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služba Domov pro seniory
adresy Habrová 2654/2,
Pod lipami 2570/44
ubytování 14 jednolůžkových
35 dvoulůžkových
1 třílůžkový POKOJŮ
služba Odlehčovací služba
adresy Pod lipami 2570/4
ubytování 1 třílůžkový
1 čtyřlůžkový POKOJ

Občané, kteří mají trvalý pobyt
v Městské části Praha 3 jsou
upřednostňováni.
Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby
se zdravotním postižením starší 50
let.

Posláním Ošetřovatelského domova je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a
péči lidem se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a kteří nejsou
schopni žít bez pravidelné pomoci doma. Ošetřovatelský domov usiluje o vytvoření důstojného prostředí s důrazem
na individuální potřeby jednotlivých klientů při zachování jejich původního životního stylu, s cílem udržet kvalitu
života a zároveň podpořit stávající soběstačnost.
Cíle služby Profesionálním a lidským přístupem zamezit dopadu nepříznivé sociální situace na naše klienty. Rodinu
a blízké klienta vnímat jako partnera a podněcovat je ke spolupráci a k účasti na vytváření kvalitního a
plnohodnotného života jejich nejbližších. Poskytovat kvalitní sociální a zdravotní péči. V oblasti podpory využít
přístup všech specializovaných a odborných pracovníků k docílení a zachování soběstačnosti klienta při běžných
denních úkonech. Odlehčení rodinným příslušníkům klientů v každodenní péči o klienta. Umožnit klientům dožít v
Domově a dopřát všem klientům, kteří si tak přejí, kvalitní paliativní péči, která vychází z úcty k člověku, jako k
jedinečné neopakovatelné lidské bytosti.

Vážení čtenáři, klienti, kolegové,
dovolte mi, abych se s vámi ohlédla za rokem 2021.
Psát úvodní slovo k Výroční zprávě za rok 2021 není, stejně jako za rok 2020, vůbec snadné. Asi jako první mě
napadne známý vtip, Čím pobavíme nejvíc Boha? Tím, že mu sdělíme své plány….

Bc. Petra Gabriel Lojdová, MBA

V každém z nás se zřejmě celý druhý rok pandemie střídaly různé pocity a myšlenky. Žili jsme a pracovali pod
nebývalým tlakem, realitou byla únava z dlouhotrvajících opatření, nově přišly povinnosti podstupovat testování a
očkování, a zákonitě přišlo vyčerpání. Jsem na naše klienty a své kolegyně a kolegy hrdá a vyjadřuji jim svou
vděčnost za to, že se nenechali zmást a ovlivnit žádnými konspiračními teoriemi, projevili osobní odpovědnost a na
konci roku byla v našem Domově většina klientů a zaměstnanců očkována posilující dávkou vakcíny.
Jsem hrdá na kolegyně a kolegy i za to, že zmobilizovali všechny své síly a v závěru roku jsme si mohli říct, že jsme
zvládli naplnit své plány a mnoho nového se nám podařilo. Hlavním cílem Ošetřovatelského domova je pomáhat
seniorům a jejich rodinám a vytvářet domov těm seniorům, kteří již nejsou schopni žít doma, tento cíl jsme opět do
posledního, jak se říká „puntíku“, plnili. Děkuji z celého srdce všem za jejich velmi profesionální práci a empatii, a
hlavně za to, že jsme i ve druhém roce pandemické bouře dokázali vytvořit pro naše klienty místo klidu, bezpečí a
radosti.
Přes skutečnost, že i v roce 2021 bylo všechno jinak, než jak jsme si představovali, podařilo se nám mnoho věcí
zrealizovat. V první řadě jsme zahájili realizaci projektu „Spolu až do konce“ financovaného a podporovaného
Nadačním fondem Abakus. Od října užíváme v Habrové nový výtah. Podařilo se nám opravit a položit nové lino
v Habrové, zmodernizovat prostory pro klienty a pracovní místnosti zaměstnanců a mnoho dalšího, o kterém se
ještě v naší Výroční zprávě dočtete.
Za důležité vnímám i to, že jsme se i v roce 2021 mohli spolehnout na našeho zřizovatele MČ Praha 3 a na podporu
ministerstev, významná byla i podpora Asociace poskytovatelů sociálních služeb, přišla pomoc společností, firem,
jednotlivců a všech našich dobrovolníků.
Děkuji Vám všem, kteří jste v roce 2021 byli s námi.

Petra Gabriel Lojdová, ředitelka

Vize, která od roku 2021 udává
náš směr, která je obrazem
budoucnosti, o kterou se snažíme.

Vizí Ošetřovatelského domova je vytvářet svým klientům důstojné a zároveň klidné místo pro
život, poskytovat službu, která se plně přizpůsobí klientovi, jeho přáním, protože hodnotou
každého domova je kvalita života v něm.
Jsme domov, kde se všichni vzájemně podporují a respektují. Být součástí komunity, někam
patřit a neztratit smysl života je pro starého člověka nesmírně důležité. Neustále se proto snažíme
zajistit adekvátní péči a nacházet způsoby, jak péči ještě více zkvalitnit. Na sklonku života a ve
chvíli umírání, pak prostřednictvím paliativního přístupu a péče o klienty pečovat v co největším
jejich zájmu a zajistit podporu i rodině a nejbližším v době zármutku.
Považujeme za velice důležité, aby se klientům dostalo komplexní, ale hlavně srdečné a
láskyplné péče.

PŘÍMÁ PÉČE

Pracovníkem v přímé péči se rozumí takový pracovník, který v rámci sociální služby vykonává odbornou
činnost v sociálních službách. Odborná činnost v sociální službách je zaměřena na pomoc, podporu a
péči o uživatele sociální služby a je vymezena základními činnostmi v § 35 zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách. V našem Domově vykonávají odbornou činnost sociální pracovník, pracovník
v sociálních službách, aktivizační pracovník, všeobecná zdravotní sestra, nutriční asistentka,
fyzioterapeutky, ergoterapeutky.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Za úsek sociální práce Mgr. Lenka Dlouhá

Statistické údaje Domov pro seniory
Počet podaných žádostí
Počet sociálních šetření
Akutní zájem o přijetí
Odmítnuté žádosti
Celkem klientů k 31.12.
Celkem přijatých klientů

2021
81
39
39
3
80
34

Statistické údaje Odlehčovací služby

Mgr. Lenka Dlouhá

„Starajíce se o štěstí jiných,
nacházíme své vlastní" Platón

2020
48
23
40
3
77
29

Počet podaných žádostí
Počet sociálních šetření
Akutní zájem o přijetí
Odmítnuté žádosti
Celkem klientů k 31.12.
Celkem přijatých klientů
Odchod do domácího prostředí
Odchod do jiného zařízení

2020
17
13
0
0
0
12
10
4

2021
18
16
14
1
4
14
7
3

Údaje v grafech k 31.12. 2021

Rozdělení klientů podle věku

27 - 65
54%

66 - 75
10%
14%

20%

2%

76 - 85
86 - 95
od 96

Hlavní náplní sociálních pracovnic je komunikace s cílovou skupinou žadatelů a jejich rodinných příslušníků, dále
komunikace s klienty a jejích rodinami a také podpora nových klientů v adaptaci na nové prostředí. Sociální
pracovnice vedou spisovou dokumentaci klientů a poskytují sociální poradenství klientů i rodinám a současně se
podílejí na plánování poskytované sociální služby. Při vstupu klienta do služby vytvářejí prvotní plán péče a následně
se podílejí na realizaci a vyhodnocení.
Sociální pracovnice pomáhají klientům při řešení sociálně-právních úkonů a zabezpečení sociální služby
v součinnosti s jinými organizacemi a orgány státní správy. Vedoucí sociální práce zodpovídá za vedení agendy
žadatelů. Sociální pracovnice zodpovídají za vedení agendy klientů, zajišťují uzavírání smluv a jejich dodatků a
soustavně se podílí na zavádění a aktualizaci standardů kvality sociálních služeb a podílí se na jejich realizaci.

Rok 2021


Rozdělení klientů podle pohlaví





83%

Muž
17%




Žena







Sociální pracovnice počátkem roku v době trvajících opatření souvisejících s epidemii Covid–19 nadále
zprostředkovávaly videohovory s rodinami klientů (přes sociální sítě Skype, Whatsapp a Duo) v době kdy
byly omezeny návštěvy.
Jakmile se začaly postupně opatření uvolňovat, bylo obnoveno individuální plánování u klientů a znovu
jsme mohli začít provádět sociální šetření v domácnostech klientů, v nemocnicích a LDN.
Probíhaly individuální návštěvy pana faráře u klientů, kteří projevili zájem o duchovní podporu.
Na jaře roku 2021 proběhlo sčítání lidu. V obou budovách prováděla sběr dat sociální pracovnice našeho
domova.
Zavedly jsme pravidelné setkávání multidisciplinárního týmu, které vedou a zapisují sociální pracovnice
Zjednodušila se nám možnost nákupů pro klienty díky tomu, že využíváme od roku 2021 možnost nakoupit
přes e-shop Košík.cz
Intenzivně se sociální pracovnice vzdělávaly v paliativní péči. V rámci zaváděni paliativní péče započaly
přípravu plánů budoucí péče u klientů, účastnily se při zavádění rodinných konferencí a porad realizačního
týmu.
V dubnu a v říjnu proběhl v našem domově dobročinný bazar. Oblečení a doplňky přinesli jak pracovníci
domova, tak i rodinní příslušníci našich klientů. Bazar sklidil mezi klienty velký úspěch. V průběhu celého roku
jsme se aktivně podílely na organizaci skupinových a společenských akcí pro klienty i zaměstnance.
Podařilo se nám navázat spolupráci se sociálním úsekem LDN FNKV.
O Vánocích jsme se jako každoročně zúčastnili projektu Radost pro seniory a každý senior byl obdarován
dárkem podle svého přání.

Stupně příspěvku na péči

IV.
21%

III.
18%

34%

II.

27%

I.

Poměr úhrad

Plná úhrada

Úhrady za stravné, pobyt a příspěvek na péči (v tis. Kč)

8%
4%
88%

Plná úhrada
(se
spoluúčastí)
Neuhrazeno

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

stravné

5 169,6

5 320,3

5 148,3

5 302,6

6 076,8

5 812,0

6 007,0

pobyty

5 934,1

5 805,7

5 539,7

5 864,3

6 749,6

6 870,1

7 082,8

PnP

5 277,4

6 063,6

6 942,2

6 133,3

6 749,6

6 628,5

6 821,8

16 381,1

17 189,6

17 630,2

17 300,2

19 576,0

19 310,6

19 857,6

celkem

Za pracovníky v sociálních službách Bc. Martina Seidlová
Velmi důležitou součástí pracovního týmu jsou pracovníci v sociálních službách. Domov klade důraz na odbornost
a kvalifikaci všech pracovníků, kteří se při své práci řídí nejen etickými zásadami pracovníků sociální péče, ale
především přáním klienta. Pracovníci přímé péče se vzájemně doplňují ve svých dovednostech, zaměřují se na
společný cíl, mají společné záměry a společnou zodpovědnost. Jsou pravou rukou klientů, zajišťují dopomoc při
jejich sebepéči při koupání, oblékání, výměně inkontinenčních pomůcek.
Každý pracovník přímé péče má na starosti několik klientů, pro které je tzv. Klíčovým pracovníkem, tím se stává
nejbližším důvěrníkem pro klienta, pomáhá mu nejen s adaptací, ale snaží se plnit klientovo přání, dokáže klientovi
naslouchat, spolupracovat s jeho rodinou a nejbližšími, a hlavně zajišťovat kvalitní ošetřovatelskou péči.
Pomalu se vracíme do běžné předcovidové péče o naše klienty. Respirátory a rukavice sice budou ještě nějakou
dobu běžnou součástí, o to více si však uvědomujeme, jak důležité je objetí, pohlazení, radost a hlavně úsměv!, o
který byli klienti dlouhou dobu ochuzeni.

Bc. Martina Seidlová

„Pokud chceme druhému člověku
porozumět, musíme mu umět
naslouchat.“

K pracovní povinnosti pracovníka v sociálních službách patří i administrativa, radostná práce to sice není, ale zapsáno být musí.

Za úsek ošetřovatelské péče Mgr. Helena Fišerová
Péče o klienty v Domovech pro seniory se dělí na zdravotní a sociální část. Potřeby samotných seniorů jsou velmi
často komplexní, proto je potřeba zajistit a garantovat propojenost obou těchto služeb. Oblast zdravotně-sociální
péče nabývá v souvislosti s vyspělým světem na významu a stále se rozvíjí. Jde o péči, která se odklání od čistě
biomedicínského modelu péče o nemocného člověka a respektuje sociální důsledky chronického onemocnění a
zdravotního postižení, kdy zdravotní stav komplikuje životní situaci člověka natolik, že jeho schopnost zabezpečit si
vlastními silami své základní životní potřeby je výrazně omezena, nebo dokonce zcela nemožná.
Na ošetřovatelské, tedy zdravotní péči se podílí odborný tým všeobecných sester v nepřetržitém režimu-24 hodin/7
dní v týdnu. Veškerá zdravotní péče je klientům poskytována na základě ordinace lékaře, dále na základě
poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Všeobecné zdravotní sestry mají na starosti
zdravotní a ošetřovatelskou péči, což obnáší podávání léků, aplikaci inzulínů, převazy ran, měření teploty a
tělesného tlaku, sesterské rehabilitační aktivity, kontroly bolesti a celkového zdravotního stavu, dohled na dodržování
pitného režimu a stravovacích návyků. Každá sestra je primární sestrou několika klientů, je ve styku s jejich rodinami.
Náš tým se na konci roku 2021 podařilo posílit o novou staniční sestru Mgr. Ivanu Svatoňovou.
Mgr. Helena Fišerová

„Jedním z důležitých úkolů naší
společnosti je udržovat a
podporovat zdraví ve stáří.“

Lékařskou péči o klienty nám zajišťuje praktická lékařka MUDr. Zdeňka Schejbalová, současně zajišťuje i pracovně
lékařské prohlídky. Osobní kontakt lékaře s klienty je zajištěn 1x týdně. Lékařka je k dispozici také na telefonu a sestry
s ní mohou každý den řešit zdravotní stav klientů.
Psychiatrickou péči o klienty nám zajišťuje zdravotnické zařízení Distribuovaná péče. Do našeho zařízení dochází 1x
za tři měsíce lékař psychiatr MUDr. Krubová. Dále jsme zajistili konzultace s psychiatrem na telefonu. Lékařka tak
konzultuje s našimi zdravotníky psychický stav klientů. Můžeme tak rychleji reagovat přesným dávkováním
jednotlivých léků.
Realizační tým paliativní péče, všeobecné sestry a praktická lékařka spolupracují s lékařem paliatrem (=lékař
zabývající se oborem Paliativní medicína). Už na začátku roku 2021 náš tým posílila paliatrička MUDr. Kateřina
Hanousková, která u nás v Domově dohlíží a spolupodílí se na naplňování potřeb klientů, u kterých uplatňujeme
paliativní péči či paliativní přístup a přispívá k nastavení paliativní péče v našem Domově.
Také jsme v roce 2021 zajistili spolupráci s psycholožkou PhDr. Ivetou Waidingerovou. Paní doktorka dochází
k našim klientů 1x týdně a poskytuje psychologickou podporu nejen klientům, ale i jejich rodinám, dle potřeby i

zaměstnancům. Podílí se na individuálním plánování aktivit spojených s podporou klienta. Poskytuje konzultace a
metodickou pomoc sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.
Úhrada od zdravotních pojišťoven
(v tis. Kč)
Zisk

Vratka
VZP

Doplatek
z VZP

2015

1 673,5

2016

2 020,8

2017

2 597,5

-251,7

2018

1 347,9

-240,0

2019

1 463,0

+87,3

2020

2 402,4

+204,1

2021

3 502,3

+219,5

Zajistili jsme rychlejší a přehlednější dodávku léků pro naše klienty. Spolupráce s lékárnou funguje přes počítačový
program, kdy u nás naskenujeme konkrétní recept přímo do lékárny.
Veškerá péče v našem Domově je poskytovaná v souladu s nastaveným hygienicko – protiepidemickým režimem
a pravidly, které jsou vždy konzultovány s Hygienickou stanicí Hlavního města Prahy, naše zařízení má na starosti
MUDr. Olexová.
Rok 2021 se celý nesl v duchu testování a očkování. Pravidelně jsme testovali klienty, zaměstnance i návštěvy.
Očkování vakcínou Cominarty jsme zahájili 11.1. 2021. Posilovací dávku vakcíny jsme začali aplikovat v říjnu 2021.
Na konci roku 2021 jsme měli proočkovanost u 99% klientů a 98% zaměstnanců.
I přes aplikaci první dávky vakcíny už v lednu 2021 se u 10 klientů objevila nákaza onemocněním Covid-19, nejspíš
ještě nebyla vytvořena dostatečná hladina protilátek, všichni klienti prodělali onemocnění bez příznaků.

V roce 2021 činily celkem úhrady od
zdravotních pojišťoven 3 502 300 Kč,
z toho ale 644 000 Kč činila úhrada za
povinné testování.

V roce 2021 jsme spotřebovali 2 430
antigenních testů.

Po celý rok 2021 jsme se maximálním možným způsobem snažili vycházet vstříc setkávání klientů s rodinami, i v době
omezení nařízených vládou. Organizovali jsme testování návštěv, zřídili jsme provizorní recepci, která byla zajištěna
vlastními zaměstnanci a kde probíhaly veškeré kontroly dokumentů o bezinfekčnosti dle platných nařízení vlády.

Nutriční asistentka Andrea Slipčenková
Nedílnou součástí ošetřovatelské péče v oblasti výživy je spolupráce s nutriční asistentkou, která zajišťuje dohled nad
kvalitou jídla a nutriční screening. Nově jsme do Domova pořídili vážící křeslo, které nám zajistí monitorování váhy
našich klientů. Hmotnost je sledována 1x za měsíc nebo dle požadavku praktické lékařky. Primárním úkolem
komplexní nutriční péče je stanovení stavu výživy klienta a omezení rizika vzniku malnutrice při pobytu v Domově.
Individuální diety jsou sestavovány ve spolupráci s klientem, praktickým lékařem a nutričním lékařem. Diety se
připravují podle dietního sytému 3- racionální, 2-šetřící, 9-diabetická, 9/2- diabetická/šetřící. Dle potřeb klientů je
upravená strava na mletou nebo kašovitou. Během Návštěvního dne zjišťujeme, jak klientům chutná a nebo,
naopak nechutná. Klienti mají také možnost své připomínky, pochvaly vhodit do schránek nebo zapsat do knihy.
Protože chceme našim klientům co nejvíce vyhovět a vždy, když je příležitost, jim dělat radost, zařadili jsme letos do
jídelních lístků narozeninové obědy. Každý klient si na svůj narozeninový den může přát co má nejraději a personál
v kuchyni přání splní.
Klientům se v roce 2021 připravilo 29 388 obědů a samozřejmě stejný počet snídaní, večeří a svačinek.

Andrea Slipčenková

„Žádná láska není tak opravdová,
jako láska k jídlu.“ (George Bernard
Shaw)

Za úsek aktivizace a rehabilitace Mgr. Veronika Posová

Mgr. Veronika Posová

,,Hezké chvíle a zážitky jsou takové
léky proti stárnutí. Jenomže se
nedostanou na předpis v žádné
lékarně.“
Jiřina Šiklová

Rok 2021 byl, stejně tak jako rok předešlý, náročný. Organizování kulturně společenských akcí bylo mnohdy složité,
ale o to víc nás těší, že se nám většina plánovaných akcí podařila uskutečnit. V našem Domově jsme pro klienty
během roku uspořádali mnoho nejrůznějších akcí , ale také jsme vyrazili na delší výlety a koncerty mimo naše zařízení,
fotografie z těchto akcí najdete v závěru výroční zprávy.
V roce 2021 došlo k personálním změnám v našem úseku (Aktivizace a rehabilitace). Během roku jsme přijali dva
aktivizační pracovníky a naše kolegyně ergoterapeutka Bára Hlavatá odešla na mateřskou dovolenou. Nyní je náš
profesně rozmanitý tým složen z dvou fyzioterapeutek, 1 rehabilitační pracovnice, 1 ergoterapeutky a 4 aktivizačních
pracovníků, přičemž v budově na Lípách pracuje jedna fyzioterapeutka a jedna aktivizační pracovnice.
Úsek Aktivizace a rehabilitace zajišťuje jak skupinové, tak individuální aktivity zaměřené na biopsychosociální
potřeby jednotlivých klientů. Při individuálních terapiích jsou využívány pomůcky, kterými disponuje cvičebna. Jsou
to overbally, gymbally, tyče, činky, therabandy, speciálně vyrobené pomůcky pro trénink jemné motoriky, zvyšování
svalové síly, rozsahu pohybů a další. K dispozici je také přístrojové vybavení pro fyzikální terapii (ultrazvuk,
elektroterapie) a možnost kondičního cvičení dolních končetin na přístroji MOTOmed a termoterapie pomocí
rašelinových zábalů.
Mezi pravidelné skupinové aktivity patří: skupinové kondiční cvičení, kognitivní trénink (trénink paměti), kreativní
dílna, jazykověda, pánský/dámský klub zaměřený na reminescenci, společenské hry a kvízy, smyslová stimulace a
promítání filmů.
V našem Domově se také každý měsíc slaví klientské narozeniny. Pořádáme společenské posezení, kde oslavenci
společně s dalšími klienty mohou oslavit své narozeniny. Nechybí přípitek a něco dobrého na zub. Máme navázanou
dlouhodobou spolupráci s organizací Mezi námi, která zprostředkovává mezigenerační setkání, kde naši klienti
pomáhají dětem vytvářet různé kreativní výrobky. Pravidelně u nás probíhá skupinová canisterapie (podpůrná
terapie pomocí psů). Navštěvuje nás Veronika Kučerová s její fenkou labradorkou Tessí.
V našem Domově každý den probíhala i felinoterapie s místním kocourkem Mikešem, ten nás však na konci roku
opustil, asi si vybral už všech 9 životů, které kočky mají a my teď vybíráme kočičku novou.
Mnoho akcí, které organizujeme pro naše klienty najdete v závěru ve fotogaleri.

Paliativní péče v našem Domově
Rok 2021 nám přinesl podporu Nadačního fondu Abakus, jehož správní rada doporučila náš předložený projekt
v programu Spolu až do konce. NF Abakus nám financuje zavádění paliativní péče a zajišťuje systém vzdělávání.
Cílem celého programu je schopnost celistvě pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí;





„Paliativní péče není a nesmí být
kulturou umírání, ale úctou k
životu.“








Vytvořili jsme realizační paliativní tým;
Jmenovali jsme dvě koordinátorky paliativní péče pro Habrovou i Lípy;
Posílili jsme náš multidisciplinární tým o psycholožku a paliatričku;
Členem našeho týmu je i pan farář a mnoho nových dobrovolníků pomáhajících při doprovázení;
Všichni zaměstnanci, z přímé i nepřímé péče se účastnili strukturovaného vzdělávání různé intenzity,
náročnosti, formy a rozsahu, dle profese, kterou v Domově zastávají;
Organizujeme rodinné konference;
Absolvovali jsme odborné stáže;
Součástí projektu jsou podnětné workshopy a konzultace s mentorkou;
Vznikl několikastránkový dokument Akční plán změny;
Účastnili jsme se setkání, sdílení s ostatními podpořenými organizacemi;
Zajistili jsme si materiální a technické vybavení pro poskytování paliativní péče. Byl vybudován paliativní
pokoj.
paliativní pokoj
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V roce 2016 zemřeli dva klienti v hospici.

Celkem bylo v roce 2021
v paliativní péči 14 klientů.

Od samého začátku snažení nás všech je, vytvořit klientům krásné místo k životu. Přáním a cílem je, aby se u nás
každý klient cítil jako Doma.
Poskytovaná paliativní péče je multidisciplinární, orientuje se na zdravotní, sociální a lidskou pomoc, na podporu
klientů v terminálním stadiu tak, aby jim bylo umožněno odejít důstojně v jejich sociálním prostředí, v kruhu přátel,
rodiny a pečujících, které dobře zná.
Přesto všechno, že mluvíme o péči paliativní, vnímáme tuto práci jako radostnou, protože jsme svědky toho, jak
pomáháme druhým, našim klientům a rodinám k tomu, aby se mohli důstojně rozloučit, říct si pěkná slova, třeba i
zavzpomínat na společné zážitky, vyjádřit si navzájem hluboké city a vlastně připravit se lépe na to, co čeká na
konci každého z nás.
Hodnotou našeho domova je: spolupráce s klientem a s celou jeho rodinou,
podpora lidské pospolitosti a rodinných vztahů,
podpora rodiny v péči o klienta,
respekt k jedinečnost každého klienta,
úcta k lidskému životu ve všech jeho fázích,
srdečný a vstřícný přístup garantovaný odborností a profesionalitou.

Dobrovolníci

Dobrovolnictví je činnost, kterou
člověk provádí bez nároku na
finanční odměnu. Motivací
dobrovolníků bývá touha po smyslu
a kvalitě života, často altruismus.

V druhé polovině roku jsme se opět mohli začít více věnovat zprostředkování dobrovolnické činnosti. Jakmile to bylo
možné, začali jsme opět přijímat dobrovolníky pro naše klienty. Naší vizí a přáním je, aby každý senior mohl mít svého
dobrovolníka. Přejeme si, aby společně strávený čas byl naplněn a aby si toto setkání mohly obě strany
plnohodnotně prožít. V rámci dobrovolnické činnosti si společně povídají, luští spolu křížovky, hrají společenské hry,
anebo si společně vyjdou na menší procházku. Usilujeme také o zprostředkování mezigeneračního setkání, a proto
jsou naši dobrovolníci většinou mladí lidé. Dobrovolnická činnost vyplňuje našim klientům jejich volný čas. Máme zde
také dobrovolníky, kteří se rádi účastní a vedou skupinovou aktivitu. Jedná se o tvůrčí terapeutické setkání, při
kterém naši klienti vytváří výrobky dle daného tématu. Také o tuto aktivitu mají klienti zájem.
Sociální pracovnice Eva Malá, DiS, měla možnost účastnit se diskuse s různými odborníky ze sociálního a zdravotního
sektoru a následně připomínkovat nově vzniklou metodiku pro koordinátory dobrovolníků, kterou vytvářelo MZVČR.
V roce 2021 již po jedenácté rozdělovala žižkovská radnice ocenění lidem, jež ve svém volném čase pomáhají
a pracují pro druhé. Letos si pro sošku anděla Vincka, patrona dobrovolnictví, přišly za naší organizaci převzít Jana
Rückerová a Veronika Pulcová.
Z celého srdce děkujeme všem skvělým dobrovolníkům, že pomáhají našim klientům radovat se ze života a
děkujeme i humanitární organizaci ADRA, o. p. s., která nám poskytuje pomoc kdykoliv je potřeba.

NEPŘÍMÁ PÉČE

Pracovníkem v nepřímé péči se rozumí takový pracovník, který v rámci sociální služby vykonává jinou než
odbornou činnost v sociálních službách tak, jak ji definuje zákon o sociálních službách. V našem Domově vykonávají
nepřímou péči ředitelka, účetní, asistentka, personalistka, údržbář, pracovníci kuchyně, pracovníci prádelny.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Za stravovací úsek hospodářka Markéta Vrzalová
Součástí komplexní péče je poskytování celodenní stravy 365 dní v roce. Strava je u nás v Domově zajištěna vlastním
kuchyňským provozem.
Na úroveň a kvalitu poskytované služby dohlíží hospodářka stravovacího úseku, spolu s nutriční asistentkou a
kuchařem ve směně. Stravování je klientům poskytováno s ohledem na jejich mobilitu, buď ve společné jídelně,
nebo v jednotlivých pokojích, kam je strava rozvážena v ohřívací skříni. Dle nutričních potřeb klientů se vaří strava
racionální, diabetická, šetřící, dále individuální diety. Zvláštní pozornost je věnovaná mechanicky upravené stravě
a individuálním dietám. Velmi důležitá je kvalita potravin a surovin, které se používají k přípravě stravy, tu zajišťuje
také hospodářka stravovacího úseku.
Klienti i zaměstnanci se mohou vyjadřovat ke kvalitě a složení jídla. Jejich připomínky a postřehy ke stravě jsou
pravidelně vyhodnocovány stravovací komisí, a dle možností je dietní sestra zapracovává při tvorbě jídelníčku na
další období. Uživatelé mohou také využít pro různé náměty, pochvaly či stížnosti knihu „Kniha přání, stížností a
pochval“, umístěnou na chodbě u hlavní jídelny.
Klientům je strava podávána 5x denně, u diabetické diety 6x denně.
I v roce 2021 jsme v době letních prázdnin vařili pro děti a zaměstnance z Integračního centra Zahrada.
Celoročně zajišťujeme stravu pro docházející strávníky z blízkého okolí. Mohou si u nás zakoupit oběd na celý týden
včetně víkendu. Cena oběda činila v roce 2021 75,- Kč.

Markéta Vrzalová

Počty uvařených obědů v roce 2021
Klientům - 29 388 obědů
Zaměstnancům - 7624 obědů
Docházejícím strávníkům - 3499 obědů

Za personální oblast Ing. Miriam Stern
Na práci mě hodně těší zažívat rozvoj člověka, což mám příležitost sledovat u kolegů, u našich zaměstnanců i u
sebe. Je to obohacující a inspirující práce. Ať jsou věci, které řešíme, pozitivní, negativní, veselé či smutné, jako lidé
na nich rosteme, zvláště když jdeme do hloubky.
I navzdory covidové době měli naši zaměstnanci možnost se vzdělávat, a to prostřednictvím akreditovaných kurzů:

Ing. Miriam Stern

„Lidé až na prvním místě“

KURZY, KONFERENCE, WORKSHOPY, STÁŽE
kurz Paliativní přístup
kurz Paliativní péče
kurz Geri ELNEC
kurz Plánování péče v závěru života
kurz Paliativní péče pro sociální pracovníky
kurz Komunikační ELNEC
workshop PSY, SOC, SPIR v paliativní péči
workshop Sesterský
workshop Vyjednávání
kurz Etika v sociálních službách
kurz Formy komunikace u osob s demencí
kurz Aktivizační vzdělávání a výchovné techniky
kurz Polohování a manipulace s klientem
kurz MSM - biografie
kurz Prohlubující kurz Bazální stimulace podle Prof.Dr.Fröhlicha
kurz Vaření dietní stravy (Společnost pro výživu)
workshop Závěr života v pobytových zařízeních
workshop Komunikace s umírajícím pacientem a rodinou
kurz Vyúčtování a evidence příspěvku na péči a dávek hmotné

ÚČASTNÍCI
Všichni zaměstnanci
Pečovatelé, sociální pracovníci, zdravotní sestry
Zdravotní sestry, pečovatelé, sociální pracovníci
Sociální pracovníci, zdravotní sestry
Sociální pracovníci
Zdravotní sestry, sociální pracovníci
Sociální pracovníci
Zdravotní sestry
Koordinátor PP
Pečovatelé, sociální pracovníci, zdravotní sestry
Pečovatelé, sociální pracovníci
Pečovatelé, sociální pracovníci, ergo a fyzio prac.
Pečovatelé
Pečovatelé
Koordinátor PP
Kuchaři, nutriční asistentka, hospodářka
Asistentka
Asistentka, koordinátorka PP
Asistentka, účetní

nouze, CYNGNUS

Kurz Plánování péče, CYGNUS
XII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
Sociální služby nejen v Evropě
Školení BOZP a PO

Koordinátorka PP
Ředitelka
Ředitelka
Všichni zaměstnanci

V rámci prevence „vyhoření“ a podpory práce jsme zabezpečili našim zaměstnancům pravidelné supervize.
Protože si našich zaměstnanců nesmírně vážíme, připravili jsme pro ně v roce 2021 zaměstnanecké benefity, které
jsou obsaženy ve směrnici FKSP:
 příspěvek na stravování,
 příspěvek na penzijní připojištění,
 příspěvek na životní pojištění,
 příspěvek na městskou hromadnou dopravu,
 peněžní dar k životnímu jubileu,
 peněžní dar k pracovnímu jubileu,
 Sodexo poukázky v hodnotě 500 Kč každý měsíc.

Sandra Andrýsková

Lenka Horová

Peněžní dar za odpracovaných 20 let v Ošetřovatelském domově dostala v roce 2021 pracovnice v sociálních
službách Sandra Andrýsková a rehabilitační pracovnice Lenka Horová.
Poprvé v roce 2021 jsme také realizovali společný wellness pobyt na zámku Lužec. Vzhledem k velkému úspěchu
této akce bychom chtěli z této akce udělat tradici.

Uzavřených pracovních smluv
HPP - 10
DPP, DPČ – 10
Ukončených pracovních smluv 9

Organizační struktura platná pro rok 2021
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Průměrný počet zaměstnanců
Prostředky na platy

2017

2018

2019

2020

2021

60,6
19 219 600

64,69
22 818 700

64,69
26 748 500

69,69
35 168 800

72
36 964 000

42 052

42 142

Průměrný plat zaměstnance
28 311
32 763
35 119
Průměrný plat zaměstnance je v roce 2021 ovlivněn plošnými odměnami za Covid-19

Investice, opravy a DDHM v roce
2021 zaokrouhleno (v Kč)
Podlahová krytina
870 000,Výmalba
191 000,Vybavení pečovatelen
223 000,-

Za úsek provozně-technický Ing. Miriam Stern
Provoz prádelny zajišťuje jedna pradlenka, pracující v ranním provozu. Prádelna se nachází v objektu Pod lipami,
tvoří ji dvě průmyslové pračky, jedna menší pračka, jedna průmyslová plynová sušička a jedna malá sušička.
Průměrně pradlena vypere 100 kg prádla a vyžehlí 30 kg prádla za směnu.
Technickou údržbu a údržbu zeleně zajišťují dva techničtí pracovníci pracující ve směnách a současně jsou také
referenčními řidiči, kteří zabezpečují převoz prádla a stravy mezi našimi budovami.

Vozový park naší organizace tvoří:
 Dacia Dokker 1,6i, RZ 4SU0095 (sociální automobil) v provozu od říjen/2019
V roce 2021 celkem ujeto 5.104 km.
 Škoda Roomster 1,9tdi, RZ 2AU7287, v provozu od leden/2007
V roce 2021 celkem ujeto 1 754 km.

Čajové kuchyňky - vybavení
40 000,Jídelna vybavení
108 000,Světla
107 500,Vybavení paliativního pokoje
130 200,Antidekubitní matrace 4x
1ks 40 000,-

V letošním roce probíhala spolupráce s občansko-správním odborem MČ Praha 3 při projektu obecně-prospěšných
prací vzhledem k pandemii Covid 19 jen omezeně.
V roce 2021 byly provedeny dle harmonogramu všechny zákonné revize:
 Revize plynových spotřebičů
 Pravidelné revize výtahů
 Revize EPS
 Revize elektrických zařízení
 Revize hromosvodů
 Revize komínů a spalinových cest
 Revize signalizačního zařízení
 Deratizace
 Biologické čištění kanalizačního potrubí
 Revize vzduchotechniky
 Kompletní servis postelí Linet

Přes veškeré problémy spojené s „coronavirovou“ pandemií se nám podařilo realizovat nemálo oprav a projektů:
Vozíky přepravné
198 000,Tiskárna
46 300,Sedací souprava
16 800,-








Elektrická brána



105 700,-




Počítačové vybavení
84 200,WIFI + kabeláž
106 000,Škrabka na brambory
53 500,Chladící skříň
48 000,Průmyslová pračka
195 000,Společenský prostor pro klienty
56 000,-














Největší a nejzásadnější byla výměna nového výtahu, v objektu Habrová, jejímž investorem byla MČ P3.
Dalším významným projektem byla výměna podlahové krytiny v objektu Habrová. Celá budova tím získala
moderní vzhled a příjemnou atmosféru.
S tím souvisela i výmalba jídelny, chodeb a schodiště v této budově.
Modernizovaly se pečovatelny, pro vhodné a ergonomické prostředí jsme pořídili nábytek na míru a
relaxační křesla Salza.
Čajovny se vybavily novými kuchyňskými linkami a jídelním nábytkem.
Proběhla celková obnova jídelny, součástí toho byla koupě nových elegantních jídelních stolů a židlí, jídelnu
jsme vybavili i novou chladničkou pro klienty.
Do jídelny byla instalovaná nová velkoformátová televize s přídavným reproduktorem, která slouží klientům
nejen pro TV pořady, ale i na promítání filmů, a pouštění hudby v kvalitním zvuku.
V celé budově v Habrové a částečně i v budově Pod lipami se vyměnila světla na chodbách.
Upravil se jeden z pokojů v objektu Habrová na paliativní pokoj, který byl vybaven novým polohovacím
lůžkem Latera a polohovacím křeslem Gavota, na zdech je nová tapeta, závěsy a doplňky zútulňují celkový
prostor. Vybaven je i novým oxygenátorem.
Byly zakoupeny 4 antidekubitní matrace Curocel.
Byly zakoupeny vozíky přepravné 7 kusů pro pečovatele.
Na sekretariát se koupila nová myčka, stará již dosloužila a byla vyřazena. Také dosloužila tiskárna, v létě
proto byla zakoupená nová velká kancelářská tiskárna.
Došlo k modernizaci a nově jsme vybavili ředitelnu.
Došlo k modernizaci a nově jsme vybavili kancelář vedoucí sestry.
Zaměstnancům z Pod lipami byla zakoupena nová sedací souprava AMOR do denní místnosti.
Realizací nové elektrické brány do areálu OŠD Praha 3 v Habrové ul. se zvýšila bezpečnost a v neposlední
míře komfort zaměstnanců při příjezdu do práce a dodavatelů zboží do OŠD.
Současně se nám podařilo umístit nádoby na odpad na jiné, vhodné místo, které nebrání příjezdu sanitek, a
i z hlediska estetického je toto místo přijatelnější.
Dále probíhala výměna zastaralého počítačového vybavení pro naše zaměstnance a bylo zavedeno
internetové spojení na první patro v objektu Habrová, včetně přípravy kabeláže pro 2. patro.
Na zahradu byla pořízena nová lavička.
Do kuchyně se instalovala nová průmyslová škrabka na brambory a byl sem zakoupen nový nářezový stroj.
Do kuchyně byla zakoupena chladící skříň s posuvnými dveřmi.






Do prádelny se instalovala nová průmyslová pračka na 16 kg prádla.
Doplněno bylo porcelánové nádobí do jídelny pro naše klienty.
Personalistce byla zakoupena nová kartotéka na spisy.
Do dílny pro naše techniky byla pořízeno elektrické ruční nářadí: bourací kladivo, vrtačka, el. šroubovák,
vapka Nilfix a jiné.

V roce 2021 došlo k vyřazení a likvidaci majetku v celkové hodnotě 1.164.806,34 Kč.
A jaké máme plány na příští rok, co bychom chtěli realizovat?

Vždy na začátku roku se schází
celý tým zaměstnanců při provozní
poradě, hodnotíme vždy uplynulý
rok a plánujeme rok nový.








opravu střechy v Habrové (předpoklad 50 tis. Kč)
nákup nové průmyslové myčky na nádobí (předpoklad 145 tis. Kč)
nákup nové velkoobjemové sušičky na prádlo (předpoklad 200 tis. Kč)
plánujeme pořízení klimatizační jednotky do kuchyně (předpoklad 250 tis. Kč)
pořízení nové centrální jednotky k EPS (předpoklad 100 tis. Kč).
zvažujeme pořízení jednotlivých komponentů, případně celého nového komunikačního zařízení pacient
sestra.

Kontrolní činnost prováděná v organizaci v roce 2021
V rámci interního systému kontrol jsou vedoucími zaměstnanci prováděny kontroly dle vlastního plánu kontrol. O
provedených kontrolách jsou vedeny písemné záznamy. Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě
Směrnice č.15 o vnitřním kontrolním systému a finanční kontrole v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001
Sb., v platném znění a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole v platném znění. V
souladu s vnitřní směrnicí realizujeme předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu. Cílem vnitřního kontrolního
systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění
hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a
minimalizování provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu organizace. Vnitřní kontrolní
systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem
projednány a odsouhlaseny příkazcem operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní. Za rok 2021 můžeme
konstatovat, že veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy,
veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. Závažná zjištění (§ 22 odst. 6 cit. zákona) nebyla
učiněna.

Inventarizace majetku a závazků za rok 2021,
proběhla dle Směrnice č. 16 Inventarizace majetku a závazků a dle Nařízení ředitelky z 18.10. 2021 o provedení
inventarizace majetku a závazků v roce 2021. K provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku a
závazků byla jmenována ústřední inventarizační komise v počtu 4 osob a dílčí inventarizační komise v počtu 8 osob.
Úkolem hlavní inventarizační komise bylo řízení a koordinování 8 dílčích inventarizačních komisí. Všechny inventurní
seznamy majetku byly podepsány členy inventarizační komise a odpovědnými zaměstnanci na jednotlivých
úsecích. Tito zaměstnanci svým podpisem stvrdili, že předali všechen majetek k inventarizaci.
Zaměstnanci, s kterými je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti stvrdili svým podpisem, že veškerý majetek
předali k inventarizaci a zaúčtování. O průběhu a výsledcích inventarizace byla sepsána „Inventarizační zpráva“.
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace proběhla podle časového plánu. Nebyla uložena žádná
opatření k odstranění nedostatků.
V roce 2021 byla v naší organizaci provedena externí kontrola ze strany:
MČ Praha 3 odboru kontroly: 30. 8. až 27. 9. 2021 přerušovaně (kontrola dle plánu kontrol – hospodaření
příspěvkové organizace se svěřenými finančními prostředky za období roku 2020)
MHMP pro čerpání grantu: 22. 7. 2021 zahájení kontroly; 27. 7. 2021 dokončení kontroly
Hygienická stanice hl.m. Prahy:
1. 6. 2021 zahájení a provedení kontroly v objektu Habrová (plnění povinností provozovatele stravovacích služeb)
1. 9. 2021 zahájení a provedení kontroly v objektu Pod lipami (plnění povinností provozovatele stravovacích služeb)
v prostorách kuchyně.
23. 9. 2021 zahájení a provedení kontroly o proočkovanost proti Covid 19 u personálu a klientů.

Při kontrolách nebyly shledány žádné významné nedostatky a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Drobné
nedostatky byly odstraněny během kontroly.

Vedoucí účetní Michaela Lemberková
Rozbor hospodaření za rok 2021 a další důležité informace
Organizace má dle Zřizovací listiny právo hospodařit se svěřeným majetkem Městské části Praha 3.
V roce 2021 byla Zřizovací listina doplněna o dva dodatky:
 Dodatkem č.9, vydaným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 289 ze dne 27. 4. 202, se
navyšuje hodnota budovy na adrese Pod lipami 2570/44, o částku 1 518 930,50 Kč (rekonstrukce terasy).
 Dodatkem č.10 vydaným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 355 ze dne 14.12. 2021, se
navyšuje hodnota budovy na adrese Habrová 2654/2, o částku 67 753,95 Kč (instalace kabelových tras).
Celkový neinvestiční příspěvek zřizovatele za rok 2021 činil celkem 9 765,3 tis. Kč, tj. 51,5% schváleného rozpočtu.
Přehled základních příjmů (v Kč)
Provozní příspěvek zřizovatele
Příspěvek na odpisy

Michaela Lemberková

Přehled nákladů (v Kč)
9 765 300,842 800,-

Spotřební materiál

2 191 100,-

Potraviny

3 366 000,-

Spotřeba energií

2 946 300,-

Dotace MPSV

19 989 000,-

Dotace MHMP

7 141 000,-

Spotřeba PHM

Dotace Covid odměny

3 807 948,-

DDHM

Dotace Covid kompenzace nákladů

1 916 894,-

Náklady na reprezentaci

Dotace Covid testování
Příjmy z úhrad za ubytování a stravování

287 896,13 089 800,-

Oprava, údržba
Cestovné

28 900,149 600,1 700,1 514 500,6 500,-

Příjmy z úhrad za poskytnutou péči

6 821 800,-

Výnosy spojů

76 400,-

Příjmy od zdravotních pojišťoven

3 502 300,-

Bankovní poplatky

28 200,-

Převody z fondů
Ostatní výnosy
Grant NF ABAKUS

439 800,44 300,238 600,-

Odvoz odpadů, úklid
Účetnictví
Osobní náklady
Ostatní
Ostatní finanční náklady

CELKEM

67 886 600,-

CELKEM

2 551 900,514 200,50 672 600,2 047 300,316 200,67 516 100,-

Vývoj neinvestičního příspěvku a přidělených dotací (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření za běžné
účetní období činil za rok 2021
427 400 Kč.

NIP MČ P3
Dotace MPSV

2015
16 100,0
1 787,0

2016
16 520,3
2 336,0

2017
15 199,3
2 600,0

2018
15 176,7
10 377,0

2019
17598,6
10 975

2020
8 889,7
30 654,3

2021
9 765,3
33 142,7

Druh fondu

Stav fondu k 1.1. 2021 v Kč

Stav fondu k 31.12. 2021 v Kč

Změna stavu (+-) v Kč

Fond Odměn
FKSP
Rezervní fond
Fond investic
Celkem

10 431,00

110 431,00

+ 100 000

1 029 641,58

710 756,15

- 318 885,43

1 877 714,22

1 538 974,64

- 338 739,58

473 696,97

1 115 440,32

+ 641 743,35

3 391 483,77

3 475 602,11

+ 84 118,34

Z investičního fondu bylo čerpáno na nákup vysokootáčkové pračky, multifunkční tiskárny, chladící skříně a
škrabky na zeleninu, dále byla provedena instalace kabeláže k WIFI.
Celé čerpání investičního fondu bylo revokováno ve IV.Q 2021.
Na základě usnesení RMČ Praha 3 č. 847 ze dne 9.12. 2020 byl schválen nákup investičního majetku (polohovací
lůžko Latera) z prostředků NF ABAKUS v celkové výši 81 290 CZK.
Rezervní fond byl tvořen převedením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020, dále z darů.
Dary jsme za rok 2021 obdrželi v celkové výši 248 128 Kč.
M-ART,s.r.o.

16 100 Kč

PRIVATBANKA

25 428 Kč

M-ART, s.r.o.

17 400 Kč

Ladislav Jirásek

25 000 Kč

Ing. Petr Just

50 000 Kč

účelový dar – televize a společenské akce

Filip Mrhal

30 000 Kč

účelový dar - nábytek

M-ART,s.r.o.

16 200 Kč

M-ART,s.r.o.

18 000 Kč

Václav Krouský

50 000 Kč

Doplňková činnost vykázala v roce 2021 zisk ve výši 56 100 Kč.
V našem Domově se jedná o hostinskou činnost dle Zřizovací listiny, v souvislosti s hospodařením jde o náklady a
výnosy spojené s poskytováním obědů cizím strávníkům.
Projekt NF ABAKUS – v rámci zařazení paliativní péče do našeho domova jsme obdrželi objem finančních prostředků
na rok 2021/2022 ve výši 1 150 tis. CZK, z toho v roce 2021 bylo čerpáno, mimo mzdových nákladů a nákladů na
pořízení investic 238,6 tis. CZK.

Pojďte s námi zavzpomínat
na rok 2021

Děkujeme všem za jejich vstřícnost, zodpovědnost, zapálení, empatii, pokoru vůči klientům a za jejich vynaložené
úsilí a nezištnou pomoc, které tvoří srdce a ducha našeho Domova.

Původní pečovatelny

Nové pečovatelny

Původní chodby

Nové chodby

Nový výtah

Původní a nová jídelna

AKCE ROKU 2021

Jarmark
Módní přehlídka
Oslava svátku sv. Valentýna
Oslava Mezinárodního dne
žen
Oslava sinhálského a
tamilského Nového roku
Čáry
Květnové grilování
Sázení bylinek a muškátů
Oslavy narozenin
Kinokavárna
Rozcvičky na zahradě

Výlet do Klánovického lesa
Letní grilování
Pěvecké vystoupení pana
Provazníka
Kytarový koncert na terase
Pod lipami
Výuka s Tessi
Výtvarné dílny s dětmi
z mateřských škol
Výlet na statek pana Václava
Vydry
Křížovkářská soutěž „Luštíme
s Prahou 3“
Oslava Mezinárodního dne
seniorů

Bazárek
Posezení s harmonikou
Halloween
Dušičky
Mikulášská
Vánoční besídka

Silvestr 2021 a více ve fotogalerii www.domovpraha3.cz

OŠETŘOVATELSKÝ DOMOV PRAHA 3
Domov pro seniory a odlehčovací služby
Habrová 2654/2
Pod lipami 2570/44
130 00, Praha 3

