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1) Slovo úvodem 

Vážení přátelé, dárci a příznivci,  

 

chtěli bychom Vás seznámit s uběhlým rokem 2019. Díky této zprávě získáte informace, co se 

nám podařilo a na co jsme v takto malém a rodinném zařízení pyšní. Rádi Vám i s podporou 

kolegů přiblížíme dění, práci, aktivity, život a hospodaření v domově Clementas Kolín, z.ú.. 

Podle údajů a následujícího materiálu máte možnost alespoň na okamžik 

nahlédnout do rodinné atmosféry našeho Domova a zhodnotit, jak se nám dařilo v roce 2019.   

Dovolujeme si Vám představit naše nové projekty, které se týkají ať již vybavení domova, tak 

i aktivit a zážitků našich klientů. V neposlední řadě Vás chceme seznámit s naši účastí v 

projektu Neziskovka roku, do jehož semifinále jsme se probojovali. Chtěli bychom na úvod 

vyjádřit poděkování všem, kteří našemu Domovu pomáhají, podporují jej ve snaze pomáhat 

ostatním a především těm, kteří tuto pomoc a podporu potřebují nejvíce a těmi jsou naši klienti. 

 

 

Náš příběh se začal psát už 1. 12. 2010, kdy jsme slavnostně otevřeli denní stacionář, ke kterému 

se 16. 5. 2011 připojila odlehčovací pobytová služba.  

Naše společnost Clementas v současné chvíli provozuje tři domovy: Clementas Kolín, z.ú., 

Clementas Mlékovice, s.r.o.. a Clementas Janovice nad Úhlavou. Tyto naše dva Domovy 

poskytují odlišné služby a to služby domova se zvláštním režimem. Tímto se Clementas Kolín, 

z.ú odlišuje od těchto našich domů, protože my poskytujeme služby denního stacionáře 

a odlehčovací pobytové služby. Díky odlišnosti registrovaných služeb máme však velkou 

výhodu v kontinuálním navázání, kdy jsem jako jedna společnost schopni zajistit kvalitní péči 

širokému spektrum klientů s různými zdravotními diagnózami. 

 

Clementas Kolín, z.ú. je neziskovou organizací, která poskytuje sociální službu v souladu 

se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu 

č. 505/2006 Sb. a dalšími platnými právními předpisy. Poskytování sociální služby 

je zajišťováno odborným personálem, který podepsal Etický kodex, a dodržuje při veškerém 

svém jednání zásady slušnosti a ohleduplnosti s důrazem na klienta a s úsilím o zachování 

důstojnosti a bezpečí každého člověka.  

 

http://www.clementas.cz/
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Neustále si zakládáme na naši dlouholeté tradici rodinného přístupu poskytování služeb našeho 

Domova.  

 

Našich služeb nejčastěji využívají klienty seniorského věku. Mnoho klientů našeho domova 

využívá zároveň obě služby.  Během roku dochází do denního stacionáře a v letních měsících, 

kdy rodiny odjíždí na dovolené a potřebují načerpat sílu, klienti využívají odlehčovací 

pobytovou službu. Perfektně se nám i osvědčil přístup, kdy klienti mají zájem o pobytovou 

odlehčovací službu, těší se na trávení dnů ve společnosti svých vrstevníků, ale současně je jejich 

těšení doprovázeno i velkým strachem, úzkostí a obavou z nového prostředí. Abych tedy co 

nejvíce eliminovali tyto nežádoucí emoce, tak doporučujeme žadatelům o pobytové služby, aby 

nejdříve využili denní stacionář, kde zažijí celý chod  
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2) Poslání Domova 

„Naše práce je pro nás srdeční záležitostí“ 

 

Denní stacionář 

Posláním Clementas Kolín – denní stacionář je odborně poskytovat ambulantní službu, pomoc, 

podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména z důvodu chronického duševního 

onemocnění. Osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Vytváříme klientům kvalitní důstojné prostředí s důrazem na jejich 

specifické individuální potřeby. 

 

Odlehčovací služba 

Posláním Clementas Kolín – odlehčovací služba je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči 

osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu chronického duševního onemocnění. 

Osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné  

fyzické osoby. Vytváříme klientům kvalitní důstojné prostředí s důrazem na jejich specifické 

individuální potřeby. Hlavní činností odlehčovací služby je vytvoření podmínek pro důstojný, 

spokojený a smysluplný život pro toho, kdo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální 

situaci potřebuje péči v rozsahu několika dnů a až několika měsíců v roce. 
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3) Provozovna 

Naše provozovna je v blízkém kontaktu malého nákupního centra. V rámci aktivit si naši klienti 

mohou navštívit cukrárnu, pekárnu, potraviny, květiny. Náš Domov se nachází na poklidném 

místě, nedaleko centra města. V blízkosti Domova je i několik autobusových zastávek, které 

usnadňují dostupnost i pro návštěvníky, kteří nedisponují řidičským oprávněním. 

V bezprostřední blízkosti Domova je i parkoviště, které je veřejně přístupné a je zcela zdarma.  

 

Provoz odlehčovací služby je nepřetržitý. Denní stacionář je otevřen od 7 do 17h, ale snažíme 

se vyhovět i s individuálními požadavky. Návštěvy jsou pro naše klienty neomezené, jen 

upozorňujeme na stanovený čas obědů, večeří a na dodržování nočního klidu. 

 

Prostory domova obecně  

 

Domov je pravidelně uklízen, dezinfikován, kontrolován. Kontroly jsou pečlivě zaznamenány. 

Prostory jsou pravidelně větrány současně s každodenním úklidem a lůžkoviny jsou 

v nastavených intervalech měněny.  

 

Objekt je provozován v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Každý rok probíhá kontrola 

protipožárních zabezpečení. 

 

Stravování  

Obědy a večeře jsou dováženy z blízké, vyhlášení restaurace. Snídaně a svačiny připravujeme 

z vlastních zdrojů.  

 

 

Bezbariérovost  

Veškeré prostory našeho domova jsou zcela bezbariérové. Ze společenské místnosti je možný 

výstup přímo na zahradu Domova. Naši klienti si prostorné zahrady velmi cenní, neboť vědí, 

že mít zahradu přímo ve městě není samozřejmostí.   
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Volnočasové aktivity  

Klienti našeho Domova nejraději tráví dny v blízkosti svých spolubydlících ve společenské 

místnosti. Nejraději tráví své dny pečením, tvořením, sledování prvorepublikových filmů, 

hraním společenských her a mnohými jinými činnostmi. Při příznivém počasí nejraději relaxují 

na zahradě, kde popíjení kávu a zpívají oblíbené lidové písně. Nejednou se zapojují 

do sezónních prací, ať už se jedná o renovaci nábytku, hrabání listí nebo výsadbu záhonů. 
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4) Cílová skupina 

Naší cílovou skupinou jsou lidé od 27 let, ale našich služeb převážně využívají osoby 

v seniorském věku.  

Služba denního stacionáře a odlehčovací pobytová služba zajišťuje na přechodnou dobu pomoc 

klientům, kterým je jinak podpora, pomoc a péče poskytována rodinou či jinou osobou blízkou 

v jejich přirozeném sociálním prostředí – domácnosti. Pečující osobě je tímto umožněn 

nezbytný čas na odpočinek. Službu neposkytujeme osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 

lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení typu nemocnice nebo léčebna dlouhodobě 

nemocných. 
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5) Spolupráce s institucemi 

Nadále trvá naše spolupráce s Dvouletou katolickou střední školou v Kolíně, se Střední 

zdravotnickou školou v Kolíně. Nově jsme v roce 2019 navázali spolupráci s lektorkou jógy, 

která k nám začala pravidelně dojíždět. Velmi oblíbená je také canisterapie s pejskem 

Robinkou. Současně velkou radost našim klientů dělají i pravidelné hudební vystoupení 

amaterské trempské skupiny nebo harmonikáře. 

 

 

 

  

Obr. 1 Studenti Dvouleté katolické střední školy v Kolíně při aktivitách s našimi klienty. 

http://www.clementas.cz/
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6) Propagace 

Velké díky patří sociálnímu odboru města Kolín, městskému rozhlasu, praktickým i odborným 

lékařům.  Pokračovali jsme ve spolupráci s Dementia I.O.V., z.ú .formou bezplatného pronájmu 

prostor v našem zařízení.  Zároveň jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili Dne seniorů 

v Kolíně, kde jsme prezentovali výrobky našich klientů. Letos však došlo k mírné změně a tato 

akce se nekonala na kolínském náměstí, jako každý rok, ale z důvodu nepříznivého počasí 

v Městském společenském domě. Byla poměrně hojná účast, kterou podpořilo hudební 

vystoupení, u kterého si kolínští občané mohli v klidu posedět a popovídat. V předchozím roce 

2018 naši klienti vyráběli látkové věnce, srdíčka a levandulové pytlíčky. Letos jsme se zaměřili 

více na podzimní tématiku a vyrobili látkové dýně. Práce to byla časově náročná, ale pro naše 

klienty zajímavá a přínosná. 

Bezpochyby nesmíme opomenout ani účast na výstavě „Šikovné ruce našich seniorů“. Výstava 

se konala na výstavišti v Lysé nad Labem byla velmi zajímavá a inspirativní a načerpali jsme 

spoustu inspirace do našeho dalšího tvoření. 

Neopakovatelný zážitek jsme získali přihlášením do projektu Neziskovka roku, ve kterém jsme 

se probojovali až do semifinále. Cesta to byla dlouhá, administrativně náročná, ale stála za to. 

Získali jsme nové zkušenosti a neopakovatelné zážitky.  Součástí postupu do dalších kol bylo 

i prezentační video, které bylo zajištěno profesionálním filmovým štábem, který u nás strávil 

celý den a my jsme s našimi klienty mohli nahlédnout do zákulisí filmového světa. 

 

 

 

 

Obr. 3 Záběr z natáčení Obr. 2 Certifikát z vyhlášení 
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Jako už tradičně, tak i letos jsme byli zapojeni do projektu Českého rozhlasu – Ježíškova 

vnoučata, která našim klientům vykouzlila nejeden úsměv na tváři. Zaměstnanci se v tomto 

roce zúčastnili i školení v Mlékovicích. Na oplátku přijeli i z Mlékovic k nám do Kolína. 

Zajímavou zkušeností pro nás byla i stáž na Charitě Beroun na její pobočce denního stacionáře 

a domova pro seniory. 

 

 

  

Obr. 4 Naše klientka s dárky od Ježíškových vnoučat 
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7) Poskytované služby 

Denní stacionář je zjednodušeně řečeno tzv. „školka pro seniory“, kdy klient ráno přichází 

a večer se zase vrací do svého přirozeného sociálního prostředí. Někdy k nám klienti docházejí 

jen z důvodu rozptýlení, kdy se cítí smutní, protože jsou jejich blízcí v zaměstnání a oni jsou 

po celý den sami doma. Z toho důvodu uživatelům naší služby nabízíme smysluplné vyplnění 

volného času. Denní stacionář pro seniory je otevřen každý den. Hlavní provozní doba je 

od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00.  

Náš denní stacionář má velkou výhodu, že je propojený s odlehčovací pobytovou službou. 

Tudíž se může provozní dobou přizpůsobit individuálním potřebám klientů. V jeden den může 

službu využívat až 20 seniorů najednou.  

 

Odlehčovací pobytová služba poskytuje krátko i dlouhodobé pobytové služby seniorům, 

u kterých se vyskytují poruchy paměti a ostatních kognitivních funkcí (Alzheimerova 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. Podpořit pečující členy 

rodiny tak, aby osoba s onemocněním i nadále žila v rodině a zároveň tak byl umožněn důstojný 

život uživateli, pečující osobě i celé rodině. Umožnit pečujícím osobám psychicky i fyzicky si 

odpočinout od péče o nemocného a načerpat nové síly a tím zlepšovat vztahy mezi nemocným 

a rodinou. Tato služba umožňuje takto nemocným seniorům předcházet sociální izolaci a je 

zaměřena na udržení dosud zachovaných dovedností a soběstačnosti. 

 

 

Je otevřeno nepřetržitě, 24h denně, 7 dní 

v týdnu.    

Počet lůžek: 12 

Ubytování v útulných jedno, dvou a 

třílůžkových pokojích. 

 

Obr. 5 Jeden z našich pokojů 
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Nabízené aktivity  

- Kuchyňka 

- Zvelebování zahrádky 

- Jóga 

- Canisterapie 

- Odpoledne s dechovkou, černobílým filmem nebo pohádkou  

- Procvičování paměti 

- Reminiscence 

- Cvičení pro seniory 

- Hraní společenských her 

- Aktivity s dětmi 

- Pravidelná vystoupení trempské skupiny 

 

 

 

  

Obr. 7 Canisterapie s pejskem Robinkou Obr. 6 Zvelebování zahrádky 

Obr. 9 Ruční práce Obr. 8 péče o vzhled 
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8) Renovace interiéru 

V letošním roce byla nově zrekonstruovaná šatna pro zaměstnance.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

Obr. 10 Nová šatna zaměstnanců 

Obr. 11 Okna našeho Domova byla osazena novými žaluziemi 
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9) Vícegenerační propojení 

Jako každý rok, tak i letos jsme uskutečnili předvánoční setkání klientů, jejich rodina 

a zaměstnanců.  Jednalo se ostatně jako každý rok o příjemné posezení s živou hudbou 

a vánočním nadělováním našim klientům. Této akci předcházel „Výlet pro seniory nejen 

adventním Kolínem,“ kterého si naši klienti s chutí zúčastnili a vrátili se plni dojmů a zážitků. 

 

 

 

Obr. 12 Výlet pro seniory nejen adventním Kolínem 

Obr. 13 Předvánoční setkání klientů a jejich rodin 
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10) Personální zajištění 

• Ing. Bc. Renata Prokešová, generální ředitelka, statutární osoba – odborný garant, 

• Bc. Lucie Brožková – vedoucí domova, sociální pracovnice, personalistika,  

• Pracovnice přímé obslužné péče 

• Pracovnice úklidu 

 

11) Finanční údaje 

 

 

     

 

 

 

  

Příjmy Kč 

Dotace celkem (KÚ, město Kolín) 3 000 300 Kč  

Úhrady od klientů za poskytnuté služby 2 699 308 Kč  

Dary 3 300 Kč  

Ostatní 18 111 Kč  

Celkem 5 721 019 Kč  

 
Výdaje Kč 

Nájemné 151 926 Kč  

Energie 235 393 Kč  

Materiál, potraviny 284 532 Kč  

Cestovné 6 716 Kč  

Mzdové náklady 3 479 077 Kč  

Služby (poplatky bance, daň z nemovitosti, 

pojištění, telefon, internet, vzdělávání 

zaměstnanců, úroky, odpisy) 

1 161 048 Kč  

DDHIM do 40 000,- 179 134 Kč  

Celkem 5 497 826 Kč  
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12) Poděkování 

Velké poděkování patří: 

• Středočeskému kraji za finanční podporu 

• Městu Kolín za finanční podporu  

• Rodině Hybešovým, kteří nám hudebně zpříjemnit odpoledne  

• Dětem ze 7. základní školy Masarykova 412, za hudební vystoupení 

• Dementia I.O.V., z.ú.- za spolupráci se stejnou cílovou skupinou 

• Charita Beroun 

• Pan Fila s rodinou 

• Dům dětí a mládeže, jmenovitě paní Evě Mojžíšové 

• Projektu Ježíškova vnoučata, která plnila vánoční přání našim seniorům 

Mnoho dalších drobných dárců. 

 

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem naším zaměstnancům, rodinným příslušníkům, 

sponzorům a příznivcům. Věříme, že i následující rok bude nejméně stejně úspěšný jako ten 

letošní. 

 

 

 

Ing. et Bc. Renata Prokešová 

       generální ředitelka    
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