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MĚSTSKÉ STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA Nové Město nad Metují 
 
Zřizovatel: město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, 

IČ 00272876 
Statutární zástupce: Mgr. Jana Balcarová 
Rok zřízení: 1996 
Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, IČ 62730631 
Adresa: T. G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují 
Telefon: 491 470 476, 720 960 155 
Email: reditel@msss.cz 
Web stránky: www.msss.cz 
Registrace poskytovatele sociálních služeb: 2007 
Registrující úřad: Královéhradecký kraj 
Registrovány čtyři sociální služby:  

– pečovatelská služba   
– centrum denních služeb 
– odlehčovací služba 
– domov pro seniory 

 
V lednu 2017 vystřídala Mgr. Jana Balcarová paní ředitelku Marii Rohulánovou v její funkci 

a pokračovala v nastavené linii a filozofii Městského střediska sociálních služeb Oáza (dále jen MSSS 
Oáza) – zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb pro potřebné občany města a spádových 
obcí. 
 
Oáza nabízí lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, možnost využívání terénní, ambulantní a dvou 
pobytových služeb. A právě možnost využívání kombinace služeb činí MSSS Oáza tak efektivní – nejen 
z pohledu klienta, ale i zřizovatele. 
 
Oáza pro-klientsky transparentní 

Ukazuje se jako důležité opakovaně informovat občany o možnostech a nabídkách MSSS Oáza.  Lidé 
totiž často zaregistrují informaci, až když se osobně dotýká jejich životní situace. Proto vedení MSSS 
Oáza zahájilo v roce 2017 seriál rozhovorů se zaměstnanci Oázy, které jsou postupně každý měsíc 
otištěny v Novoměstském zpravodaji. Snahou je ukázat MSSS Oázu v její barevnosti, jako mozaiku 
možností nabízených služeb, a rozbít tak dlouho zažitý obraz Oázy jako „pouhého“ Domova pro 
seniory. 
 
V květnu 2017 byly spuštěny nové webové stránky MSSS Oáza, které svou přehledností a možnostmi 
lépe odpovídají požadavkům dnešních uživatelů internetu.  
 
Služby MSSS Oáza prezentuje také služební vůz Renault Kangoo s novými polepy, který občané města 
denně potkávají. 
 
Ředitelka MSSS Oáza byla pozvána na konferenci pořádanou Královéhradeckým krajem s názvem 
Obec a stárnutí, aby pro poskytovatele sociálních služeb a zástupce obcí prezentovala komplexní 
a variabilní způsob poskytování sociálních služeb v Městském středisku sociálních služeb Oáza. Pro 
MSSS Oáza se jedná bezesporu o čest být vybráno jako příklad dobré praxe. 
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Zástupcům spádových obcí obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují prezentovala 
ředitelka možnosti využívání sociálních služeb na poradě starostů. Kromě základních podmínek 
informovala i o pravidlech pro poskytování služeb v jejich obcích. Provoz MSSS Oáza je podporován 
nemalým finančním příspěvkem zřizovatele – města Nového Města nad Metují. Z toho důvodu je 
logické, aby se na nákladech za služby podílely i spádové obce. 
Pečovatelská služba je zaváděna po uzavření tzv. trojstranné smlouvy, kdy se obec zavazuje 
spolupodílet se na nákladech spojených se službou. 
Pobytová služba Domov pro seniory je z pohledu finanční náročnosti velmi nákladná. Sociálně 
rozmisťovací komise se bude mimo jiné informovat, zda je spádová obec ochotná přispívat na pobyt 
svého občana po dobu jeho pobytu v Domově pro seniory.   Předpokládaná částka příspěvku spádové 
obce činí 25 tisíc za rok. 
 
Možnosti rozvíjení a kvality služeb jsou úzce spojeny s množstvím potřebných finančních prostředků. 
Odtud pramení snaha využívat kromě hlavních finančních zdrojů (dotace MPSV, kraje, zřizovatele 
atd.) i jiné druhy fundraisingu a aktivní hledání dalších finančních zdrojů.  
 
Tak například v roce 2017 došlo ke zřízení tzv. krátkodobého pronájmu bytu na Nájemním domě 
s pečovatelskou službou v ulici Českých bratří 1145. Přechodné ubytování je vhodné pro seniory, kteří 
potřebují jen krátkodobý pobyt z důvodu dovolené pečující rodiny či rekonstrukce v bytě apod. 
a přitom nevyžadují 24 hodinovou péči a jsou schopni být přes noc bez pomoci druhé osoby.  
Vzhledem k tomu, že byty na nájemním domě nemají vlastní sociální zařízení, tak není mezi zájemci 
velká poptávka po trvalém umístění a volné byty se obtížněji obsazují. O krátkodobý pronájem bytu 
však zájem velký je, a tak kromě toho, že je efektivně využíván volný byt bez sociálního zařízení, má 
pečovatelská služba dalšího klienta. 

Dále se MSSS Oáza připojilo k akci Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata. V rámci tohoto 
charitativního projektu získali naši klienti mnoho darů, a to i finančně velmi nákladných (elektrické 
polohovací křeslo, vysoká pultová chodítka, invalidní vozíky a dalších). Jiní obětaví dárci věnovali 
finanční sponzorské dary na nákup stínící markýzy pro Centrum denních služeb, zajištění výletu 
klientů do ZOO atd.  

V prosinci 2017 se uskutečnil benefiční koncert pro Oázu v Music Clubu U Sama, jehož výtěžek ve výši 
22.500 Kč byl určen na nákup polohovacího lůžka. Pro vedení a zaměstnance Oázy byla podpora 
veřejnosti velkým morálním povzbuzení.  Ukazuje se, že má význam veřejnost oslovovat a hledat 
nové sponzory. 

Personální oblast: 

V lednu 2017 vyhovělo vedení města žádosti o navýšení personálu o jednu zdravotní asistentku, 
jednu ošetřovatelku a jednu uklízečku. Vedení města svým rozhodnutím umožnilo udržení vysoké 
kvality v poskytování péče v MSSS Oáza a patří mu velké poděkování. 

V březnu 2017 byla přijata na dohodu o provedení práce administrativní pracovnice, která zajišťuje 
personální agendu pro cca 80 zaměstnanců, připravuje podklady pro veřejné zakázky, inventarizaci 
majetku a skartaci dokumentů.  
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Materiálně technická oblast: 

Na Domově pro seniory a Odlehčovací službě došlo k modernizaci signalizačního zařízení. Doposud 
systém fungoval tak, že zvonění jednoho klienta blokovalo použití signalizace pro ostatní klienty až do 
doby, než ho ošetřovatelka na sesterně nebo v bytě klienta ručně vypnula. V praxi to pak znamenalo, 
že když si další klient zmáčknul signalizaci, čekal na pomoc, ale jeho žádost byla „neslyšně v pořadí“.  

Signalizační systém byl proto optimalizován a nyní pracovníci v přímé péči mají k dispozici přenosné 
telefony napojené na signalizaci a mohou se s klienty domlouvat přímo. 

Výrazným přínosem pro zajištění péče o klienty Domova pro seniory a Odlehčovací služby bylo 
vybudování sesterny pro zdravotní sestry. Nové zázemí tak odpovídá i legislativním požadavkům na 
ukládání léků a zdravotních záznamů klientů. 

Některé uskutečněné materiálně technické úpravy vycházely z požadavků kontrolních úřadů: 
například zabudování klimatizace do kuchyně (Okresní hygienická stanice), vybudování chodníku pro 
pěší podél budovy (směrnice BOZP o provozně dopravním řádu).  

K jiným úpravám došlo až po vyčerpání předchozích snah o opravu a revitalizaci. Tak například byla 
zakoupena nová myčka pro službu Domov pro seniory, Odlehčovací službu a Centrum denních 
služeb. Dále se uskutečnila kompletní rekonstrukce střechy a výměny střešních oken nad celým 
křídlem budovy v ulici T.G.M. 1424. Stavební práce probíhaly za plného provozu nad Oddělením se 
zvýšenou péčí a tak poděkování patří nejen firmě, která brala ohled na naše klienty s demencí, ale 
zvláště zaměstnancům, kteří se jim snažili vytvořit co nejklidnější prostředí.   

Přes opakované opravy velkého výtahu docházelo k velmi častým výpadkům provozu až do stavu, kdy 
výtah nebylo možné zprovoznit a bylo nutné provést generální rekonstrukci výtahu. Oáza se tak 
ocitla na 5 týdnů v havarijní situaci, kdy bylo potřeba zajistit běžný provoz včetně manipulace 
s těžkými transportními bednami se stravou, provozním materiálem, odpady a především potřeba 
zajistit transport klientů po budově a k odvozu do zdravotnického zařízení.  S velkým nasazením 
personálu se podařilo nastavit taková nouzová opatření, která provoz zabezpečila, a to včetně 
pravidelné aktivizace klientů. Velkou pomocí nám byli také novoměstští hasiči, kteří například 
o víkendech pomáhali přemísťovat do kuchyně bedny se stravou. 

Budova MSSS Oáza je zasazena do krásného prostředí vedle lesoparku. Kromě rodin s dětmi však 
začali stále častěji navštěvovat park osoby se sociálně problematickým chováním, které po sobě 
nechávali injekční stříkačky, deky, poškodili zaparkované auto, nebo se jen podezřele potulovali 
v noci kolem budovy. Skutečnost, že ve stejné době probíhaly zemní práce k instalaci městské 
kamery, napomohla k efektivnímu řešení při instalaci kamerového systému i pro potřeby MSSS Oáza.    
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Pečovatelská služba poskytuje v domácím prostředí péči seniorům, zdravotně postiženým občanům 
a osobám, které z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo chronického onemocnění mají 
sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba napomáhá seniorům 
k  udržení běžného způsobu života v jejich přirozeném domácím prostředí a zajištěním potřebných 
služeb jim umožňuje prožít aktivní a důstojný život. 

Terénní sociální služby mají nesporný význam v celém systému služeb. Umožňují člověku zůstat co 
nejdéle doma, což je výhodné nejen pro klienta, ale finančně i pro stát.  

 
Kapacita služby:  120 klientů 
Počet klientů v terénu v roce 2017: 138 příjemců pečovatelské služby (42 mužů, 96 žen) 
Počet klientů na nájemních domech: 12 klientů v ul. Českých bratří, 3 klienti v ul. T.G. Masaryka 1424 
Průměrný věk klientů pečovatelské služby: 82 let 

 
V roce 2017 jsme rozšířili působnost pečovatelské služby o další spádovou obec – Černčice. Službu 
tedy využívají kromě občanů Nového Města nad Metují také občané Libchyně a Nahořan – Dolska. 
V roce 2018 plánujeme zavedení pečovatelské služby a tedy uzavření trojstranné smlouvy s obcí 
Provodov-Šonov. Spádová obec se ve smlouvě zavazuje hradit alikvotní část nákladů na službu.  

 

 
Poskytované služby 

V roce 2017 MSSS Oáza uzavřelo 48 nových smluv o poskytování pečovatelské služby. Ukončeno bylo 
45 smluv z následujících důvodů:  

– 12× úmrtí 
– 10× přijetí do domova pro seniory 
– 1× pro neodebírání služby 
– 5× smlouva uzavřená na dobu určitou 
– 17× dohoda o ukončení (např. zlepšení zdravotního stavu) 
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V roce 2017 pečovatelská služba zajišťovala: 
– pomoc při osobní hygieně 52 klientům (4 416 setkání),  
– rozvezla 111 klientům 15 130 obědů a 27 z nich pravidelně pomáhala s přípravou a podáním jídla 

(3 604 setkání); pro srovnání s minulým rokem se jedná o nárůst o 9 klientů, kterým je potřeba 
nejen jídlo přinést, ale i jídlonosič otevřít, jídlo naservírovat, rozkrájet, případně pomoci podávat do 
úst 

– pro 63 klientů zajišťovala nákupy a různé pochůzky (2 082 setkání)  
– pro 81 klientů běžný a velký úklid 
– pečovatelská služba vyprala a vyžehlila 519 kg prádla pro 37 klientů 
– celkovou koupel ve střediscích osobní hygieny využívalo 20 klientů 
Dále doprovázela klienty na lékařská vyšetření, úřady, poštu apod.  
 
Kromě základních úkonů zajišťovala pečovatelská služba i úkony fakultativní jako je denní monitoring 
klienta, monitoring při užití léků a půjčování kompenzačních pomůcek. 
 
V pečovatelské službě zaznamenáváme rostoucí tendenci v poptávce po využívání služby klienty 
s vyšší mírou závislosti na péči. K některým klientům jezdí pečovatelská služba poskytovat péče 
i 3× denně. 

  

Rozvoj pečovatelské služby naráží na nedostatečný vozový park MSSS Oáza, které má pro všechny 
čtyři služby k dispozici pouze 3 automobily. Z nich je jeden malý osobní (Chevrolet Spark), který 
nejenže nelze využít pro účely rozvozu obědů či převoz klientů, ale hlavně slouží pro účely 
tzv. sociálních šetření (před uzavřením smlouvy na jakékoliv službě se jezdí na sociální šetření do 
místa bydliště nebo zdravotnického zařízení).  Vzhledem k nárůstu počtu klientů vyžadujících pomoc 
s ranní hygienou je pečovatelská služba závislá i na tomto automobilu, který však není vždy 
k dispozici. (Nabízí se pak řešení v použití soukromého vozidla personálu, které je pouze řešením 
nouzovým a nesystémovým).  
Ani druhý automobil Renault Kangoo neslouží pouze pro potřeby pečovatelské služby - každé ráno se 
s ním svážejí klienti do Domovinky a odpoledne opět rozvážejí domů. Automobil VW Caddy je plně 
vytížen a zabezpečuje službu v celém terénu. 
 
Vedení Oázy vyvíjelo v roce 2017 snahu o pořízení nového automobilu pro pečovatelskou službu ať již 
prostřednictvím dotačních titulů z MAS Dobruška, IROP či reklamní agentury – zatím bez úspěchu. 
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Pro rozvoj a možnost uspokojení poptávky po pečovatelské službě, je však rozšíření vozového parku 
MSSS Oáza nezbytné a proto bude vedení Oázy v hledání řešení pokračovat. 
 
Nájemní dům s pečovatelskou službou v ul. Českých bratří 1145 

Nájemní dům v ul. Českých Bratří 1145, který zároveň slouží jako sídlo pečovatelské služby, má 
k dispozici 14 bytů se společnými sociálními zařízeními na patrech (v podstatě se jedná o pokoje). 
MSSS Oáza dlouhodobě řeší problém s obsazováním těchto bytů, neboť o ně není velký zájem. 
Z jednání se zájemci vyplývá, že postrádají vlastní sociální zařízení a alespoň malý kuchyňský prostor 
(v bytě je pouze umyvadlo). 

 
V roce 2017 probíhaly se zástupci zřizovatele již konkrétní diskuse nad možnostmi a rozsahem 
postupné rekonstrukce Nájemního domu. Byla vytvořena projektová studie, ve které je, spojením 
vždy dvou pokojů a dalším využitím společných prostor, navrženo 11 plnohodnotných bytů s vlastním 
sociálním zařízením. 
 
Ke konci roku 2017 odešla do důchodu koordinátorka pečovatelské služby paní Zdena Bubeníčková, 
která pracovala v MSSS Oáza od jejího založení. Nechává za sebou velký kus dobře odvedené práce, 
profesionální pracovní tým pečovatelské služby a mnoho spokojených klientů. Paní Bubeníčková 
právem obdržela čestnou plaketu „Osobnost sociální oblasti“ – cenu za přínos v sociálních službách, 
kterou uděluje Královéhradecký kraj. 

Novou vedoucí pečovatelské služby se stává paní Renata Tomášová, která má se službou letité 
zkušenosti. 
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Pečovatelská služba 2 017   

Příspěvek od zřizovatele 1 230 000   

Dotace z KÚ 14 760   

Dotace z MPSV 2 400 000   

Příjmy z vlastní činnosti 1 078 488   

Příspěvek obce 21 801   

Čerpání fondů 0   

Ostatní výnosy 0   

Výnosy celkem 4 745 049   

Spotřeba materiálu 127 838   

Z toho:     

      – kancelářské potřeby   4 787 

      – prostředky na úklid   3 392 

      – DDHM 500-3000   5 016 

      – pohonné hmoty   88 376 

Spotřeba energie 107 192   

Opravy a udržování 47 546   

Cestovné 3 754   

Ostatní služby 103 788   

Z toho:     

      – zpracování mezd   19 300 

      – telefony   16 886 

      – počítačový servis a užívání programů   45 103 

Mzdové náklady 3 036 846   

Z toho:     

      – platy   2 813 323 

      – dohody   203 667 

      – nemocenská placená zaměstnavatelem   19 856 

Zákonné pojištění 972 851   

Z toho:     

      - sociální pojištění   715 461 

      - zdravotní pojištění   257 390 

Ostatní náklady (pojištění, poplatky) 69 688   

Smluvní pokuty, ostatní pokuty, penále 0   

Manka a škody 0   

Odpisy majetku 46 748   

Sociální náklady 166 029   

Z toho:     

      – příděl do FKSP   56 664 

      – školení   39 126 

      – ochranné pomůcky, oděvy, obuv   38 423 

DDHM 3.001 – 40.000 32 464   

Náklady celkem  4 714 744   

Zisk 30 305   
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB DOMOVINKA 

Smyslem služby Centrum denních služeb Domovinka (dále jen Domovinka) je umožnit klientům se 
sníženou soběstačností setkávat se se svými vrstevníky i jinými osobami a poskytovat jim v Domovince 
takovou podporu například v péči o hygienu, zajištění stravy, aktivizačních a sociálně terapeutických 
činnostech, aby mohli s využitím služby a eventuálně následné péče rodiny, co nejdéle zůstat doma ve 
svém přirozeném prostředí. Domovinka tímto způsobem pomáhá řešit nepříznivou sociální situaci 
klientů i jejich rodin. 

Kapacita služby:  15 klientů 
Počet klientů v roce 2017: 37 klientů (27 žen, 10 mužů), průměrný věk je 82 let, nejstarší 103 let 
Uzavřeno bylo 12 nových smluv. 
Ukončeno jich bylo 11 z následujících důvodů:  
3 nastoupili do domova pro seniory 
6 úmrtí 
2 dohody o ukončení 
 
Skladba klientů podle mobility a orientace 

Samostatná chůze: 10 klientů 
Samostatná chůze s nutným doprovodem personálu: 4 klientů 
Mobilní s kompenzační pomůckou (francouzské hole, chodítka): 18 klientů 
Mobilní na invalidním vozíku: 5 klientů 
Pomoc s orientací ve vnitřním a vnějším prostředí: 15 
 
Poskytované služby 

Jedním ze základních úkonů, které Domovinka poskytuje, jsou aktivizační činnosti, které jsou 
rozdělené do několika aktivizačních bloků.  
Zaměřují se na: 

– trénování paměti (slovní hry, kvízy, vzpomínkové kruhy, čtení, zpívání); 
– sociální začleňování (seznamováním s aktuálním děním v okolí, ve světě; společné výlety); 
– udržování fyzické kondice a sebeobslužných úkonů (společná cvičení s fyzioterapeutem, cvičení   
   na Motomedu, nácvik chůze, edukace v používání kompenzačních pomůcek); 
– činnosti podporující udržení či rozvíjení manuální zručnosti a dovednosti (výroba nejrůznějších 
předmětů z papíru, vosku, proutí, příze, výtvarné práce, vaření, pečení, běžné domácí práce, 
zahradničení). 

 
Někteří klienti využívají možnost pravidelně se vykoupat v bezbariérové koupelně Centra denních 
služeb. Hojně poptávanou je nabídka individuální rehabilitace na tzv. Motomedu, což je velmi 
zjednodušeně rotoped s pásy k fixaci horních i dolních končetin, který se pohybuje i bez přispění 
klienta. Motomed je zvláště vhodný pro klienty po mozkové příhodě nebo s jinou poruchou hybnosti. 
 
Klienti Domovinky vytvářejí spolu s aktivizačními pracovnicemi zvláštní komunitu. Přestože jsou mezi 
nimi jak klienti orientovaní s fyzickým handicapem, tak klienti pohybliví, ale se sníženou orientací, 
panuje mezi nimi atmosféra „party“. Aktivizační pracovnice nabízejí zajímavá témata k diskusi 
a vzpomínání – někdo vypráví, jiný poslouchá, u toho pletou nebo něco vyrábí. Klienti Domovinky 
mají mezi sebou hezký zvyk slavit svátky a narozeniny, takže z logiky věci slaví relativně často. V roce 
2017 oslavil narozeniny doposud nejstarší klientky, která se dožila 103 let věku. 
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Oblíbeným místem klientů Domovinky je prostor venkovní terasy před francouzským oknem 
vedoucím do lesoparku. Klienti si tam za přispění aktivizačních pracovnic vytvořili svojí zahrádku a ti 
méně pohybliví se věnují zahradničení na vyvýšeném mobilní záhonu. 
 
„Domovinka“ se však neomezuje jen na areál Oázy, ale vyráží i na výlety do okolí. V roce 2017 
podnikly aktivizační pracovnice s klienty a jejich rodinnými příslušníky výlet do Častolovic. Koncem 
srpna využila Domovinka pozvání novoměstských skautů k návštěvě loděnice. Kromě pohoštění 
a besedy byla odvážnějším klientům nabídnuta plavba na pramici. 
 
V rámci projektu Ježíškova vnoučata získali klienti Domovinky například zahradní náčiní, 
společenskou hru, pletací přízi, finanční obnos na výlet do ZOO či stínící markýzu v hodnotě 16 tisíc. 
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Centrum denních služeb 2 017   

Příspěvek od zřizovatele 355 000   

Dotace z KÚ 211 150   

Dotace z MPSV| 600 000   

Příjmy z vlastní činnosti 649 864   

Příspěvek obce 0   

Čerpání fondů 11 007   

Ostatní výnosy 160   

Výnosy celkem 1 827 181   

Spotřeba materiálu 57 784   

Z toho:     

      – kancelářské potřeby   9 055 

      – prostředky na úklid   4 807 

      – DDHM 500-3000   4 997 

      – pohonné hmoty   10 823 

Spotřeba energie 129 234   

Opravy a udržování 29 793   

Cestovné 1 314   

Ostatní služby 194 416   

Z toho:     

      – zpracování mezd   19 300 

      – telefony   3 326 

      – počítačový servis a užívání programů   17 663 

      – nákup stravy   115 507 

Mzdové náklady 1 013 878   

Z toho:     

      – platy   952 262 

      – dohody   49 133 

      – nemocenská placená zaměstnavatelem   12 483 

Zákonné pojištění 326 543   

Z toho:     

      – sociální pojištění   240 108 

      – zdravotní pojištění   86 435 

Ostatní náklady (pojištění, poplatky) 6 473   

Smluvní pokuty, ostatní pokuty, penále 0   

Manka a škody 0   

Odpisy majetku 0   

Sociální náklady 44 474   

Z toho:     

      – příděl do FKSP   19 295 

      – školení   14 877 

      – ochranné pomůcky, oděvy, obuv   2 976 

DDHM 3.001 – 40.000 2 292   

Náklady celkem  1 806 201   

Zisk 20 980   
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

Posláním odlehčovací služby je prostřednictvím pobytové služby na dobu max. 3 měsíců poskytnout 
pomoc a podporu seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení a umožnit tak jejich rodinám nebo jiným pečujícím osobám 
potřebný odpočinek k regeneraci sil pro další péči o jejich blízké. 

Cílovou skupinou jsou senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku, dospělí zejména od 57 let se 
sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří však 
nepotřebují specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení nebo nepřetržitý osobní dohled. Služba je 
určená osobám žijícím zpravidla v okruhu do 25 km od Nového Města nad Metují, zejména však 
obyvatelům Nového Města nad Metují a obcí správního obvodu Městského úřadu Nové Město nad 
Metují. 

O klienty Odlehčovací služby se stará tým zdravotních sester a ošetřovatelek v nepřetržitém provozu.  
 
Kapacita Odlehčovací služby je dočasně 6 lůžek v jednolůžkových pokojích, přičemž 2× dva pokoje 
mají společné sociální zařízení a jeden pokoj má k dispozici sociální zařízení na hlavní chodbě. Jeden 
pokoj Odlehčovací služby sdílí sociální zařízení s pokojem Domova pro seniory. 
  
V roce 2017 službu využilo 57 klientů.  

Z toho 39 klientů se poté vrátilo zpět do domácího prostředí 

6 klientů přešlo z Odlehčovací služby na Domov pro seniory MSSS Oáza 

              10 klientů bylo přemístěno do jiného zařízení poskytující sociální služby 

2 klienti byli přemístěni do zařízení poskytující zdravotnickou péči 
                
Věkový průměr klientů byl 85 let.  
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Klient Odlehčovací služby nemá zákonnou povinnost sdělovat informaci o výši svého příspěvku na 
péči, proto nemá MSSS Oáza tento údaj k dispozici. 
Obecně lze však konstatovat, že službu využívají především klienti vyžadující komplexní péči. Také 
velmi vzrostl zájem o rehabilitaci v rámci pobytu (poptávka je bohužel větší než možnosti 1,5 úvazku 
rehabilitačních pracovnic na 49 klientů na pobytových službách a 15 klientů Domovinky). 
V porovnání s minulým rokem, kdy odlehčovací službu využilo také 57 klientů, byly úhrady za 
poskytnutou péči o 135.000 Kč vyšší.  
 
O Odlehčovací službu je velký zájem, blokace termínů bývá i na půl roku dopředu zamluvená. Zájem 
o umístění seniora většinou vychází z potřeby pečujících členů rodiny, kteří jsou již sami často 
v seniorském věku a potřebují absolvovat zdravotní zákrok s následnou rekonvalescencí, léčebný 
pobyt v lázních, zrekonstruovat bariérový byt nebo si jen odpočinout a jet na dovolenou. 
Neuspokojení zájemci jsou evidováni jako náhradníci, neboť v blokacích dochází ze strany zájemců 
často ke změnám (posun plánovaného zdravotního výkonu, dovolené atd.). 
 
Odlehčovací pobyt má svou nespornou výhodu danou určitou prostupností a propojeností s dalšími 
službami MSSS Oáza. Klient z Odlehčovací služby často plynule přechází do Domovinky, péče 
pečovatelské služby nebo rovnou do Domova pro seniory. 
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Odlehčovací služba 2 017   

Příspěvek od zřizovatele 680 000   

Dotace z KÚ 245 750   

Dotace z MPSV| 650 000   

Příjmy z vlastní činnosti 822 893   

Příjmy od zdravotních pojišťoven 119 156   

Příspěvek obce 0   

Čerpání fondů 0   

Ostatní výnosy 160   

Výnosy celkem 2 517 959   

Spotřeba materiálu 79 551   

Z toho:     

      – kancelářské potřeby   5 304 

      – prostředky na úklid   12 350 

      – DDHM 500-3000   2 040 

      – potraviny snídaně   32 540 

Spotřeba energie 129 233   

Opravy a udržování 28 480   

Cestovné 946   

Ostatní služby 214 277   

Z toho:     

      – zpracování mezd   19 300 

      – telefony   3 388 

      – počítačový servis a užívání programů   18 012 

      – nákup stravy   138 478 

Mzdové náklady 1 457 626   

Z toho:     

      – platy   1 393 076 

      – dohody   53 851 

      – nemocenská placená zaměstnavatelem   10 699 

Zákonné pojištění 479 671   

Z toho:     

      – sociální pojištění   352 696 

      – zdravotní pojištění   126 975 

Ostatní náklady (pojištění, poplatky) 4 597   

Smluvní pokuty, ostatní pokuty, penále 0   

Manka a škody 0   

Odpisy majetku 0   

Sociální náklady 70 280   

Z toho:     

      – příděl do FKSP   28 076 

      – školení   18 126 

      – ochranné pomůcky, oděvy, obuv   10 709 

DDHM 3.001 – 40.000 24 033   

Náklady celkem  2 488 694   

Zisk 29 265   
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DOMOV PRO SENIORY 

Cílem Domova pro seniory je podporovat seniory v soběstačnosti a zajistit jim důstojným způsobem 
ubytování, možnost volby stravování a potřebné péče, ať již se jedná o dopomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, uplatňování práv a oprávněných zájmů, při obstarávání 
osobních záležitostí, zprostředkování aktivizačních činností, kontaktu se společenským prostředím či 
pomoc při péči o domácnost, a to v takovém bezbariérovém prostředí, které zohledňuje klientovo 
právo na soukromí. 

Cílovou skupinou jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku 
a pro svůj zhoršený zdravotní stav potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, například při péči 
o domácnost, běžných sebeobslužných úkonech, osobní hygieně, zajištění stravy, a kterým již jejich 
zdravotní stav neumožňuje žít v přirozeném domácím prostředí s využitím terénních a ambulantních 
služeb. Současně jde však o ty, co nepotřebují specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení nebo 
nepřetržitý osobní dohled. Služba je určená osobám, které splňují podmínku tříletého pobytu 
v Novém Městě nad Metují nebo obcích správního obvodu Městského úřadu Nové Město nad Metují. 

Kapacita Domova pro seniory k 31. 12. 2017 činí 43 klientů. (Zařízení stále prochází transformací 
z Domu penzionu pro důchodce na Domov pro seniory, kdy při zhoršení zdravotního stavu či přiznání 
příspěvku na péči je klient Nájemního bytu v ulici T.G.M. 1424 přijatý do služby Domov pro seniory. 
Z tohoto důvodu ještě v budoucnu dojde k navyšování kapacity o minimálně 3 klienty.) 

K navýšení kapacity také dochází v případě přijetí manželského páru, kdy manželé bývají ubytováni na 
jednom pokoji. Po odchodu jednoho z nich opět registrující úřad kapacitu sníží. 

V seznamu žadatelů je evidováno 82 žádostí do Domova pro seniory, avšak ne všichni jsou v akutní 
fázi potřebnosti k umístění. Někteří žadatelé se ocitli v tíživé sociální situaci již tím, že bydlí 
v bariérovém domě, ze kterého se bez pomoci druhé osoby a vyvinutí značné námahy nedostanou. 
Jejich složitá situace by však neměla být řešena prostřednictvím pobytové sociální služby Domov pro 
seniory. 

V roce 2017 zemřelo 9 klientů a bylo přijato do Domova pro seniory 12 nových klientů, z toho dva 
manželské páry.  

Sociálně rozmisťovací komise vybrala pro umístění do Domova pro seniory 5 žadatelů, kteří doposud 
bydleli ve svém přirozeném prostředí, 2 žadatele, kteří byli pro svůj zdravotní stav do té doby 
umístěni na Lůžkách následné péče a 5 žadatelů, kteří se přemístili z Odlehčovací služby MSSS Oáza. 

Skladba klientů podle věku 

Do 65 let  2 klienti 
66 – 75  7 klientů 
76 – 85  13 klientů 
86 – 95  19 klientů 
96 – 99 let 1 klienti 
100 let                1 klient 
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Skladba klientů podle stupně závislosti 

bez příspěvku  4 klienti (žádost v šetření) 

1. stupeň 880 Kč 3 klienti 

2. stupeň 4.400 Kč 6 klientů 

3. stupeň 8.800 Kč 14 klientů 

4. stupeň 13.200 Kč 16 klientů 

 

To znamená, že ve 3. a 4. stupni příspěvku je 69,7 % klientů Domova pro seniory. (V roce 2016 to bylo 
58 % klientů.) 

Ukazuje se jako opodstatněné a pro zachování kvality péče nezbytné s  navýšením počtu klientů 
závislých na péči zvyšovat i počet pracovníků v přímé péči. Rozhodnutím vedení města v lednu 2017 
o navýšení personálu byly pobytové služby MSSS Oáza schopny kvalitu péče zachovat.  

Zdravotní kondice a stav klientů se přirozeně postupně zhoršuje, což vede k většímu objemu 
zdravotních výkonů (odběry krve, péče o permanentní močový katétr, převazy ran atd.), nárůstu 
výjezdů klientů na různá vyšetření, častější změny v medikacích a řešení akutních zdravotních obtíží 
apod.  

Pro úsek zdravotních sester to představuje kromě větší časové náročnosti především psychický tlak, 
neboť často řeší něco, co by měl řešit lékař klienta či lékařský specialista. Stává se, že přebírají klienta 
propuštěného z hospitalizace, který není ve zcela kompenzovaném stavu a jeho obvodní lékař není 
k dispozici. 

V současné době dochází do Domova pro seniory šest různých obvodních lékařů v nepravidelnou 
dobu. Systémovým řešením, které by vneslo do zdravotní péče o klienty pravidelnost a určitou 
jistotu, by bylo uzavření smlouvy s jedním obvodním lékařem. Ten by zajišťoval lékařskou péči 
o všechny klienty Domova pro seniory a měl jasně dané návštěvní hodiny. Ředitelka s vedoucí 
zdravotnického úseku začala oslovovat některé lékaře, ale zatím bezvýsledně.  

 

Skladba klientů podle mobility a schopnosti přijímat stravu 

Samostatná chůze: 3 klienti 

Mobilní s kompenzačními pomůckami bez doprovodu: 10 klientů 

Mobilní s kompenzační pomůckou (chodítka) za nutného doprovodu personálem: 10 klientů 

Mobilní pouze na invalidním vozíku: 13 klientů 

Trvale upoutáni na lůžko: 7 klientů 

Potřeba pravidelného polohování na lůžku: 7 klientů 

Potřeba pomoci při podávání do úst: 11 klientů, z toho 2 plně závislí na péči 

Potřeba pomoci při zajištění pitného režimu: 10 klientů 

Potřeba drcení léků před podáním: 13 klientů 
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Omezení ve svéprávnosti 

U klientů, kteří vykazují výrazné známky snížené orientace v osobě, místě a čase, spolupracuje 
sociální pracovnice s obvodním lékařem a rodinou klienta na podání návrhu okresnímu soudu na 
omezení ve svéprávnosti. Soudem určený opatrovník pak klientovi pomáhá v právních záležitostech 
a pro Domov pro seniory je partnerem při vyjednávání poskytované péče klientovi. 

V roce 2017 mělo určeného opatrovníka 6 klientů Domova pro seniory.  

Vzhledem k výše popsanému je zřetelné, že se výrazně mění zdravotní stav stávajících klientů 
a zároveň jsou do služby přijímáni senioři ve vysokém stupni závislosti na péči. Snížená mobilita 
klientů a snížená schopnost orientace klade zvýšené nároky na personální obsazení.  

Velmi se osvědčil provoz Oddělení se zvýšenou péčí, které je určené pro klienty se sníženou orientací. 
V denní místnosti tráví svůj čas nejen 5 klientů bydlících na tomto oddělení, ale i další klienti Domova 
pro seniory a Odlehčovacího pobytu, kteří potřebují ve zvýšené míře odborný dohled. 

Práce s osobami se sníženou orientací vyžaduje specifický přístup. Pracovníci v přímé péči jsou 
proškolováni ve způsobu péče a komunikace s klientem. V roce 2017 byla další část zaměstnanců 
proškolena v konceptu tzv. Autobiografické anamnézy, který spočívá v aktivním využívání údajů 
z dětství a mládí klienta. Zvláště přínosná se jeví tato metoda při zvládání úzkostných stavů klientů se 
sníženou orientací a tím i zefektivnění péče personálu. Vzhledem k postupnému nárůstu klientů se 
snižující se orientací je koncept Autobiografické anamnézy předmětem vzdělávání pracovníků v přímé 
péči. 

 

 

Pro MSSS Oáza je výraznou pomocí zapojení dobrovolníků. Zvláště při realizaci akcí, jako byl 
Sportovní den, celodenní výlet s klienty do Častolovic, Putování za Českým betlémem apod. je pomoc 
ochotných lidí naprosto nezbytná. V podstatě každý klient má svého dobrovolníka, který ho akcí na 
vozíku provází. Pomocníci se nabízejí nejčastěji z řad zaměstnanců nebo spolupracujících studentů 
Evangelické akademie. Celodenní výlety autobusem patří mezi logisticky nejnáročnější.  Výlet do 
Častolovic se uskutečnil i díky pomoci novoměstských hasičů, kteří přenesli klienty z vozíků do 
autobusu, místních hasičů v Častolovicích, kteří je z autobusu vynesli a po cca 4 hodinách je zase 
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posadili zpět. A před Oázou už čekali opět novoměstští hasiči. Pro zúčastněný personál je největší 
odměnou, že se všichni vrátí v pořádku a klienti jsou spokojení a nabití novými zážitky. 

Zvláštním přínosem je také dobrovolnice sl. Tereza Havrdová, která v  roce 2017 začala pravidelně 
docházet ke klientce Domova pro seniory, která má po mozkové příhodě výrazné problémy s řečí. 
Zmíněná dobrovolnice s ní trpělivě cvičí logopedii. 

Aktivizační pracovnice pomáhají klientům smysluplně naplňovat volný čas – nabízejí jim účast na 
pravidelném čtení, zpívání, jednoduchých rukodělných aktivitách, při kterých si trénují jemnou 
motoriku apod. Zvláště klientky se rády účastní společného pečení. Každý všední den také probíhá 
skupinové cvičení s rehabilitační sestrou. Všechny tyto aktivity napomáhají klientům v jejich tělesné 
a psychické mobilizaci a v lepším vnímání rytmu dne a týdne. Kdo chce, má možnost se stále na něco 
hezkého těšit. 
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Domov pro seniory 2 017   

Příspěvek od zřizovatele 4 890 000   

Dotace z KÚ 56 560   

Dotace z MPSV| 5 200 000   

Příjmy z vlastní činnosti 4 748 497   

Příjmy od zdravotních pojišťoven 1 072 398   

Příspěvky na péči 4 554 255   

Příspěvek obce 0   

Čerpání fondů 22 481   

Ostatní výnosy 23 392   

Výnosy celkem 20 567 583   

Spotřeba materiálu 616 363   

Z toho:     

      - kancelářské potřeby   35 318 

      - prostředky na úklid   103 560 

      - DDHM 500-3000   24 289 

      - potraviny snídaně   268 202 

Spotřeba energie 1 033 869   

Opravy a udržování 289 664   

Cestovné 6 652   

Náklady na reprezentaci 2 535   

Ostatní služby 1 850 841   

Z toho:     

      - zpracování mezd   135 100 

      - telefony   24 752 

      - počítačový servis a užívání programů   134 135 

      - nákup stravy   1 228 392 

Mzdové náklady 11 709 434   

Z toho:     

      - platy   11 243 891 

      - dohody   393 349 

      - nemocenská placená zaměstnavatelem   72 194 

Zákonné pojištění 3 855 851   

Z toho:     

      - sociální pojištění   2 835 217 

      - zdravotní pojištění   1 020 634 

Ostatní náklady (pojištění, poplatky) 26 500   

Smluvní pokuty, ostatní pokuty, penále 0   

Manka a škody 0   

Odpisy majetku 153 133   

Sociální náklady 563 557   

Z toho:     

      - příděl do FKSP   226 320 

      - školení   137 196 

      - ochranné pomůcky, oděvy, obuv   98 132 

DDHM 3.001 – 40.000 438 718   

Náklady celkem  20 547 117   

Zisk 20 466   
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Výsledky hospodaření MSSS Oáza:    
    

 Hlavní činnost Hospodářská činnost CELKEM 

Příjmy 29.657.772,93 173.215,17 29.830.988,10 

Výdaje 29.556.759,46 28.829,64 29.585.589,10 

Zisk 101.013,47 144.385,53 245.399,00 

 
 
Stav fondů k 31. 12. 2017 
 

fondy stav k 1. 1. tvorba čerpání stav k 31.12. 

Rezervní fondy 455.075,76 131.234,90 33.488,00 552.822,66 

Fond odměn 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00 

FKSP 142.091,25 330.355,00 227.700,00 244.746,25 

Investiční fond 2.013.513,90 199.881,00 839.235,00 1.374.159,00 

 
 
 
Vypořádání příspěvku od zřizovatele: 
 

Schválený příspěvek 7.155.000,00 

Skutečně čerpáno 7.155.000,00 

 
Příspěvek byl použit na částečné krytí mzdových nákladů a zákonného sociálního pojištění. 
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Aktivizační programy MSSS Oáza 2017 
 
Leden 
Tři králové – pěvecké vystoupení ZŠ Krčín 
Přednáška ředitele Muzea p. Hladíka – Nové Město n. Met. staletími 
Promítání o Ekvádoru s páterem Linhartem 
Promítání s p. Fantou 
 
Únor 
Přírodovědecký kroužek paní Valentové 
Buřtový dýchánek 
Promítání s p. Fantou 
Módní přehlídka „Modes Robes“ – přehlídka dobového oblečení 
 
Březen 
Narozeninové odpoledne 
Hudební vystoupení Skořepovi 
Bingo 
Promítání s p. Fantou 
Vystoupení MŠ František 
Vyrábění na Velikonoční výstavu 

 
Duben 
Kuželky 
Vystoupení MŠ Rašínova 
Promítání s p. Fantou 
Kavárnička Šlágr 
 
Květen 
Paní Haldová povídání o své 
výstavě 
Narozeninové odpoledne 
Vystoupení ZŠ Krčín 
Duo Roggieri – italský operní pěvec 
Promítání s p. Fantou 
Přednáška Camellus – bylinné 
sirupy 
 
Červen 
Výlet do Častolovic 
Vystoupení ZŠ Malecí 
Vystoupení ZUŠ Dechový soubor 
Promítání s p. Fantou 
Sportovní den 
Canisterapie 
 
Červenec 
Aktivizační dílny 
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Srpen 
Na vodu se skauty 
 
Září 
Promítání s p. Fantou 
Opékání vuřtů 
Narozeninové odpoledne 
Přírodovědecký kroužek paní Valentové 
Pochod za Novoměstským betlémem 
 
Říjen 
Promítání s p. Fantou 
Vernisáž fotografického kroužku ZŠ Malecí 
Hudební vystoupení Skořepovi 
Přírodovědný kroužek paní Valentové 
Bingo 
 
Listopad 
Promítání s p. Fantou 
Zvířátka u nás 
Přírodovědný kroužek paní Valentové 
Výroba adventních věnců 
Pečení a zdobení cukroví 
 
Prosinec 
Vánoční vystoupení ZŠ Malecí 
Vystoupení ZŠ Krčín + Mikulášská nadílka 
Narozeninové odpoledne 
Zdobení vánočního stromku v Oáze 
Promítání s p. Fantou 
Betlémy na výstavu 
Vánoční oběd u Drašnara 
Vánoční vystoupení Musica Viva 
Vystoupení Duo Alto 
Vánoce s Ježíškovými vnoučaty – předávání dárků 
Silvestr 


