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Spolupráce a partnerství

Děkujeme všem,

Městský úřad Třebíč - Komunitní plánování
sociálních služeb, členství v pracovní
skupině Senioři.
Úřad práce Třebíč - Zajištění odborné praxe
pro účastníky rekvalifikačního kurzu
Pracovník v sociálních službách se
zaměřením na přímou obslužnou péči.
Obecní úřad Moravské Budějovice – Komunitní
plánování sociálních služeb
KOUS Vysočina - členství v Sociálně zdravotní
sekci.
STŘED, o.s. –dobrovolnické centrum
DIANA domácí péče s.r.o. - domácí zdravotní
péče, domácí hospicová péče
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Zdravé město Třebíč
Senior point Třebíč
SSOS a SOU Vostrý
Obec Dukovany
Penzion pro seniory Krahulov

kteří nás finančně podporují
v naší činnosti:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Kraje Vysočina
Města a obce:
Třebíč
Jemnice
Moravské Budějovice
Dukovany
Slavětice
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Fond Vysočiny
DEDRA Třebíč, Třebíč

dále např.:
praktičtí lékaři, pobytová zařízení pro seniory,
sociální pracovníci obcí a zařízení pro seniory,
další organizace sledující stejné či obdobné cíle
a další

Poslání obecně prospěšné společnosti
DIANA TŘEBÍČ, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost DIANA TŘEBÍČ je neziskovou organizací poskytující
terénní sociální služby v domácím prostředí klientů. Je registrovaným poskytovatelem dle zákona o sociálních službách.

Další poděkování patří našim pracovníkům, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům
za profesionální práci a pomoc. Partnerským organizacím, subjektům a dárcům za poskytnutou
podporu a vzájemnou spolupráci. A v neposlední řadě také našim klientům a jejich rodinám
za projevenou důvěru a kladnou odezvu na naše služby.

Provozní kancelář:
Lékařský dům Vltavínská, Třebíč,1.patro stomatologické polikliniky
Tel.: 568 808 228 Mobil: 728 168 405
Provozní hodiny:
Po – Pá 7.00 – 15.00 hod.

Naší nabídkou služeb podporujeme seniory a osoby se zdravotním postižením
či s nemocí, aby mohli co nejdéle žít ve vlastním sociálním prostředí - tedy
doma v kruhu svých nejbližších, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory
v soběstačnosti při zvládání každodenní péče o vlastní osobu a domácnost.
Poskytujeme pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou
součástí života, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti,
kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.
Cílem služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli
zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života a umožnit
mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném
prostředí.
Místem naší působnosti je celý okres Třebíč, především pak mikroregiony Třebíčsko, Moravskobudějovicko, Jaroměřicko, Jemnicko
a Náměšťsko.

Text a grafika - Jitka Švaříčková
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DIANA TŘEBÍČ
obecně prospěšná
společnost
Obecně prospěšná společnost
DIANA TŘEBÍČ
je nestátní neziskovou organizací,
která vyvíjí svoji činnost
po celém území okresu Třebíč.
Zajišťuje pečovatelskou službu
v domácím prostředí uživatelů
sociálních služeb.
Je členem Asociace poskytovatelů
sociálních služeb
a občanského sdružení
KOUS Vysočina,
sekce Sociálně zdravotní.
Aktivně se podílí na komunitním
plánování sociálních služeb
v Třebíči
a v Moravských Budějovicích.

Další vzdělávání
pracovníků
V roce 2014 se naši pracovníci
účastnili dalšího vzdělávání,
které
zahrnovalo
formální
vzdělávání, odborné stáže, účast
na seminářích, konferencích,
kurzech,
školících
akcích
a svépomocné skupině. Např.:





















Nácvik používání pomůcek
pro přesun uživatelů
Transfer systémy RoMedic –
snadnější život pro uživatele
a ošetřující personál
Školení řidičů
Komunikace s afektivním a
psychotickým klientem
Vedení dokumentace
uživatelů
Řešení krizových situací
v domácím prostředí
uživatelů pečovatelské služby
Jednání se zájemcem o
službu v terénních sociálních
službách
Úskalí pomáhající profese II –
lobbing, asertivita, relaxace
Skupinová supervize
Asertivita v praxi
Skupinový kaučuk
Individuální přístupy I.
Praktické postupy při
zvládání problémových
situací v péči o seniory
Tři náročné situace v praxi
vedoucího pracovníka
Role manažera v sociálních
službách
Role manažera II: d/motivace
v každodenní práci manažera
Hodnocení pracovníků
poskytovatelů sociálních
služeb
Doprovázení v umírání,
komunikace s rodinou klienta
Individuální přístupy I.,
Praktické postupy při
zvládání problémových
situací v péči o seniory

Hospodaření společnosti za rok 2014
Náklady
(v tis. Kč)

Výnosy
(v tis. Kč)

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
daně a poplatky
odpisy

139
23
17
65
279
1333
353
5
17
1

úhrady klientů
dotace MPSV
dotace Kraje Vysočina
dotace měst a obcí
Dotace z úřadu práce
sponzorské dary
grantová řízení

888
511
510
267
168
7
19

výsledek hospodaření
náklady celkem
výnosy celkem

137
2 233
2 370

Orgány společnosti
v roce 2014

Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je pomoc osobám v nepříznivé
sociální situaci žít i nadále běžným způsobem života
v jejich sociálním prostředí a podpora jejich soběstačnosti.

Ředitelka společnosti
Dagmar Prokešová

Cíle služby
 setrvání uživatele služeb co možná nejdéle ve svém domácím
prostředí, snaha o zajištění jeho soběstačnosti,
 napomáhání ke zlepšování kvality života dlouhodobě
nemocných, zdravotně postižených a seniorů po fyzické,
psychické i duchovní stránce
 obnova, podpora a udržování fyzické, psychické i sociální
aktivity uživatelů služeb, snaha o jejich začlenění
do společnosti
 podílení se na propagaci a medializaci domácí péče
a prosazování jejího rozvoje.
Cílová skupina
Pečovatelská služba je určena osobám, u nichž došlo k oslabení nebo
ztrátě schopnosti sebeobsluhy. To znamená, že následkem věku
nebo nepříznivého zdravotního stavu si nemohou zajistit základní
úkony péče o vlastní osobu a domácnost samy nebo za pomoci
rodiny - nejčastěji senioři, lidé dlouhodobě nemocní a osoby
se zdravotním postižením.

Správní rada
předseda správní rady:
Jaromír Komenda
členové:
RNDr. Aleš Toman
Markéta Ujčíková
Dozorčí rada
členové:
Miroslav Kožina
Alice Ryčová
Zdenka Gallová

Naše činnost v roce 2014





Od jiných poskytovatelů pečovatelské služby se lišíme
především nepřetržitou službou 24 hodin denně včetně
víkendů i svátků, dále skladbou úkonů a strukturou klientů.
Nejpočetnější
skupinu
tvoří
klienti
ve
třetím
a čtvrtém stupni závislosti, těžce pohybliví či zcela
nepohybliví, dále klienti s Alzheimerovou demencí
či jinými neurologickými onemocněními.
Mezi nejčastější úkony, které zajišťujeme v domácnostech
klientů, patří pomoc při osobní hygieně (běžná hygiena
i celková koupel), pomoc při použití WC, při přesunu
na lůžko nebo vozík, podávání jídla a pomoc při jídle, úklid
domácnosti, nákupy, pochůzky, doprovod klienta k lékaři
apod.
Pečovatelská služba bývá podle potřeby doplněna domácí
ošetřovatelskou péčí, kterou provádějí kvalifikované
zdravotní sestry z naší partnerské organizace - nestátního
zdravotnického zařízení Diana domácí péče s.r.o.
Pečovatelky ve spolupráci se zdravotnicemi mohou také
nabídnout domácí hospicovou péči. Jde o služby umírajícím
lidem a jejich rodinným příslušníkům. Odborná péče
společně s lidským přístupem umožňuje nemocnému strávit
poslední týdny a dny života doma, v kruhu svých blízkých.

Celkový počet uživatelů služby
Počet obcí, v nichž byla služba poskytována
Počet jednotlivých návštěv
Celkový počet hodin přímé péče
Počet ujetých kilometrů k uživatelům

76
25
8 568
6343
10 552

doplňková činnost
 uspořádání Dne seniorů aneb
s radostí, zdravě a bezpečně,
 organizace akce Rotopedtours
a Pěškotours,
 vydání edukační brožury
Rady pro seniory – Jíme zdravě a
s chutí
 uspořádání zájezdu na benefiční
představení Čtyři dohody v Novém
městě

Pečovatelskou službu v roce 2014 zajišťovali
následující pracovníci:







vedoucí pracovník
administrativní pracovník
koordinátor služby
sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách – 39
dobrovolníci – 8
.

Šest pracovníků bylo zaměstnáno na hlavní pracovní poměr,
ostatní pracovali na základě dohod o pracovní činnosti nebo
dohod o provedení práce.
Supervizi pracovníků zajišťovalo občanské sdružení Tremedias
pod odborným vedením Mgr. Ivy Mackové.

Realizace pečovatelské služby
a domácí hospicové a respitní
péče v nepřetržitém provozu
včetně víkendů a svátků,
poskytování poradenské služby
klientům a jejich rodinným
příslušníkům,
spolupráce se zařízeními podobného
typu, státními i nestátními
organizacemi,
zdravotnickými zařízeními
i s fyzickými a právnickými osobami.

Nové sídlo společnosti
Vltavínská 1346
674 01 Třebíč
IČ: 27668240
Číslo účtu: 2000344208/2010

