro uživatele obou služeb
„Křeslo pro hosta“ – setkávání se zajímavými osobnostmi z řad pracovníků, klientů
či hostů
Zavedení III. etapy sociálního modelu – po důkladné analýze zrušení pozic
vedoucích úseků (ponecháno pouze na specifickém úseku B1) – návrat
koordinátorů plánování a průběhu služby
Navýšen počet klientů v pobytové službě DS o 2, na 122 uživatelů
Dokončeny stavební práce venkovní relaxační zóny s přímým vstupem z úseku B1
Vymalování celého domova, výměna žaluzií na DS, estetizace prostředí (barevné
polepy dveří) – obě služby, výměna všech dveří na DZR
Služba DS – vyčleněn 1 pracovník pro bazální stimulaci a aktivizaci na úsecích A1-A3
(koncem roku odchod na mateřskou)
Zavedena skupinová aktivita „dámský klub“ – začátek na úseku A1, účast i dalších
klientů z úseků A2, A3 = nákup k vybavení stávající „Místnosti pro hospodyňky a
hospodáře“ o elektrický sporák, linku, rozkládací stůl a další drobnosti
Specifický úsek B1 – PSS 116a) zapojeni do provádění skupinových animačních a
aktivizačních programů
Na úseku B1 – pod vedením sociálních pracovnic veden skupinový program s prvky
reminiscence (1x týdně)
Účast na projektu „Vzpomínejme, když pečujeme“ – vzpomínkové krabice, výstava
v prostorách Nové Radnice
Rozšíření využití multifunkční místnosti na úseku B3 – 2 části (jedna pro
volnočasové aktivity, druhá pro muzikoterapii, aromaterapii či relaxaci), možnost
využití i pro společné chvíle klientů s rodinnými příslušníky
Žádost ČAS o udělení Certifikátu „Vážka“ pro pobytovou službu DZR (leden 2014 –
uděleno) – závěrečné přípravy
zavedení II. etapy sociálního modelu – zaměření na lidské zdroje, další prohloubení
kompetencí sociálních pracovníků
Zaměření na změny v přístupu PSS 116a) ke klientovi služby – posun ve změně
myšlení, přechod k rovnocennému partnerství
Vytvoření dokumentu „Zakázka“ jako nedílné součásti smlouvy o poskytování
pobytové služby
Vytvoření Vnitřních pravidel pro určení garancí a limitů poskytování služeb
V souvislosti s ukončením služby dobrovolníků Senior servisu navázána spolupráce
s Adrou; vytvoření funkce koordinátora dobrovolníků z řad sociálních pracovníků
Otevření nové multifunkční místnosti na úseku B3, služba DZR
Vytvořeny Metodické listy pro aktivizační činnosti a sociálně-terapeutické činnosti
Vytvořena „Místnost pro hospodyňky a hospodáře“ (k dispozici trouba, pračka,
žehlička apod.) – služba DS
Úprava počtu klientů jednotlivých služeb: DZR = snížení z 98 na 64 uživatelů, DS –
zvýšení počtu klientů na 120; celkové snížení kapacity ze 188 na 184 klientů
Zavedení I. etapy sociálního modelu – personální změny: vedoucí pobytových
služeb DS a DZR, vedoucí úseků (koordinátoři plánování a průběhu služby
s posílenými kompetencemi), včlenění PSS 116a) po útvar sociální a přímé péče
Vedení veškeré dokumentace mající vztah k jednání se zájemcem o službu,
zahájení a průběhu služby v elektronické podobě, programu Cygnus, nákup
notebooků na všechny úseky Domova Sluníčko (6)
Metodické vedení sociálních pracovníků ve směru k PSS 116a), b) zajištění
počítačové gramotnosti vlastními silami
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„Letní slavnost“ – v rámci 10.výročí zahájení provozu
Nové zpracování webových stránek
Nově nastaveny a posíleny kompetence sociálních pracovníků – vznik pracovní
pozice koordinátora plánování a průběhu služby
Vypracování analýzy počtu klientů jednotlivých služeb – výstupem byl návrh na
snížení počtu klientů služby DZR a navýšení počtu klientů DS
Profilace úseku se specifickou péčí v rámci pobytové služby DS – úsek B1 (42
klientů)
Podíl na natáčení dokumentu ČT „Ztraceni sami v sobě“ – autorka Sylvie Kleková
obdržela za dokument ocenění
Vlastnoruční zpracování filmového dokumentu, kde byly prezentovány sociálně
terapeutické a aktivizační činnosti v pobytové službě DZR (námět, hudba, text –
pracovníci domova)
Divadelní představení se zapojením rodinných příslušníků a dalších osob
vstupujících do služby (sdružení Dogma – canisterapie, zapůjčen poník, členové
sdružení se objevili i v rolích herců)
Zavedení standardů kvality do praxe
Posilování kompetencí sociálních pracovníků
Příprava dalšího divadelního představení
Navázání spolupráce s dobrovolníky „Senior servis“
Registrace dvou pobytových služeb = pobytová služba domova pro seniory (90
klientů) a pobytová služba domova se zvláštním režimem (94 klientů)
Tvorba standardů kvality pro naši službu
Zahájení činnosti Divadelního spolku Sluníčko (autorsky, hudebně, kostýmově a
herecky se podíleli pracovníci i klienti)
Obdržení Zvláštní ocenění v kategorii aktivizačních programů v rámci soutěže
Domov plný života (DTO Ostrava)
Zavedení skupinového programu s prvky reminiscence pod vedením soc.
pracovníků s certifikátem
Návštěva Mgr. Petra Velety (taneční terapie) a zavedení této činnosti, vedl
pracovník pro aktivizační činnosti, který prošel kurzem Taneční terapie u Mgr.
Velety
Vytvoření skupiny pro přípravu tvorby standardů kvality
Zavádění strukturovaných skupinových činností na úseku B3 pod vedením
sociálních pracovníků
Zavedení Tréninku paměti jako pravidelné týdenní aktivity pod vedením
vyškolených trenérů paměti
Zahájení spolupráce s ČAS (návštěva MUDr. Holmerové)
Pí. ředitelka obdržela Zvláštní ocenění za mimořádný přínos v oboru gerontologie
(DTO Ostrava)
Profilace specifického úseku pro uživatele trpící nějakou formou demence či
Alzheimerovou chorobou (nejdříve pouze úsek B3, pro vzrůstající počet těchto
uživatelů postupně přeměna úseku B2)
Školení trenérů paměti v Praze (3 sociální pracovníci)

