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Vital life z.s. vznikl 20. ledna v roce 2011. K 1. lednu 2014 byl Vital 

life zapsán do spolkového rejstříku, vedeného městským soudem 

v Praze oddíl L, vložka 22404.  

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví, obdržel dne 31. 

7. 2014 žádost spolku Vital life o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona o 

zdravotních službách. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

nabylo právní moci dne 19. 11. 2014.   

Dne 09.09.2014 byla podána žádost o registraci sociální služby. 

Magistrát hlavního města Prahy, obor správních činností ve 

zdravotnictví a sociální péči, příslušný k rozhodování podle § 78 odst. 

2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodl dne 12. 5. 2015 podle § 81 odst. 1 zákona o 

sociálních službách v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, o registraci sociální služby Vital life 

z.s., domov se zvláštním režimem, poskytované od 18. 05. 2015.  

 

Domov Vital life poskytuje celoroční pobytovou službu. Sociální 

služba je poskytována v zrekonstruované budově, která se nachází v 

klidném venkovském prostředí, kousek od lesa na okraji obce Hamr.  

Prostředí a podmínky pro poskytování služby v domově jsou v 

maximální možné míře přizpůsobovány potřebám klientů. 

V domově je podporován aktivní život uživatelů, k dispozici je 

společenská místnost, která slouží pro aktivizaci, volnočasové a 

zájmové aktivity, je vybavena pro potřeby seniorů a zdravotně 

postižených občanů, kteří zde mohou trávit čas dle svého uvážení v 

příjemném a bezpečném prostředí za trvalé přítomnosti pečovatelky, 

je vybavena televizorem a rádiem, je k dispozici počítač s internetem.  



 Svůj volný čas mohou klienti trávit podle svých představ, nebo 

mohou využít některou z nabízených aktivit. Volnočasové aktivity 

organizuje aktivizační pracovnice.  

V pravidelných aktivitách nabízíme: cvičení, protahování, masáže, 

procházky, tvoření a vyrábění, zahrádka, předčítání knih, denního 

tisku a časopisů, sledování filmů, hraní společenských her, poslech 

hudby a zpívání, vaření, pečení, reminiscence, povídání si na různá 

témata nebo zapojení do běžných denních aktivit, pomoc v kuchyni, 

pomoc s prádlem, při úklidu. 

Uživatelé si sami zvažují, do kterých aktivit se zapojí. 

V případě zájmu je uživatelům přístupná terasa s posezením, zahradní 

altán a přilehlá zahrada, která sousedí s loukou a lesem, kam je možné 

chodit na procházky.  

 

 

Ubytování 
 

Ubytování je uživatelům poskytováno v jednolůžkových nebo 

dvoulůžkových pokojích, jeden pokoj je třílůžkový. Pět pokojů má 

samostatné sociální zařízení. U ostatních pokojů je vždy jedno sociální 

zařízení pro dva pokoje. Pokoje jsou světlé a suché s dostatečným 

denním světlem. Pokoje klientů jsou vybaveny standardním nábytkem 

a zařízením (postel, šatní skříň, noční stolek, jídelní stůl, židle, polička, 

lůžkoviny, deka). Uživatel si může pokoj vybavit i vlastním drobným 

nábytkem a doplnit vlastními drobnými předměty jako jsou např. 

obrazy, sošky, fotografie, květiny apod.  

 

 

Stravování 
 

V domově je pro uživatele zajištěno celodenní stravování se zásadami 

správné výživy, v rozsahu minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně, 

je možné objednat si stravu navíc.  

Strava se podává uživatelům v hlavní jídelně, nebo ve dvou menších 

jídelnách nebo přímo na pokojích.  



Při podávání stravy poskytují uživatelům podporu a pomoc 

zaměstnanci, a to v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění 

dostatečného příjmu stravy a tekutin. 

Obědy dodává Domažlická nemocnice a.s. 

Jídelní lístek je umístěn na nástěnkách v prostorách domova, uživatelé 

si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel, vždy na týden dopředu u 

vedoucí úseku stravování (hospodářky). Pokud si uživatel nevybere, 

může využít služeb veřejného stravování, nebo si s dopomocí 

personálu samostatně jídlo připravit. 

 

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, 

hospodaří s finančními prostředky od uživatelů za poskytnuté služby, 

dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s 

vlastními prostředky.  

V právních vztazích organizace vystupuje svým jménem a nese 

odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně 

závaznými právními předpisy.  

 

 

Inspekce poskytování sociálních služeb 
 

Ve dnech 24. 10. – 26. 10. 2017 domov prošel inspekcí poskytování 

sociálních služeb v souladu s ustanovením § 97 odst. 1 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Poslání  a cíle domova 
 

Poslání domova   
 

• Poskytovat bydlení, stravu, podporu a péčí osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění a osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace 



vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou 

nemohou získat ve svém domácím prostředí ani za pomoci 

jiných typů sociálních služeb. Poskytovat kvalitní službu, 

zaměřenou na individuálně určené potřeby uživatelů, podporu 

jejich schopností, udržení a rozvoj sociálních kontaktů. 

Zachovávat u uživatelů optimální míru soběstačnosti a 

nezávislosti  

 

 

Zásady poskytování sociální služby        
 

 

• Odborná a profesionální péče 

Službu poskytují kvalifikovaní pracovníci, kteří splňují požadavky 

zákona o sociálních službách a neustále si doplňují nové dovednosti 

v odborných kursech a seminářích za účelem zkvalitňování péče o 

uživatele 

 

• Respektování potřeb uživatelů 

Všichni zaměstnanci, přistupují k našim uživatelům s respektem a 

úctou, respektují základní lidská práva uživatelů, ochranu osobní 

svobody, soukromí, osobních údajů a dalších jejich potřeb 

 

• Nestrannost 

Ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků, nestranně a 

rovnoprávně 

 

• Diskrétnost 

Dbáme na zachovávání diskrétnosti při jednání a zacházení s našimi 

uživateli a při zacházení se získanými informacemi, poskytnutými 

našimi uživateli 

 

• Řádný průběh sociální služby 

Máme písemně zpracovány standardy kvality sociální péče, metodické 

pokyny, směrnice, pracovní postupy, manuály, které zaručují řádný 



průběh poskytování sociální služby. Snažíme se, aby je všichni 

pracovníci znali a podle nich pracovali  

 

• Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením 

Na základě vnitřních pravidel, chráníme uživatele před předsudky a 

negativním hodnocením a vytváříme takové podmínky, aby tyto 

předsudky nevznikali. Veřejnost je seznamována s děním v domově 

například prostřednictvím webových stránek, facebooku, článků a 

fotografií v novinách. Rodiny a veřejnost jsou zapojovány do dění 

v domově, například účastí na oslavách a akcích pořádaných 

domovem. V domově jsou pořádány pro širokou veřejnost dny 

otevřených dveří. Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou 

v domově maximálně podporovány 

 

 

Cíle domova 
 

• Poskytovat kvalitní a bezpečnou službu, aby naši uživatelé 

mohli žít důstojným životem, v příjemném a bezpečném 

domácím prostředí – zvyšovat bezpečí uživatelů zajištěním 

potřebných zdravotních pomůcek, udržovat, zlepšovat a 

modernizovat technický stav zařízení 

 

• V přiměřené míře a s ohledem na individuální potřeby a 

zdravotní stav podporovat naše uživatele v soběstačnosti – 

zaměřit se na zachování a obnovení míry samostatnosti, 

minimalizovat prohlubování závislosti na poskytované službě  

 

• Poskytovat odbornou a kvalitní péči, vzdělávat a zvyšovat 

odbornou kvalifikaci zaměstnanců, uplatňovat nové přístupy a 

metody při poskytování péče, dodržovat etický kodex 

zaměstnance a profesionální přístup zaměstnanců, plánovat 

službu individuálně, podle individuálních potřeb každého 

uživatele 

 



• Podporovat vztahy uživatelů s rodinou a blízkými osobami – 

podporovat kontakt s rodinou a přáteli, vytvářet vhodné 

podmínky pro jejich setkávání, podporovat účast rodinných 

účastníků na pořádaných akcích, podporovat telefonickou 

komunikaci  

 

• Vytvořit stabilní tým zaměstnanců, motivovat zaměstnance 

podporovat týmovou spolupráci všech zaměstnanců 

 

 

Cílová skupina  
 

Domov je určen osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, 

Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto 

zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým 

potřebám těchto osob. 

 

Služba je určena osobám ve věku: 

• Starší dospělí  – 55 – 64 let 

• Mladší senioři – 65 – 80 let 

• Starší senioři –   nad  80 let 

 

Bez rozdílu pohlaví, rasy a náboženství. Uživatelé služby mohou být 

občany České republiky, ale také Spolkové republiky Německo nebo 

jiných zemí EU. Od 1.1.2020 má domov kapacitu 16 lidí. 

 

 

 

 

 



Okolnosti vylučující přijetí osoby do domova 

• domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i 

s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů 

sociálních služeb 

• domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální 

služby, o kterou osoba žádá, 

• zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové 

sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; 

tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis 

• osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z 

důvodu akutní infekční nemoci,  

• zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve 

zdravotnickém zařízení, 

• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v 

době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o 

poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování 

povinností vyplývajících ze smlouvy 

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby 
  

Jednání se zájemcem o službu probíhá již před nástupem do domova. 

První základní informace o domově Vital life, může zájemce získat na 

webových stránkách na adrese http://www.vital-life-domov-

lebeda.cz/ a www.vitalhouse.de.   

 

Další informace je možné získat  
telefonicky na čísle: 776320163, 724 296 157  

elektronickou poštou: vitallife@centrum.cz,  

poštou na adrese: Vital life z.s., Trhanov 139, 34533 

nebo osobní schůzkou s vedením domova 

 

Osoby účastnící je jednání 



Za domov se zájemci o službu jedná vždy vedení domova Vital life, 

dále sociální pracovník.  

Zájemce jedná osobně, s doprovodem rodinných příslušníků, v 

zastoupení pověřených rodinných příslušníků nebo v zastoupení 

zákonného zástupce.  

 

Místo jednán 
Jednání probíhá v domově Vital life, po domluvě se zájemcem je 

možné místo jednání přizpůsobit potřebám zájemce. 

Jednání se zájemcem o službu lze dle potřeby rozdělit na více schůzek.  

 

 

 

Pracovní postup při jednání se zájemcem o sociální službu 
 

Vedení domova a sociální pracovník představí sebe i organizaci, 

informuje zájemce o nabízené sociální službě a o její podobě a rozsahu 

a snaží zodpovědět všechny otázky týkající se poskytované sociální 

služby.  

 Zájemci jsou vysvětleny všechny body Domácího řádu Domova Vital 

life.  

 Domov si zájemce v doprovodu vedoucího pracovníka prohlédne a 

seznámí se s provozem. 

 

Zájemce je vedením domova informován o výši úhrady za 

poskytované sociální služby. Úhrada za poskytované sociální služby 

zahrnuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při 

prosazování práv a zájmů.  

 

Zájemci je poskytnut přiměřený prostor pro vyjasnění a vyjádření 

názorů, požadavků a cílů. Vedení domova nebo sociální pracovník 

poskytují podporu při definici osobních cílů. 



Na základě dohodnutého osobního cíle se odvíjí skladba a rozsah 

poskytovaných služeb. Rozsah poskytovaných služeb je dán 

schopnostmi, možnostmi a přáními uživatele a možnostmi služby. 

 

Dále vedení seznámí zájemce se smlouvou o poskytování sociální 

služby a se všemi povinnostmi, které pro něj ze smlouvy vyplývají, 

včetně podmínek a způsobu poskytování služby. 

 
 

Poskytované služby 
 

Od krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví, jsme na 

základě podané žádosti obdrželi rozhodnutí o udělení oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb, které nabylo právní moci dne 19. 

11. 2014.  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve 

zdravotnictví a sociální péči, vydalo rozhodnutí o registraci sociální 

služby domov se zvláštním režimem, poskytované od 18. 5. 2015.  

 
 

Poskytované služby v domově se zvláštním režimem: 
 

- poskytnutí ubytování 

- poskytnutí stravy 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

- pravidelný úklid pokojů, praní a žehlení prádla, drobné opravy 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- sociálně terapeutické činnosti 

- aktivizační činnosti 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 

- poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřeba 

- zajištění lékařské péče pro uživatele 

- poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením 



- zprostředkování služeb kadeřnice, pedikérky, fyzioterapeutky  

 

Domov poskytuje sociální a zdravotní služby seniorům se stařeckou 

demencí,  

Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí s cílem zlepšení či 

zachování kvality 

života, podpora soběstačnosti a důstojnosti člověka. Služba je 

poskytována seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

jsou závislí na pomoci jiné osoby, mají sníženou soběstačnost v 

základních schopnostech, potřebují soustavnou péči a dohled, který 

jim nemůže být poskytnut v jejich přirozeném prostředí. Poskytovaná 

péče, vychází z individuálních potřeb a přání klientů. Aktivity zahrnují 

podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických 

schopností klientů v mezích jejich možností a zdravotního stavu a to 

prostřednictvím metod nefarmakologického přístupu ke klientům s 

demencí. Služba podporuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli. 

Domov dbá na zachování lidské důstojnosti klientů a jsou 

respektována základní lidská práva a svobody. 

 

 

Aktivity, aktivizace 
 

Svůj volný čas mohou klienti trávit podle svých představ, nebo mohou 

využít některou z nabízených aktivit. Volnočasové aktivity organizuje 

aktivizační pracovnice, která se snaží podpořit každého klienta v tom, 

co dělá opravdu rád a co ho baví.  

V pravidelných aktivitách nabízíme: cvičení, protahování, masáže, 

dotyková terapie, procházky, arteterapie, zahrádka, předčítání knih, 

denního tisku a časopisů, sledování filmů, hraní společenských her, 

muzikoterapie a zpívání, vaření, pečení, reminiscenční terapie, 

zapojení do běžných denních aktivit, pomoc v kuchyni, pomoc s 

prádlem, při úklidu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Další aktivity 
 

Letos z důvodu epidemie Covid–19, bylo setkávání během roku velmi 

omezené nebo zakázané. Návštěvu restaurace, kavárny, kina nebo 

koncertu si mohli klienti dopřát jen velmi omezeně a krátkém období.   

Je-li to možné, probíhá v našem domově Canisterapie, navštěvuje nás 

terapeutka s pejskem, klienti kontakt s ním velice vítají.  

Slavíme narozenin a jmenin klientů, různé svátky a mezinárodní dny, 

Masopust, 1. Máj, Velikonoce, Vánoce, MDŽ a pod.  

Od jara do podzimu, (v závislosti na počasí), trávíme čas na terase a 

zahradě (opékání, aktivizační činnost s klienty) nebo v zahradním 

altánu.  

Doufáme, že v příštím roce bude situace lepší a těšíme se na společné 

aktivity mimo domov, kulturní zážitky i posezení v kavárnách.  

 

 



 

 

 

 

 



Prověřovací cvičení 

Dne 5.11.2021 proběhlo v domově, ve spolupráci s HZS, Prověřovací 

cvičení na téma:  

POŽÁR DOMOVA   

Cvičení bylo tajné, nikdo kromě vedení o něm nevěděl! 

Po příchodu „jako elektrikáře“ (požárník) začalo hořet na pokoji č.2, 

kde údajně sáhl do elektriky a začalo hořet, spustil se snímač kouře, 

pan elektrikář volal, že tam hoří…. 

Jeden ze zaměstnanců zavolal linku 150, ostatní zaměstnanci postupně 

začali evakuovat klienti. Výhodou bylo, že všichni klienti byli 

vysazeni v křesle na kolečkách, a tak evakuace byla snadná, chodící 

klienti šli sami, imobilní vyvezl personál. Použitá byla nejkratší možná 

cesta – hlavním vchodem, 1 klient a 1 pracovník se evakuovali zadním 

východem na zahradu. Ostatní se shromáždil na parkovišti před 

domem. S sebou brali deky pro chladné počasí venku. 

Od ohlášky na linku 150 za 10 min dojezd prvních jednotek HZS, 

předání informací veliteli zásahu bylo kvalitní, pádné a přesné. 

Následně HZS začali s průzkumem domova, nalezena jedna osoba, 

ležící na pokoji č.2, kde požár údajně vypukl. Tu vynesli a zajistili. 

Cvičení bylo ukončeno v 11.00.  

Následně vedení domova s veliteli HZS jednotek prošli domov a 

ukázali jim zdroje vody, příjezdové cesty i ze spodní části objektu. 

Všichni zaměstnanci se po ukončení cvičení sešli k debatě, celou akci 

zhodnotili a vyjádřili se k dané věci. Sdělili si chyby a přínosy cvičení.  

Cvičení bylo pro zaměstnance velmi zajímavou a přínosnou 

zkušeností.  

 

 
 

 

 

 

 



Ergoterapie, cvičení a rehabilitace 

 

Ergoterapie, rehabilitace spolu s cvičením jdou ruku v ruce vedle sebe 

a denně se i několikrát aplikují. Cílem je udržení maximální 

soběstačnosti a samostatnosti klienta v běžném denním životě. 

Využíváme pomůcek pro zvětšení rozsahu svalové síly, zlepšení 

jemné motoriky a koordinaci pohybu. Dále je možno se zapojit do 

činností, jako je práce s papírem, malování, vaření, šití, vyšívání. 

Tanec se do denního programu zařazuje pravidelně a pro méně 

pohyblivé klienty probíhá tanec v sedě za doprovodu hudby. Ve 

společenské místnosti je klientům k dispozici televize, rádio. V patře 

je počítač s internetem, nebo služební telefon s internetem. Po 

domluvě se zaměstnanci domova mohou klienti využít jak služební 

telefon ke spojení s rodinou a přáteli, tak i internet. Zaměstnanci jsou 

při manipulaci s přístroji nápomocni. Ergoterapie se provádí 

především individuálně. Slouží k relaxaci klienta, pro překonání 

nemoci a jiných osobních problémů klienta, přispívá a zlepšuje 

integraci klienta do společnosti. Rehabilitace, cvičení probíhá na 

společenské místnosti nebo na pokojích klientů. Jedná se spíše o 

stimulaci kloubů a svalů za pomoci jemných doteků doprovázených 

klidným vlídným slovem. Několikrát denně se najde chvilka na krátké 

procvičení a protažení klienta.  

 

 

 

Odborná vyšetření 
 

Jsou zajišťována na základě doporučení praktických (ošetřujících) 

lékařů jednotlivých klientů. Německy hovořící klienti, kteří potřebují 

odbornou pomoc psychologa nebo psychiatra docházejí k lékařům 

v Německu. Pro případ náhlého zhoršení zdravotního stavu klientů je 

24 hodin denně na mobilním telefonu k dispozici Mgr.Bc. Lucie 

Trněná, DiS, registrovaná všeobecná sestra, která je konzultantem 

situace, v případě akutního zhoršení stavu nebo ohrožení života 

klientů je zaměstnanec povinen volat RZP. 

 



Ošetřovatelská péče 

 
Je zajišťována v našem zařízení nepřetržitě, 24h/denně. Klienti jsou 

v celodenní péči zdravotního personálu. Odborná vyšetření jsou 

zajišťována na základě doporučení praktického (ošetřujícího) lékaře 

jednotlivých klientů. K odborným vyšetřením jsou pak odesíláni do 

specializovaných zdravotnických zařízení.  

 

Lékaři spolupracující s naším zařízením: 

 

Praktický lékař CZ: MUDr. Nesvedová Edita, Sušice (závodní lékař) 

Praktický lékař DE: MUDr. Wirz Bruno, Waldmünchen  

Psychiatr CZ: MUDr. Chvalová Viola, Domažlice 

Psychiatr DE: Neurologische- Psychiatrische Gemeinschaftspraxis v 

Chamu 

Zubař: MUDr. Petra Švecová, Kdyně, MUDr. Veithová Jaroslava, 

Domažlice 

Zdravotničtí pracovníci v domově (k 31.12.2021):  

 

Vrchní zdravotní sestra Mgr.Bc. Lucie Trněná, DiS 

Všeobecná sestra dle zákona 96/2004 Sb  

Lucie Procházková, DiS, Dana Egerová 

Praktická sestra Jana Jarema  

Fyzioterapeutka: Veronika Hrabačková, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚDAJE O UŽIVATELÍCH ZA ROK 2021 
 

Od 01.01.2019 má domov kapacitu 16 lůžek. Kapacita zařízení byla 

v roce 2021 naplněná. 

 

 

Počet klientů k 31. 12. 2021 15 

Muži 5 

Ženy 10 

Z toho ve věku  

55 - 65 1 

66 - 75 2 

76 - 85 11 

Nad 85 1 

Průměrný věk klientů domova 80,1 

Přijato 6 

Propuštěno 1 

Zemřelo 5 

Trvale upoutaných na lůžko 3 

Mobilní za pomoci druhé 

osoby/technických pomůcek 

15 

Klienti, jejichž zdravotní stav 

vyžaduje nákladnější stravování  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONÁLNÍ PŘEHLED K 31.12.2021 

 

Hlavní plánované směry rozvoje 

 

Naplňování zákona o sociálních službách, zejména standardů kvality 

sociálních služeb.  

Zkvalitňování komunikace s uživateli (jako trvalý proces). 

Rozšíření spolupráce s rodinami klientů. 

 

 

Jednatel

Vrchní zdravotní sestra 
(odpovědný vedoucí) 1,0 HPP

Zdravotní sestra 1,0 HPP 2x

Zdravotní sestra 0,16 DPP

Všeobecná sestra  0,16 DPP 2x

Zdravotnický asistent 1,0

Fyzioterapeut 0,16 DPP

Sociální pracovnice  0,8 HPP

Pracovník v sociálních službách  1,0 HPP 
8x

Hospodářka 1,0 HPP

Uklízečka 0,75 HPP 2x

Uklízečka 1,0 HPP

Údržbářské práce  0,16 DPP

Administrativní pracovnice 0,75 
HPP

Administrativní pracovnice 0,16 
DPP

Lektor NJ 0,16 DPP



 

Sponzorské dary, dotace a granty 
 

 

V průběhu celého roku naše organizace oslovovala fyzické i právnické 

osoby. Pomocnou ruku nám v roce 2021 podaly významné nadace, 

společnosti i bankovní domy. Naše organizace získala nejen finanční 

prostředky na zakoupení velmi potřebných zdravotních pomůcek pro 

seniory v našem domově, ale i finanční příspěvky či věcné dary 

v rámci tzv. krizové pomoci v období pandemie Covid-19. I v tomto 

velmi nelehkém období jsme se však snažili nepropadnout negativním 

koronavirovým myšlenkám, a tak jsme přihlásili své projekty do 

vyhlášených grantových řízení, ve kterých jsme si museli realizaci 

projektu i částečně vysoutěžit. 

 

 

DOTACE 2021 

 

 

 

 

 

V 

 

Plzeňský kraj 
 

Plzeňský kraj poskytl naší organizaci účelovou finanční dotaci 

určenou na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních 

činností sociální služby v souvislosti s realizací reformy psychiatrické 

péče. 

 

 



 

GRANTY 2021 
 

V průběhu celého roku naše organizace oslovovala fyzické i právnické 

osoby. Pomocnou ruku nám v roce 2021 podaly významné nadace a 

nadační fondy, společnosti i bankovní domy a naše organizace tak 

získala finanční prostředky na zakoupení velmi potřebných 

zdravotních pomůcek pro seniory v našem domově. V letošním roce 

jsme opět také zkusili štěstí a přihlásili jsme své projekty do 

vyhlášených grantových řízení, ve kterých jsme si museli realizaci 

projektu i částečně vysoutěžit. 

 

Chtěli bychom touto cestou všem níže uvedeným velmi 

poděkovat. Vaše pomoc a podpora pro náš malý domov opravdu 

hodně znamená. Díky Vám se nám podařilo zvýšit kvalitu péče 

 v našem domově. DĚKUJEME! 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Nadace JUST CS 

 

Nadace JUST CS se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v 

tíživých sociálních nebo životních situacích, ze kterých si sami 

nemohou pomoci. Poskytuje příspěvky společnostem, které se 

zabývají péčí o potřebné a přidělení příspěvku jim pomůže ve 

zkvalitnění životních podmínek svěřených osob. V tomto roce Nadace 

JUST CS podpořila náš domov již potřetí. Díky finančnímu příspěvku 

jsme mohli zakoupit nové antidekubitní pomůcky pro dlouhodobě 

ležící klienty v našem domově. 



Společnost ČEPS, a.s. a Nadace AGROFERT 

Neustále se snažíme vylepšovat vybavenost našeho domova, a tím 

tak co nejvíce zlepšit kvalitu péče o naše klienty. To se nyní povedlo 

díky finančním příspěvkům společnosti ČEPS, a.s. a Nadace 

AGROFERT, díky nimž jsme mohli pro naše klienty zakoupit 

elektrické masážní křeslo MD – A780, špičku mezi masážními 

křesly. 

Díky tomuto masážnímu křeslu můžeme při masážích přistupovat ke 

všem klientům individuálně a provádět masáž konkrétní části těla, při 

které se tlumí konkrétní postižené místo. Pravidelné masáže 

pomohou našim klientům od bolestí a pevně věříme, že jim pomohou 

i déle udržet pohybovou funkci těla, která se v důsledku jejich 

onemocnění postupně zhoršuje. Mnohokrát děkujeme! Pro náš malý 

domov Vaše opakovaná podpora a pomoc opravdu hodně znamená. 

 

 



 

 

 

ČEPS, a.s. 

Společnost ČEPS, a.s. je provozovatelem přenosové soustavy ČR. 

Zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj elektroenergetické 

přenosové soustavy v rámci propojených evropských soustav. 

Prostřednictvím svého dárcovského programu, kterým se aktivně 

hlásí ke svému dílu odpovědnosti za podobu prostředí, v němž 

působí, podpořila společnost ČEPS náš domov již třetím rokem po 

sobě. Společnost ČEPS, a.s. již považujeme za našeho 

dlouhodobého a spolehlivého partnera.  

 

 

 

 

 

Nadace AGROFERT 

Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve 

vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. 

Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku 

a přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj 

jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a 

podmínek činnosti. 



 

 

 

 

 

 

 

Česko–německý fond budoucnosti 

Česko–německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy 

a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi 

obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do 

společné kultury a dějin. Jedná se o nadační fond, jenž spravuje a 

rozděluje převážně (nikoli všalk výlučně) prostředky ze státního 

rozpočtu České republiky a Spolkové republiky Německo. Formálně 

se v případě jejich podpory jedná o nadační příspěvek a nikoli o 

dotaci z veřejného rozpočtu. Máme velkou radost , že právě Česko-

německýfond podpořil náš projekt „Zase spolu na Vitalu“ v rámci 

mimořádné výzvy „Pomoc pro pohraničí II.“ Pro naše seniory bylo 

v době epidemie Covid-19 nejvíce skličující opatření v zákazu 

návštěv. Se stále se zlepšující současnou epidemiologickou situací a 

postupnými rozvolňováními ze strany vlády, jsme návštěvy 

s dodržováním všech potřebných ochranných opatření znovu 

umožnili. Díky nadačnímu příspěvku jsme zakoupili sestavy 

zahradního nábytku (stoly a křesla), a tím jsme vytvořili ve 

venkovních prostorách domova dostatečný počet oddělených 

venkovních sezení, jenž opět umožnila bezpečnější setkávání našich 

klientů se svými rodinami. Nový nábytek též slouží i pro setkávání a 

posezení našich seniorů ve venkovních prostorách domova.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

 
Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat 

lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko 

včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe 

postarat. Je nám opravdu velkou ctí, že právě naši organizaci Výbor 

dobré vůle již opakovaně podpořil. V tomto roce byly finanční 

prostředky použity na další vzdělávání všech zaměstnanců domova 

v oblasti poskytování paliativní péče a psychosociální podpory 

umírajícím a pozůstalým. Díky dalšímu kurzu „Škola zad pro 

pracovníky v sociálních službách“ se naše zaměstnankyně také 

dozvěděly, jak pečovat o sebe samu s ohledem na jejich fyzicky 

náročnou práci, protože nejen zdraví klientů, ale i to jejich je velmi 

důležité.  
 

 

                

 



 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace 

Olgy Havlové“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MONETA Money Bank, a.s.  

 
Podpora místních komunit je součástí společenské odpovědnosti 

banky MONETA Money Bank, a.s. již od roku 1996, kdy vznikl 

grantový Program podpory potřebných. Regionální grantový 

Program podpory potřebných je zaměřen zejména na pomoc 

znevýhodněným dětem a dospělým a podporu ochrany životního 

prostředí. Postaven je na zapojení zaměstnanců, kteří sami navrhují, 

jakou organizaci chtějí podpořit a s jakou organizací by měla 

MONETA spolupracovat. Volí organizace, které jsou blízké jejich 

hodnotám, a tím vytvářejí harmonii mezi svými osobními hodnotami 

a společenskou odpovědností banky.  

Velice děkujeme paní ředitelce pobočky MONETA Money Bank, 

a.s. v Domažlicích, za opakovanou podporu našich projektů. Díky 

Vám MONETA Money Bank, a.s. náš domov v letošním roce opět 

podpořila a získali jsme tak finanční příspěvek na zakoupení dalšího 

pojízdného polohovacího křesla Selectis pro naše seniory.  



 

 

 

 

 

 

Nadační fond TESCO 

 
Grantový program “Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje 

finanční podporu na realizaci malých, veřejně prospěšných projektů 

po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat 

udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen 

Tesco. Náš projekt „Abychom se cítili více jako doma“ byl vybrán 

mezi finálové projekty 9. kola a postoupil do hlasovací fáze.  

Hlasování probíhalo od 14.6. do 11.7.2021 v obchodech Tesco 

Kdyně, Nádražní 747 a Tesco Klatovy, Domažlická 909. Náš projekt 

získal 5278 bodů a umístil se tak na krásném 2. místě. Za finanční 

příspěvek jsme obnovili alespoň malou část velmi starého a již 

nevyhovujícího nábytku na pokojích našich klientů.  

Velké díky patří jak Nadačnímu fondu Tesco, tak i zákazníkům 

obchodů Tesco a také našim přátelům a známým za každý vhozený 

žeton pro náš projekt. Velice si vaší podpory vážíme a děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti 

z programu Vy rozhodujete, my pomáháme“ 



 

Alzheimer nadační fond a Nadace Charta 77 
 

Rádi bychom touto cestou velmi poděkovali Alzheimer nadačnímu 

fondu a Nadaci Charta 77 za to, že společnými silami přispěly 

našemu domovu na zakoupení dalšího, velice potřebného pojízdného 

polohovacího křesla Selectis pro naše seniory. Díky Vám můžeme 

nyní dopřát křeslo více klientům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alzheimer nadační fond  

 
Alzheimer nadační fond byl založen na podporu výzkumu 

Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních 

onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a 

demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, 

rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za 

kterých je poskytována. 

 

 

 

 

 

Nadace Charty 77 

 
V roce 1990 Nadace Charty 77 přinesla charitu na území tehdejšího 

Československa. Byla opravdovým průkopníkem v této oblasti. Její 

charitativní projekty jako Konto MÍŠA a Konto Bariéry zaměřující se 

na pomoc lidí se zdravotními problémy a handicapy postupně svoji 

„matku“ přerostly. Nadace se stala opravdu všestrannou nadací, 

s desítkami tisíc pravidelných dárců. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nadační fond Českého rozhlasu 

 
Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a 

podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez 

ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Toto poslání naplňuje 

prostřednictvím dlouhodobých projektů světluška, Ježíškova 

vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je 

aktuálně potřeba. Velice děkujeme Nadačnímu fondu Českého 

rozhlasu za věcné dary pro náš domov v podobě polohovacího křesla 

Montreal v hodnotě 26.900,- Kč  a venkovní dřevěné hry „Čtyři 

v řadě“ v hodnotě 5.590,- Kč, které byly pořízeny ze sbírky 

Ježíškova vnoučata. Tato hra potěšila nejen naše seniory, ale i 

personál domova. Hra se stala skvělým společníkem pro zkrácení a 

zpříjemnění dlouhých dnů v domově. Seniorům hraní her prospívá a 

zlepšuje jim náladu. 

 

 



 

 

 

„Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého 

rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata“ 



 

 

 

 

 

 

Rádi bychom také touto cestou z celého srdce poděkovali Českému 

rozhlasu a jeho týmu za krásný projekt Ježíškova vnoučata, do 

kterého se náš domov již opakovaně zapojil. Velké poděkování patří 

samozřejmě také všem Ježíškovým vnoučatům, bez kterých by tento 

krásný projekt nemohl fungovat a především těm, kteří si vybrali 

splnění přání seniorů z našeho domova.  

Bohužel i letošní ročník Ježíškových vnoučat byl opět ovlivněn 

epidemií Covid-19 a z obavy před zanesením nákazy do našeho 

domova byl ochuzen o osobní setkání. Tato situace nás velice 

mrzela, avšak pevně věříme, že příští rok již bude těmto krásným 

setkáním znovu nakloněn. 

Děkujeme tedy všem vnoučátkům za krásné dárečky, které 

přicházely spolu s krásnými vzkazy, dopisy, či fotkami. Je krásné, že 

jste si v tak hektickém období jako je to předvánoční, v době tolika 

povinností a příprav dokázali udělat čas udělat radost druhým. 

 



 

 

 

 

 

 



      

 

 

 


