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1) Slovo úvodem 

Milí příznivci,  

 

prostřednictvím naší Výroční zprávy bychom Vás rádi seznámili s uběhlým rokem 

2020, který pro nás byl rokem velkých zkoušek, odhodlání, výzev a vnitřní síly. Prožili 

jsme v našem Domově velmi těžké chvíle, které nám přinesly zkušenosti, ze kterých 

budeme celý život čerpat, a to jak po stránce pracovní, tak soukromé. 

 

Díky této zprávě získáte informace, čeho jsme dosáhli, a na co jsme v našem rodinném 

zařízení náležitě hrdí. Seznámíme Vás s chodem našeho zařízení, prací, aktivitami a 

hospodařením. 

 

Následující stránky Vám dají možnost alespoň na okamžik nahlédnout do rodinné 

atmosféry našeho Domova a zhodnotit, jak jsme přečkali „covidový rok“ 2020. Touto 

cestou Vám přiblížíme i naše projekty. 

 

Úvodem mi dovolte poděkovat všem, kdo nás v tomto nelehkém období pomáhali a 

podporovali nás, ale hlavně bych ráda poděkovala svým kolegům, našim 

pečovatelkám.  

 

Vše začalo 1. 12. 2010, kdy jsme slavnostně otevřeli denní stacionář, ke kterému se 

16. 5. 2011 připojila odlehčovací pobytová služba.  

Rodinu domovů Clementas zatím tvoří tři domovy: Clementas Kolín, Clementas 

Mlékovice, a Clementas Janovice, a v současné době jsou v plném proudu přípravy 

na čtvrtý domov Clementas Hředle.  Domovy Clementas Mlékovice a Clementas 

Janovice poskytují službu se zvláštním režimem. Nově od roku 2021 se v 

Clementas Mlékovice poskytuje i odlehčovací pobytová služba.  Clementas Kolín, z.ú., 

není klasická pobytová sociální služba, protože v našem Domově poskytujeme kromě 

odlehčovací služby také služby denního stacionáře. Díky odlišnosti registrovaných 

služeb máme však velkou výhodu v kontinuální návaznosti. Jako jedna rodina služeb 

jsme schopni zajistit kvalitní péči širokému spektrum klientů s různými zdravotními 

diagnózami. Spolu s původními rodinami klientů pomáháme umožnit, aby klienti mohli 

http://www.clementas.cz/
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být ve svém přirozeném sociálním prostředí co nejdéle, současně poskytovat také 

pomoc pečujícím osobám, a navázat v případě potřebnosti dalšími službami 

poskytovanými v sesterském Domově. 

 

Clementas Kolín, z.ú., je nezisková organizace, 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 se při své práci řídí Etickým 

kodexem, a dodržuje při veškerém svém jednání zásady slušnosti a ohleduplnosti s 

důrazem na klienta a s úsilím o zachování důstojnosti a bezpečí každého člověka.  

 

Od počátku fungování našeho Domova si zakládáme na rodinném přístupu 

poskytování služeb klientům a jejich blízkým.  

 

Našich služeb denní stacionář a odlehčovací pobytová služba nejčastěji využívají 

klienti seniorského věku. Někdy se ale naším klientem stane člověk, který seniorského 

věku ještě nedosáhl, a potřebuje pomoc. Téměř pravidelností se stalo, že naši klienti 

využívají střídavě obě služby.  Během roku dochází klient např. do denního stacionáře 

a v letních měsících, kdy rodiny odjíždí na dovolené a potřebují načerpat sílu, klienti 

využívají odlehčovací pobytovou službu. Perfektně se nám osvědčil i 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. Abychom tedy co nejvíce eliminovali 

tyto nežádoucí emoce, tak doporučujeme žadatelům o pobytové služby, aby nejdříve 

využili denní stacionář, kde zažijí, jak to u nás v Clementas Kolín chodí, zvykli si u nás, 

a beze strachu pak u nás stráví dobu, po kterou jejich rodinní pečující např. čerpají sílu 

na další náročnou péči, nebo třeba přestavují byt, aby lépe vyhovoval potřebám 

nemocného seniora, či řeší vlastní zdravotní problémy apod.  
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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, které 

však stále zůstávají ve svém přirozeném sociálním prostředí. 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 

Náš Domov poskytuje služby nedaleko centra města Kolín a je výborně dostupný pro 

klienty i jejich rodiny, pro celou seniorskou veřejnost. V těsné blízkosti Domova je i 

několik autobusových zastávek, které usnadňují dostupnost i pro návštěvníky, kteří 

nedisponují řidičským oprávněním. Z autobusového i vlakového nádraží k nám lze 

dojít bez problému do třiceti minut chůze. V blízkosti našeho Domova je také malé 

nákupní centrum. V rámci aktivit naši klienti mohou navštívit cukrárnu, pekárnu, 

potraviny, květinářství, obchod s oblečením a restaurační zařízení. Přímo u 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 individuálním požadavkům klientů a jejich blízkých. Návštěvy 

jsou pro naše klienty neomezené, jen upozorňujeme na stanovený čas obědů, večeří 

a na dodržování nočního klidu. Jsme však rádi, že náš Domov žije, a koronavirová 

doba nám ukázala, jak nenahraditelný a důležitý je kontakt klientů s jejich blízkými. 

 

 

Prostory domova  

 

Náš Domov je pravidelně uklízen, dezinfikován a v období covidové karantény jsme 

ještě dále zpřísnili pracovní postupy při úklidu.  

 

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

kontrola protipožárních zabezpečení. 

 

Stravování  

 

Obědy a večeře pro klienty jsou dováženy z blízké vyhlášené restaurace. Snídaně a 

svačiny připravujeme vlastními silami. Naším každodenním a velmi oblíbeným rituálem 

se u nás stalo společné pečení moučníků k odpolední kávě. 

 

 

http://www.clementas.cz/
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Bezbariérovost  

Náš Domov je plně bezbariérový a v letošním roce jsme začali s plánovanou 

revitalizací přilehlé zahrady, na kterou mají klienti bezbarierový přístup přímo ze 

společenské místnosti. Na zahradě plánujeme několik cvičebních prvků na udržení 

kondice našich klientů na čerstvém vzduchu a také zkulturnění ostatní plochy 

osazenou zelení. Instalovali jsme také první seniorský cvičební stroj, který klienti rádi 

využívají. 
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4) Cílová skupina našich klientů 

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 – doma. Pečující osobě 

je tímto umožněn nezbytný čas na odpočinek, na řešení jakýchkoli vlastních problémů, 

na úpravu bytu seniora tak, aby lépe vyhovoval jeho potřebám. 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 

V letošním roce, kdy celou Českou republiku zasáhla covidová vlna, byla velmi 

narušena dokonce i naše spolupráce s institucemi. Naše klienty nemohli navštěvovat 

studenti, děti z mateřských škol a školních družin a po většinu roku ani jejich rodinní 

příslušníci, tak, jak jsme byli zvyklí po řadu předchozích let.  

Nicméně vazby nebyly přetrhány a jakmile to situace dovolila, pokračovali jsme 

v kontaktech a ve spolupráci. Se všemi institucemi jsme zůstali jak v telefonickém, tak 

i v emailovém kontaktu. Věříme, že vše se v dobré obrátí a budeme doufat v blízký 

návrat k běžnému životu. Ve chvílích, kdy klienti byli restrikcemi omezeni natolik, že 

za nimi nemohli docházet lidé zvenčí, tak si přesto si klienti snažili udržet zdravého a 

veselého ducha svými oblíbenými činnostmi na čerstvém vzduchu, a to i například 

natíráním zahradního nábytku. 

Obr.  1 Zvelebování zahradního 

posezení klientkou 

http://www.clementas.cz/
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6) Životní jubileum 

V říjnu 2020 jsme s naší klientkou oslavili její významné životní jubileum, sté 

narozeniny. Přes všechna restriktivní omezení jsme podle klientčina přání za přísných 

podmínek uspořádali oslavu. Předem jsme si sestavili scénář dne, kdy jsme den 

zahájili výzdobou prostor a kadeřnickými službami pro samotnou oslavenkyni i pro 

ostatní klienty. Byl to velice výjimečný den nejen pro samotnou klientku, ale i pro celý 

náš Domov. Všichni jsme byli na naši klientku náležitě pyšní. Oslavenkyně si den velice 

užila a byla ráda, že přes všechna omezení mohla prožít svůj velký den. Klienti si 

pochutnali na výborném pohoštění, hrála hudba a byla skvělá nálada. 

 

Obr.  2 Kadeřnické přípravy na oslavu 

http://www.clementas.cz/
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Obr.  4 Oslava narozenin 

Obr.  3 Nachystaná oslavenkyně 
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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 osamělí a smutní, protože jsou 

jejich blízcí v zaměstnání a oni jsou po celý den sami doma. U nás 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. Takže můžeme provozní dobu 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 samostatné fungování seniora v domácnosti, výrazně snižují schopnost 

sebeobsluhy a možnost ponechání seniora zůstat o samotě. Tyto situace vyžadují 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Naším úkolem je 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. Umožňujeme 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 nemocným 

seniorům předcházet sociální izolaci a je zaměřena na udržení dosud zachovaných 

dovedností a soběstačnosti. Následně jsme schopni kontinuálně navázat službou 

domova se zvláštním režime, který sídlí v nedalekých Mlékovicích, asi 15 km od 

Kolína. 

Odlehčovací pobytová služba je otevřena nepřetržitě celý rok. 

 

V uplynulém roce jsme si naplánovali rekonstrukci ubytovací části našeho Domova, a 

i přes kovidové těžkosti se nám rekonstrukce všech pokojů zdařila. Pokoje jsme nově 

zařídili útulným a funkčním nábytkem, vymalovali a vyzdobili. Na každém pokoji máme 

nová polohovací lůžka LINET, noční stolky, speciální seniorské matrace, lůžkoviny, 

skříně, poličky, obrazy a dekorace. Je to krásné, přijďte se k nám podívat. 

http://www.clementas.cz/
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V Domově za běžných podmínek seniorům nabízíme tyto aktivity: 

- Pravidelné cvičení 

- Výtvarné činnosti 

- Zahradničení 

- Jógu pro seniory 

- Canisterapii 

- Filmové odpoledne  

- Procvičování paměti 

- Reminiscence 

- Hraní společenských her 

- Aktivity s dětmi 

- Pečení a vaření 

  

Obr.  5 Vzkaz rodině v covidovém období 
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Obr.  7 Pečení v našem Domově 2 

Obr.  6 pečení v našem Domově 2 
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Obr.  8 Pálení čarodějnic 

Obr.  9 Venkovní posezení při opékání buřtů na čarodějnice 
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Obr.  10 Příchod sv. Mikuláše do našeho Domova 
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8) Zahájení kina 

Nově jsme v roce 2020 zakoupili promítací plátno a dataprojektor a naši klienti si díky 

tomu mohou užívat oblíbené filmy a pohádky ve velkém formátu. Obzvlášť klienti, kteří 

mají zhoršený zrak, tak to značně uvítali a nemohou si to vynachválit. Kino jsme také 

otevřeli, když se situace kolem covidu zlepšila, široké seniorské veřejnosti z Kolína. 

 

 

 

Obr.  11 Filmové odpoledne v našem Domově 
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9) Naše úspěchy 

V roce 2020 se nám podařilo kompletně zrekonstruovat všechny pokoje pro klienty. 

Celková rekonstrukce zahrnovala novou výmalbu, kompletní výměnu starých postelí 

za nová elektricky polohovací lůžka LINET, noční stolky, skříně s úložnými nástavci, 

stoly, pohodlné židle a poličky. Celková atmosféra domácího prostředí se doladila 

dekoracemi a obrázky na zeď. 

Pokoje jsme zútulnily i novými záclonami a závěsy, které se sladily s barvou doplňků 

a krásně doplnily celkovou atmosférou místnosti. Podařilo se nám zrekonstruovat 

všechny pokoje v Domově. 

Rekonstrukce pokojů se tedy podařila na 100%. 

 

Velkou radost nám udělalo, že jsme získali osobní automobil Škoda Octavia combi od 

Škoda auto Mladá Boleslav pro náš Domov, který hojně využíváme. 

Současně jsme zahájili rekonstrukci zahrady a zakoupili jsme první zahradní seniorské 

cvičební prvky, abychom podpořili aktivity našich klientů na čerstvém vzduchu. 

Zahájení revitalizace zahrady se zatím povedla jen z 15%, na realizaci dalších kroků 

sháníme finanční prostředky. Ale plány máme velké. 

Koupili jsme i cvičební trenažéry do interiérů, aby se naši klienti mohli věnovat 

pohybovým aktivitám za každého počasí. 
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10) Personální zajištění 

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

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

• Dále zaměstnanci přímé obslužné péče: Helena Polesné, Eliška Janečková, 

Alena Novotná, Lenka Stránská, Marcele Papai, Zuzana Vernerová a Jana 

Mašková. 
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11) Finanční údaje 

 

 

     
 
 
 

  

Příjmy Kč 

Dotace celkem (KÚ, město Kolín) 5 626 136 Kč  

Úhrady od klientů za poskytnuté služby 2 347 509 Kč  

Dary 88 000 Kč  

Ostatní 68 191 Kč  

Celkem 8 129 836 Kč  

 
Výdaje Kč 

Nájemné 142 358 Kč  

Energie 234 325 Kč  

Materiál, potraviny 1 004 859 Kč  

Cestovné 6 067 Kč  

Mzdové náklady 4 013 367 Kč  

Služby (poplatky bance, daň z nemovitosti, 

pojištění, telefon, internet, vzdělávání 

zaměstnanců, úroky, odpisy 

1 085 747 Kč  

DDHIM do 40 000,- 1 605 480 Kč  

Celkem 8 092 203 Kč  
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12) Poděkování 

Velké díky patří: 

• Středočeskému kraji za finanční podporu 

• Městu Kolín za finanční podporu  

• MPSV  

• Nadaci Karel Komárek Family Foundation 

• OHS jmenovitě paní Mgr. Kláře Smetanové, Dis.  

• Panu Janu Zamrzlovi za materiální pomoc 

• Domu dětí a mládeže, jmenovitě paní Evě Mojžíšové 

• Projektu Ježíškova vnoučata, která plnila vánoční přání našim seniorům 

• Mnoha dalším drobným dárcm. 

 

 

Neposlední řadě chceme poděkovat všem zaměstnancům, kteří v nejtěžším 

covidovém období psychicky a fyzicky ustáli tuto životně náročnou situaci a přes velký 

strach o klienty, o sebe, své rodiny a blízké vykonávali poctivě a obětavě svou práci a 

nevzdali to. Chtěla bych poděkovat Heleně Polesné, Elišce Janečkové, Aleně 

Novotné, Lence Stránské, Marcele Papai, Zuzaně Vernerové a Janě Maškové. 

 

 

 

        Mgr. Lucie Brožková 

            Vedoucí služby 

 

 

     

http://www.clementas.cz/

