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Základní údaje
Název organizace: Centrum pro seniory Kolín, z.ú.
Sídlo: Mlékovice 66, 281 44 Toušice
Provozovna: Rimavské Soboty 923, Kolín 2, 280 02
IČO: 270 23 915
Právní forma: Zapsaný ústav
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka Kolín
Číslo bankovního účtu: 2800368881/2010
Datum registrace zapsaného ústavu: Rejstřík ústavů, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl U, vložka 356, den zápisu 1.1. 2014
Web: www.senior-centrum-kolin.cz
FB: Centrum pro seniory Kolín, z.ú.
Tel.: 775 031 332
Ředitel, statutární osoba: Ing. Bc. Renata Prokešová,
e-mail: prokesova@senior-centrum-kolin.cz
Vedoucí provozu: Ing. Dagmar Ruferová
e-mail: ruferova@senior-centrum-kolin.cz
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1. Slovo úvodem
Milí přátelé,
Výroční zpráva, kterou zde předkládáme, je důkazem toho, že naše organizace stále plní své
poslání prostřednictvím poskytovaných služeb. O jejich kvalitě svědčí poptávka po jejich
rozšíření do dalších projektů a lokalit.
Dle novely Občanského zákoníku z 1. 1. 2014 je zapsaným ústavem, registrací v rejstříku
ústavů, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 356.
Má uzavřenou Smlouvu o pověření k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu číslo S-16635/SOC/2016, ze dne 13.2. 2017.
Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
128677/2017/KUSK/SOC/KUL/82, ze dne 25.10. 2017 o poskytování sociálních služeb
Registrované služby:
Denní stacionáře, (poskytováno od 1.12.2010), identifikátor 5350852
Odlehčovací pobytová služba, (poskytováno od 16.5. 2011, identifikátor 7829833
Centrum pro seniory Kolín vzniklo v reakci na mezeru v nabízených sociálních službách
v regionu. Zaměřujeme se na poskytování sociálních služeb seniorům. Zároveň poskytujeme
služby i pečujícím osobám.
Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, aktivně je zapojeno do Komunitního
plánu sociálních služeb v ORP Kolín.

2. Poslání
Posláním Centra pro seniory je poskytovat péči dospělým a zejména seniorům nejen
s poruchami paměti a druhosledově také pečujícím rodinám a blízkým. Služby Centra
pomáhají rodinám vyrovnat se s tíživou životní situací vzniklou na základě onemocnění a
postupující nesoběstačnosti seniora. Čím hůře je senior schopen postarat se sám o sebe, tím
větší zodpovědnost o jeho život padá na děti, vnoučata, příbuzné a známé. Vlivem
onemocnění se navíc senior často stává nepřizpůsobivým, odmítavým, mnohdy slovně i
fyzicky útočným vůči pečujícím osobám, které mají navíc, kromě péče o seniora, na starosti
ještě vlastní děti, partnery, nebo příbuzné. Těm pak dochází se seniorem trpělivost, nedokáží
přijmout jiné metody práce, nebo se pružně přizpůsobit jeho neustále se měnícímu
zdravotnímu stavu. Nedostatek sil u pečujících osob se následně odrazí na vzájemném vztahu
a situace může vyústit v patologický jev.
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Včasným řešením situace je využívání
sociálních služeb, které odlehčí
rodině, přeberou (byť krátkodobě)
odpovědnost za seniora, pomohou
nastavit systém práce se seniorem
v rodině, dokáží smysluplně naplnit
volný čas seniora tak, aby byl jeho
život hodnotný, a pomohou vyhledat
pomoc odborníků z řad lékařů,
terapeutů, úředníků, pedagogů apod.
Centrum pro seniory provozuje službu
denního stacionáře s kapacitou 20
osob a odlehčovací pobytovou službu s kapacitou 12 lůžek. Důraz je kladen zejména na
rodinné prostředí, individuální přístup ke klientům a jejich rodinám a vzájemnou spolupráci.
Plně kvalifikovaný personál zajišťuje komplexní péči o klienta od ošetřovatelské péče, přes
aktivizační činnosti a volnočasový program až po podávání chutné a vyvážené stravy pětkrát
denně. Samozřejmostí je i dohled nad pitným režimem a užíváním léků. Klientům zajišťujeme
pravidelně služby kadeřníka a pedikúry.

3. Provozovna
Služby denního stacionáře a odlehčovací služby jsou provozovány v objektu Města Kolín, kde
jsme v dlouhodobém pronájmu. Jsme zařízení rodinného typu, dobře známe nejen klienty, ale
i jejich příbuzné. Objekt je v klidné lokalitě v areálu mateřské školy. Součástí objektu je i
zahrada s možností volného pohybu. Objekt je kompletně bezbariérový, může k nám tedy i
senior s omezenou schopností pohybu. Centrum je vybaveno jídelnou, společenskou
místností, denní místností, pokoji, sociálním zařízením včetně sprchy a lůžky k odpočinku.
Ve vstupní hale na Vás dýchne atmosféra starých časů díky prvorepublikovému nábytku a
hudební dopoledne strávíte v reminiscenční místnosti ve společnosti šlapacího stroje Singer a
harmonia.

Pro klienty je zajištěn plně kvalifikovaný personál, který se pravidelně školí na aktuální téma,
dále na odborná témata péče o klienty s Alzheimerovou chorobou, aktivizační techniky a
novinky v tomto oboru. Klientům vycházíme vstříc a společně se snažíme překonat všechny
překážky, které se jim v životě objeví. Klientům garantujeme individuální přístup k jejich
potřebám.
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4. Cílová skupina
Osoby seniorského věku s poruchami paměti, či již rozvinutou demencí (Alzheimerova typu,
cévní demencí, demencí při Parkinsonově chorobě atp.)

5. Spolupráce s institucemi
Připravujeme projekty nejen našim klientům, ale i široké veřejnosti, spolupracujeme s dalšími
organizacemi věnujícími se práci se seniory (místní organizace svazu tělesně postižených),
s dětmi (Dům dětí a mládeže Kolín), se zdravotní službou (domácí péče), s městem Kolín,
Kluby pro seniory, Městské sociální služby, LDN Český Brod, LDN Městec Králové,
Nemocnice Kolín, a.s., Městský domov pro seniory Kolín, volnočasové aktivity pro veřejnost,
apod.
Centrum v letošním roce navázalo úzkou spolupráci s Dívčí katolickou školou v Kolíně,
dvouletá praktická škola se zaměřením na ošetřovatelství. Studenti této školy vykonávají
souvislou praxi, z řad studentů vykonávají dále pravidelnou činnost v podobě dobrovolnictví.

Pokračovala dále spolupráce se Střední odbornou školou Čelákovice, s.r.o., maturitní obory
sociální práce, kde studenti vykonávali souvislou praxi.
V průběhu roku byla navázána spolupráce se Střední zdravotní školou v Kolíně, kde
studenti vykonávali brigády v období letních a zimních prázdnin. Tyto aktivity zásadním
způsobem přispěly k bezproblémovému chodu centra, kdy umožnily čerpat řádné dovolené
stálých pracovníků přímé obslužné péče.

6

V rámci rozšíření nabídky volnočasových aktivit a dalších možností spolupráce byla také
navázána užší spolupráce organizací Fokus Mladá Boleslav, z.s., provozovna Kolín, ruční
dílny, sociální rehabilitace.

6. Cíle činnosti










Podpora pečující rodiny formou poskytování respitní péče
Podpora osob s demencí – posilování přirozených vazeb a vztahů, začleňování do
společnosti
Rozvoj sociálních služeb v regionu: Kolín, Kolínsko a blízké okolí
Zvyšování komplexní informovanosti rodin s nemocnými seniory v rodině
Zvyšování informovanosti veřejnosti o
demencích (jednotlivé typy, klinické
projevy) a z toho vyplývajících specifikách,
s cílem změnit tak postoj veřejnosti
k postiženým lidem.
Získávání dobrovolníků pro spolupráci
s Centrem pro seniory Kolín.
Spolupráce s dalšími organizacemi, které se
podílejí na péči o seniory
Rozvoj zařízení a poskytovaných služeb –
zvyšování kvality a zavádění nových služeb

7. Poskytované služby
Denní stacionář
Tato služba je poskytována od roku 2011 seniorům
nejen s poruchami kognitivních funkcí, kteří jsou
alespoň částečně mobilní (FH, chodítko, doprovod) a
nejsou již schopni samostatného pobytu v domácnosti
bez nepřetržitého dohledu a pomoci.
Denní stacionář je sociální služba pro seniory, kteří
potřebují péči jen po dobu několika hodin během dne.
Uživatelům naší služby nabízíme smysluplné vyplnění
volného času, individuální program uzpůsobený jejich
zdravotnímu stavu a potřebám. Vedeme je také k co
největší samostatnost a pomáháme se zapojením do
společnosti.
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Denní stacionář poskytuje ambulantní péči seniorům, u kterých se vyskytují poruchy paměti a
ostatních kognitivních funkcí (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba i jiné formy
demencí), které významným způsobem zhoršují každodenní fungování seniora v domácnosti,
výrazně snižují schopnost sebeobsluhy a možnost ponechání nemocného o samotě. Tyto
situace vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tato služba umožňuje takto nemocným
seniorům předcházet sociální izolaci a je
zaměřena na udržení dosud zachovaných
dovedností a soběstačnosti.
Denní stacionář pro seniory je otevřen
každý den.
Hlavní provozní doba je od pondělí do
pátku od 7:00 do 17:00.
Po dohodě individuálně, kdykoliv během
dne, v sobotu i v neděli.
Během pobytu si může vybrat z pestré nabídky aktivit:
 Tvořit a malovat
 Procvičovat paměť
 Chodit na procházky na
zahradu
 Procvičovat
svoji
samostatnost
 Procvičovat
pohyblivost
celého těla
 Zahrát si společenské hry
 Zazpívat si a zatančit
 Zdravotní cvičení
 Popovídat si s ostatními
Samozřejmostí je podávání pestré a vyvážené stravy pětkrát denně, přičemž hlavní jídlo si
klient vybírá sám z dodavatelské nabídky. Pitný režim je součástí stravování. Strava je
chystána s ohledem na dietetické potřeby klientů.
Personál dohlíží během dne nejen na příjem stravy a tekutin klienta, ale také na užívání léků,
osobní hygienu, výměnu inkontinenčních pomůcek, provádí běžné úkony ošetřovatelské péče
a nabízí profesionální, ale vstřícný a ohleduplný přístup ke každému klientovi.
Odlehčovací pobytová služba
Tato služba byla registrována v roce 2011. Začali jsme s počtem 2 odlehčovacích lůžek,
během několika let se nám, pro narůstající poptávku, podařilo navýšit kapacitu nejprve na 5,
později na 10 a nakonec na 12 míst.
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Klienty jsou stejně jako u denního stacionáře senioři nejen s poruchami kognitivních funkcí,
kteří jsou alespoň částečně mobilní (FH, chodítko, doprovod) a nejsou již schopni
samostatného pobytu v domácnosti bez nepřetržitého dohledu a pomoci.
Odlehčovací pobytová služba poskytuje krátko i
dlouhodobé pobytové služby seniorům, u kterých
se vyskytují poruchy paměti a ostatních
kognitivních funkcí (Alzheimerova choroba,
Parkinsonova choroba i jiné formy demencí),
které významným způsobem zhoršují každodenní
fungování seniora v domácnosti, výrazně snižují
schopnost sebeobsluhy a možnost ponechání
nemocného o samotě. Tyto situace vyžadují
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tato služba umožňuje takto nemocným seniorům
předcházet sociální izolaci a je zaměřena na udržení dosud zachovaných dovedností a
soběstačnosti.
Služba je provozována ve stejných prostorách jako stacionář, zázemí pro klienty je tedy téměř
stejné. Navíc mají klienti odlehčovací služby pobytové pokoje (2 jednolůžkové, 2
dvoulůžkové a 2 třílůžkové), vybavené polohovacími lůžky, nočními stolky, skříněmi a
křesly. Péče o prádlo (praní, sušení) je základní součástí služby.
Během pobytu si může vybrat z pestré nabídky aktivit:








Tvořit a malovat
Procvičovat paměť
Chodit na procházky na zahradu
Procvičovat svoji samostatnost
Zdravotní cvičení
Zahrát si společenské hry
Zazpívat si a zatančit



Aktivity s dětmi

Skladba a způsob podávání stravy,
přítomnost personálu i nabídka denních
činností je shodný jako u denního stacionáře.
Centrum má otevřeno nepřetržitě, 24 h denně, 7 dní v týdnu.
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8. Změna vedení a sídla organizace
V březnu odešla na mateřskou dovolenou sociální pracovnice Mgr. Kateřina Jarolímová a
vystřídala ji Ing. Dagmar Ruferová, do funkce vedoucí domova a navázala na současné
aktivity a dále se věnovala aktuálním výzvám a možnosti rozšíření nabídky služeb, stabilizace
personálu a vyrovnanému financování.
V průběhu roku došlo ke změně sídla organizace na Mlékovice 66, 281 44 Toušice. Současně
došlo k zastřešení společností Clementas Centrum pro seniory.

9. Uskutečněné a stále trvající projekty
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
V průběhu období 3.6. 2016 – 3.6. 2017 jsme čerpali grant ve výši 120 000,-Kč na mzdové
prostředky pracovníků přímé obslužné práce.
Humanitární fond Středočeského kraje
V květnu jsme uspěli s žádostí o finanční podporu u HUF SK na úpravu společenských
prostor – obývací stěna, sedací souprava a pohodlná křesla pro klienty.
Obývací stěna na míru byla zadána osvědčenému Truhlářství Suchánek Kolín. Dodavatelem
kvalitního nábytku, vhodného pro seniory Interiér Vysočina, s.r.o. Pelhřimov.
Rozpočet projektu činil 256 624,-Kč, vlastní zdroje byly ve výši 25 663,-Kč.
Projekt byl úspěšně realizován na konci roku 2017.
Programová dotace města Kolín
V dubnu jsme požádali město Kolín o dotaci na provozní náklady (energie a služby) ve výši
230 000,-Kč. Žádost po vyhodnocení byla úspěšná a v požadovaném termínu ukončena a
vyúčtována.

SET terapie „sebeudržení“
Terapie byla převzata z Domova St. Bilhildise v Mainzu (Mohuč) v oblasti Porýní – Falcko.
Koncept programu terapie „sebeudržení“ je koncipován jako rehabilitační, multimodální
program speciálně pro lidi s demencí, zvláště s Alzheimerovou demencí. Koncept SET je
akreditován Německou Alzheimerovou společností. Koncept je přizpůsoben podmínkám ČR.
Terapie byla převzata z partnerského Domova St. Bilhildise v Mainzu (Mohuč) v oblasti
Porýní – Falcko. Koncept programu terapie „sebeudržení“ je koncipován jako rehabilitační,
multimodální program speciálně pro lidi s demencí, zvláště s Alzheimerovou demencí.
10

Koncept SET je akreditován Německou Alzheimerovou společností. Koncept je přizpůsoben
podmínkám ČR.
Cíl konceptu SET = je dosažení příznivého vlivu na průběh choroby, zachování každodenních
daných dovedností a kompetencí, zamezení psychopatologických příznaků u nemocných,
stejně jako emocionální stabilizace, podpora a pomoc pečujícím příbuzným.
Přístup ke klientům se různí podle formy onemocnění demencí (Alzheimerova demence,
vaskulární demence, atd.)
Cílem uvedené terapie je:
 Udržení stability systému „Já“ a jeho schopnost fungovat, navzdory mnoha významným,
nemocí způsobeným změnami
 Zachování systému „Já“ v premorbidní formě (ve formě před onemocněním)
 Systematické zabývání se vzpomínkami důležitými pro nemocného, které může přispívat
k zachování systému „Já“
 Optimální účast na denním životě
 Přizpůsobení poskytované péče potřebám klientů (zachycení individuálních psychických
potřeb a zdrojů, zjištění zálib a nelibostí ve vztahu k různým každodenním situacím,
zjištění preferovaných zážitků a aktivit, možností a zálib v sociálních kontaktech)
 Systematické zlepšování každodenních situací
 Vývoj kreativních myšlenek pro zlepšení péče
Tuto terapii v ČR zavedla ředitelka Domova seniorů Pohoda Nové Strašecí PhDr. Miluše
Jůnová. Spolu s Mgr. Knoblochem seznamují s touto terapií poskytovatele sociálních služeb
napříč celou republikou a zároveň úspěšným zájemcům o implementaci terapie do běžného
života udělují Certifikát implementace terapie „SET“ společnosti SET-alzHEIMer GbR
(SRN).
V průběhu roku jsme pokračovali v zavádění konceptu SET do práce s našimi klienty a
zaměstnanci opět navštívili Domov pro seniory v Novém Strašecí, kde jsme si utvrzovali své
postupy, dokumentaci a průběh práce.
Výsledkem je jednotná dokumentace, ucelenější a propracovanější systém sociálního šetření a
přijímacího řízení klientů. Zpřehlednil se také systém zaznamenávání průběhu dne u všech
klientů.

Sběrné místo
Jako nezisková organizace sami nemáme možnost pomoci druhým finančním darem, ale
zároveň nejsme k jejich osudu lhostejní. Stalo se proto, že jsme v našem sdružení založili
sběrné místo pro malou Žanetku Hruškovou. Myšlenka na podporu dobré věci nadchla žáky 1.
ročníku SZŠ v Kolíně, kteří si založili vlastní sběrný koutek a pravidelně nám dvakrát ročně
vozí nasbíraný materiál. My jej pak předáváme mamince Žanetky.
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10. Společenské aktivity a pravidelné akce
Mezigenerační soužití
Téměř všichni naši klienti mají své vlastní děti, vnoučata a pravnoučata, se kterými se
nemohou z různých důvodů stýkat (vzdálenost, věk dětí, rodinné vazby apod.). Téměř všichni
naši zaměstnanci mají své děti v různém věku od tří do osmnácti let.
Uvědomujeme si přirozenou potřebu našich klientů sdílet radostné okamžiky života i s těmi
nejmenšími a samozřejmost, s jakou
děti přijímají starší generaci, a proto
podporujeme vzájemnou interakci.
Umožňujeme zaměstnanců přivézt
své děti do práce a nechat je
navazovat kontakty se seniory. Ti jsou
dětským
elánem
a
nadšením
častokráte vytaženi ze své ulity a
podlehnou zápalu pro dětskou hru,
čímž obohacují svůj život. I pouhá
přítomnost dítěte a možnost pohladit
jemné vlásky, či poradit s domácím
úkolem umožní pocítit štěstí.
Děti na druhé straně získávají nenásilnou formou zkušenost, že mezi námi žijí i nemocní a
nemohoucí lidé, které není třeba odsuzovat, zesměšňovat, nebo urážet, ale naopak je třeba jim
pomoci a potěšit je.
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Vánoční posezení s klienty a jejich rodinami s programem

11.Personální zajištění







Ing. Bc. Renata Prokešová, ředitelka, statutární osoba – odborný garant, fundraising,
propagace
Ing. Dagmar Ruferová, vedoucí domova, kompletní zajištění chodu domova,
personalistika, zpracování projektových žádostí, realizace projektů, propagace,
fundraising (od 1.3. 2017)
Sladkovský, s.r.o. – externí vedení účetnictví (do 31.12.2017)
Mgr. Kateřina Jarolímová, sociální pracovnice – sociální poradenství, koordinace
poskytování respitní péče (do 30.3.2017)
Pracovnice přímé obslužné péče
Pracovnice úklidu

12. Finanční údaje

Příjmy
Dotace celkem (KÚ, město Kolín)
Úhrady od klientů za poskytnuté služby
Dary
Ostatní
Celkem

Výdaje
Nájemné
Energie
Materiál, potraviny
Cestovné
Mzdové náklady
Služby (poplatky bance, daň z nemovitosti,
pojištění, telefon, internet, vzdělávání
13

Kč
1534800,00
1880746,00
38980,00
0,86
3454526,86

Kč
163156,50
229084,00
304826,46
56059,00
1904493,00
477131,76

zaměstnanců, úroky, odpisy)
DDHIM do 40 000,Celkem

13.

277991,00
3412741,72

Poděkování

Náš veliký dík patří všem dárcům, sponzorům, městu Kolín, Středočeskému kraji a nadacím.
Pevně doufáme, že se nám bude i v příštím roce dařit získávat dostatečné množství finančních
prostředků k udržení a dalšímu rozvoji našich cílů.

14. Závěrem
Snažíme se i nadále dlouhodobě rozšiřovat, v souladu s komunitním plánem Města Kolína,
nabídku sociálních služeb poskytovaných našim seniorům tak, aby nedocházelo k
institucionalizaci nemocných seniorů příliš brzy, neboť jsme přesvědčeni, že doma je doma a i
každý z nás by si jistě přál, aby mohl být ve svém známém a přátelském prostředí co nejdéle.

Ing. Bc. Renata Prokešová, ředitelka

V Kolíně dne 11. 2. 2018
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