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štvrťročník Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb HRON Dubová,
ŠKN 19/III., 976 97 Nemecká
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„Šťastný nový rok prichádzame priať, aby človek človeka mal
vždy rád. Aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok
2008 za to stál ...“
Vážení naši obyvatelia i verní priaznivci Hlásnika domova. Opäť
sme sa rozlúčili so starým rokom, aby sme mohli privítať rok nový, rok
2008. Dovoľte, aby sme sa rozlúčili so starým rokom spomienkami, čo sa
v DD a DSS HRON Dubová odohralo: Spolu sme zaevidovali 44 žiadostí
o poskytovanie sociálnych služieb v našom domove, prijali sme 12 nových
obyvateľov, 1 odišiel a 11 zomrelo. Z celkového počtu obyvateľov 50
k 31.12.2007 je trvalo pripútaných na lôžko 5 obyvateľov, 13 obyvateľov je
prevažne a čiastočne bezvládnych a potrebuje pomoc hlavne pri
nevyhnutne životných úkonoch. Diabetikov je 10, celkový vekový priemer
je 79 rokov. V poradovníku čakateľov evidujeme do domova dôchodcov
35 obyvateľov + 1 naliehavý prípad, do domova sociálnych služieb 8
obyvateľov. Nevyhoveli sme 4 žiadateľom, nakoľko nebola v ich prípade
preukázaná sociálna núdza.
Počas roka 2007 sme nezaevidovali oficiálne žiadnu sťažnosť na
naše poskytované služby, dobrá bola aj spolupráca s Výborom
obyvateľov, ktorý pomáhal riešiť hlavne medziľudské vzájomné vzťahy
medzi klientmi. Jeden obyvateľ pre neprispôsobivé správanie musel
zariadenie opustiť.
Celkový rozpočet nášho domova bol 9 862 000 Sk. Za energie
(voda, plyn elektrika) sme zaplatili v roku 2007 cca 830 000 Sk. Ostatné
výdavky súviseli s nákupmi čistiacich a administratívnych potrieb,
s údržbou, opravami a revíziami domova, finančné prostriedky boli použité
na mzdy a odvody do poisťovní. Celkové výdavky na klienta za mesiac
boli približne 15 800 Sk, obyvatelia zaplatili v priemere mesačne za služby
6 560 Sk. Celkovo za rok 2007 za služby obyvatelia zaplatili 3 801 838 Sk,
z toho za stravu 1 403 973 Sk, za ubytovanie 1 536 087 Sk a za
zaopatrenie 861 778 Sk.
Zo sociálnej činnosti si zaspomíname na tie najvýznamnejšie
kultúrne a rekreačné aktivity, ktoré sa v domove odohrali: besedy (o
inkontinencii v staršom veku s firmou Kimberly-Clark, s policajtmi
z Podbrezovej o páchaní trestných činov, s lekárňou Pri štadióne z Brezna
o novinkách v oblasti farmácie a o prevencii proti chrípke, s mladými
bylinkármi z Nemeckej o využití byliniek pri príprave čajov), podnikli sme
výlety do soľnej jaskyne v Brezne, zabavili sme sa na 6. Jánskom plese

seniorov, nezabudli sme ani na športové podujatia (súťaž v hode na cieľ,
do diaľky a súťaž v šípkach). Pekný kultúrny program si pre našich
obyvateľov pripravili viaceré folklórne a spevácke súbory – Čierťaž
z Nemeckej, vinšovníci z Predajnej, Bocianik z Predajnej a žiaci zo ZŠ
Nemecká. Obyvatelia sa zúčastnili Dňa seniora v Banskej Bystrici,
vystúpenie speváčky Jadranky a humoristov Kaisera s Melušom im
zabezpečil Odbor sociálnych vecí Banskobystrického samosprávneho
kraja. V našom domove nechýbalo tradičné stavanie mája, prišiel aj
Mikuláš a čas vianočný sa nezaobišiel bez darčekov, stromčeka a krásnej
výzdoby.
Vedenie domova v prospech obyvateľov zabezpečilo sprístupnenie
Internetu (každú sobotu a nedeľu od 9.30-10.30 a od 15.00-16.00),
objednalo časopisy Pravda, Plus 1 deň a Zdravie, zakúpilo sa
rehabilitačné zariadenie pre občanov s telesným postihnutím horných
a dolných končatín, hrací stolík na hru s guličkami, relaxačné kreslá do
všetkých izieb, detoxikačný prístroj, didaktické pomôcky na rozvoj pamäte,
vytvoril sa nový priestor pre pracovnú terapiu. V roku 2007 sme
dobudovali záhradu s jazierkom, maľoval sa interiér domova. V domove sa
postupne zavádza Systém manažérstva kvality podľa ISO 2001:9001.
Nezabúdame ani na rok 2008. V tento rok plánujeme získať
certifikát Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2001,
zabezpečiť pre všetkých zamestnancov vzdelávanie Bazálna stimulácia
a postupne tento proces zaviesť pri práci s obyvateľmi, hlavne
imobilnými a po porážke, zabezpečiť a zaviesť v domove kanisterapiu
s cvičeným psíkom, naďalej podporovať klientov v sebestačnosti,
vyzdvihovať ich individualitu a uspokojovať ich potreby, podľa toho
zostaviť aj voľnočasové aktivity (okrem denných aktivít výlet do Múzea
ľudovej architektúry v Nemeckej, výlet do Vlkolínca, Ples seniorov,
Športový deň seniorov, besedy k výročiam a podobne).
Vážení obyvatelia a čitatelia Hlásnika domova. Na záver dovoľte
ešte jeden citát: „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť. Kto ovláda
minulosť, ovláda budúcnosť.“ My vám želáme, aby rok 2008 priniesol
všetkým zdravie, radosť, pokoj a naplnenie všetkých túžob a snov.
Dúfame, že našimi službami budeme môcť naďalej pomáhať vám
vaše túžby a sny splniť.

