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ÚVODNÍ SLOVO 

Milí čtenáři,  

předešlý rok 2021 si náš domov musel projít náročnou zkouškou. Virus nemoci 

otočil našimi životy nejen v profesní, ale především také v osobní rovině. Celý loňský 

rok byl poznamenaný vlnami Covid-19, které ovlivňovaly i chod našeho Domova a 

přinášely celou řadu organizačních změn a opatření. A i přes omezení, které se týkalo 

provozu, personálu i společenského života, s empatií sobě vlastní, odvedli naši 

zaměstnanci dobrou práci a prokázali, že jsou pevným a silným týmem, který je 

erudovaný poskytovat specializovanou péči o klienty s demencí a přidruženými 

chorobami ve stáří.  

Domov Alzheimer Darkov z.ú. se nadále v minulém roce zabýval zvyšováním 

kvality poskytování sociálních a zdravotních služeb. Také se zaměřil na praktické 

využívání okolního krásného lázeňského prostředí. Společně s Vámi, - rodinnými 

příslušníky, zaměstnanci, dobrovolníky i odbornou veřejností jsme hledali další a 

další cesty, jak pobyt našim klientům zpříjemňovat.  A zato Vám jistě náleží mé 

poděkování. 

Dostává se Vám do rukou dokument, ve kterém Vám přiblížíme dění v našem 

Domově v uplynulém roce 2021. S ujištěním mohu konstatovat, že se nám podařilo 

splnit si všechna předsevzetí, které jsme si s vedením Domova dali. 

Děkuji všem, kteří jste nám byli v roce 2021 oporou. 

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Leona Seberová 

                                                                                              ředitelka 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Domov Alzheimer Darkov z.ú. je pobytové zařízení sociálních služeb a je registrováno 

jako domov se zvláštním režimem s kapacitou 118 lůžek.  

Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením, které jsou vybaveny 

polohovacími lůžky a potřebným nábytkem. Objekt disponuje 5 společenskými 

místnostmi, které jsou určené k volnočasovým a aktivizačním činnostem klientů a 

mnohými dalšími společnými prostory – terapeutickými místnostmi, prostornými 

jídelnami, bezbariérovými koupelnami a místnosti, které slouží k návštěvám. 

V přízemí Domova je umístěno provozní zázemí – prádelna, sklady a dílny údržby.  

Domov se nachází v komplexu bývalých lázní. Velká část parku bezprostředně naléhá 

k objektu a je bezpečně využívána jako zahrada Domova. Obrovskou devizou jsou 

také využívané prostorné terasy s výhledem do lázeňského parku. Péče, kterou v 

našem Domově poskytujeme, tak navazuje na více než stoletou lázeňskou historii 

tohoto místa. Náš přístup se vymyká úrovni běžných tuzemských zařízení sociálních 

služeb a spíše inklinuje k trendům západních zemí. 

 

Posláním Domova je poskytovat komplexní odborné sociální a zdravotní služby 

v rozsahu 24 hodin denně a vytvářet klidné, bezpečné a přátelské prostředí 

s podporou a respektem k individualitě a důstojnosti klientů Domova, jejich přáním, 

možnosti volby a rozhodování. 

  

Cílem Domova je zejména snaha vytvořit v rámci možností a úrovně vnímání klientů 

pocit zázemí a rodiny, zajistit klientovi kvalitní sociální a ošetřovatelskou péči, 

naplňovat jednotlivé potřeby a přání klientů individuálním přístupem a péčí, 

motivovat klienty k aktivnímu zapojení do péče o svoji osobu. Máme zájem na tom, 

aby klienti trávili v průběhu dne na svých pokojích jen tolik času, kolik je nezbytně 

nutné, aby se navzájem potkávali, komunikovali a tím si sami, nebo s pomocí našich 

odborných pracovníků udržovali či vytvářeli nové sociálně společenské kontakty a 

dovednosti. 

Základním nástrojem k dosažení cílů Domova jsou aktivizační programy a 

volnočasové aktivity, ve kterých se využívají různé terapeutické techniky, které 

udržují klienta co nejdéle na stávajících schopnostech. Nezbytným předpokladem je 

zachování důstojnosti, individuální potřeba a přání každého klienta a pravidelné 

doplňování o setkávání s rodinou a veřejností. 
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AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V  ROCE 2021 

Na počátku ledna se s písní na rtech vydala naše aktivizační děvčata, aby klientům připomněla svátek 

Tří králů, kterým v podstatě Vánoce roku 2020 vrcholily a skončily.  

Pondělní lednová Biblická odpoledne jsme si zpříjemnili čtením modlitbami a čtením ze svatého 

písma, a především mužská část našeho Domova zase Pánským klubem, ve kterém si povídali o kutilství 

a často pracovali s nářadím, které dostali od Ježíškových vnoučat. Dámy se zase setkávaly v úterý 

v Dámském klubu, aby společně především ručně vyráběly krásné dekorace z různých materiálů. Ve 

středu jsme se těšívali na jógu, která nám rozhýbala naše těla za doprovodu příjemné relaxační hudby. 

Pátky dlouhodobě náleží bohoslužbám, našim katolickým a evangelickým pastorům, kteří zajišťují 

duchovní péči věřícím. V rámci reminiscenční terapii se naši klienti setkávali pravidelně nad 

biografickými knihami českých umělců. Mezi nejoblíbenější chvilky patřily vzpomínání na život a dílo 

mistra Karla Gotta. 

V únoru jsme vybírali pro naše papoušky, roselu Áju a Pepíka, novou voliéru, která by byla vhodná do 

interiéru recepce a nezapomněli jsme na nový domov také pro naše želvičky – vodní i suchozemskou. 

Zooterapii jsme rozšířili i o další zvířecí mazlíčky. Začali nás pravidelně navštěvovat psí kamarádi 

osmiletý Baty (bišonek) a pětiletý Gigoš (ruská barevná boloňka) v rámci Canisterapie. Milé 

překvapení si pro nás připravila cvičitelka jógy paní Jana, jež na svou hodinu pozvala také svou dceru, 

která nám předvedla sólo v mažoretkovském sportu. Zpestřila nám tak den svým vystoupením a 

potěšila svým mládím. 

Počátek března patřil pečení dobrůtek k oslavám významného dne České republiky, k oslavě MDŽ. Ku 

příležitosti tohoto svátku muži v Domově popřáli všem dámám krásnou orchidejí v dárkové krabičce a 

v různých barvách. Ženy s dojetím děkovaly a vzpomínaly na doby, kdy dostávaly především karafiáty 

a tulipány. Chladný březen vybízel k různým společenským a kvízovým hrám. Zajímavou velmi 

zábavnou aktivitou se stala společenská hra pro hráče všech věků a schopností – Holandský billiard.  

Za zakoupení hrací desky a dřevěných žetonů jsme děkovali také Ježíškovým vnoučatům. Líbilo se 

nám i sportovní soupeření v kuželkách. 

Koncem března byly velikonoční přípravy 

v Domově v plném proudu. Jarního úklidu 

v naší terapeutické místnosti se ujaly i 

naše pracovité klientky. Stíraly prach, 

omývaly a leštily skleničky, přesně tak, 

jak to znaly dříve ze svých domovů. Po 

úklidu už pak mohlo dojít k velikonočnímu 

nadílení oblíbených čokoládových 

pamlsků. 
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Oblíbenou aktivitou po celý rok 2021 se určitě stala Odpolední vaření s Maruškou, kde se zvesela 

kuchtilo, pokud venku nepřálo odpoledním procházkám. Pekly se štrúdly, zhotovovaly chutné ovocné 

poháry nebo nakládaly utopence. S přicházejícím teplým počasím v dubnu jsme se těšili na výlety. 

Jedním z prvních byl výlet do parku Dakol v Petrovicích, kde nás především nadchlo kontaktní Zoo, 

zeleninové a bylinkové zahrádky a už rozkvetlé barevné záhony jarních květin. 

Měli jme krásné slunečné počasí, 

ne které jsme se celou dlouhou 

zimu těšili. Zůstávali jsme na naší 

zahradě a terasách, procházeli se 

po okolí. Čerpali jsme energii ze 

sluníčka, poslouchali zpěv ptáků, 

odháněli poletující hmyz a 

samozřejmě jsme si povídali, 

zpívali, tancovali i cvičili. A 

protože jsme byli všichni venku, 

tak naše terapeutické místnosti 

zely prázdnotou.  

 

 

Vydařenou zahradní slavností bylo 

Filipojakubské odpoledne, kdy 

jsme magické úkony a rituály na 

ochranu dobytka a úrody a zvyk 

"pálení čarodějnic" si modifikovali 

na veselé vzpomínkové odpoledne 

spojené s opékáním párků na ohni. 

Květen probíhal ve znamení lásky, 

plodnosti a mládí. Postavili jsme si 

Májku. Dámy začaly zdobit věnec 

ozdobnými stužkami a muži měli za 

úkol Májku bezpečně vztyčit a 

ukotvit.  Vše se podařilo a oslava se 

byla veselá.  

Vždyť se zpěvem lidových písní, folklorním tancem a dobrým jídlem      , - nemáme problém.  

Pokud nám to počasí dovolilo 

přenesli jsme postupně všechny 

naše aktivity do zahradních 

prostor, abychom co nejvíce 

čerpali z přírody, kterou nám 

poskytuje zahrada. Nesmíme 

zapomenout, že koncem května 

jsme si po svém prožívali MS 

v ledním hokeji. 
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Klíčová je pro nás spolupráce s rodinou. Jsme si vědomi, jak nepostradatelnou roli hraje vazba na 

rodinu při vytváření pocitu bezpečí a jistoty klienta. A proto jsme počátkem června připravili krásnou 

a spontánní akci pro naše klienty a jejich rodinné příslušníky s názvem Generační den. Setkání, které 

mělo být oslavou rodinných vztahů s připomenutím Mezinárodního dne dětí, bylo úžasné. Na naší 

zahradě se jedlo, zpívalo i tancovalo do podvečerních hodin.  

Příznivé léto vybízelo k aktivitám v přírodě. 

Naše zahrada je ideálním místem pro 

setkávání, k odpočinku, pohybu i 

k terapiím. Během letních měsíců jsme 

opékali párky nad ohněm, smažili vaječinu, 

zorganizovali letní olympiádu, pečovali o 

rostlinky v záhoncích, přivítali jsme nová 

zvířata – králíky, v jejich novém obydlí. 

Vycházeli jsme na výlety do blízkého a 

širokého okolí. Oblíbeným místem se 

sladkou odměnou se stala lázeňská 

cukrárna, kde jsme se stali častými a 

vítanými hosty. A pokud pršelo? Rádi jsme 

navázali na zvyklosti zimních měsíců – na společenské hry, hudbu, zpěv a tanec. Také návrat našich 

terapeutů z letních prázdnin nás potěšil, a tak jsme mohli načerpávat energii z biblioterapie a 

muzikoterapie, jógy a fyzioterapie. 
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Září je každoročně ve znamení příprav na 

narozeninový den, který je oslavou 

připravovanou tradičně k výroční otevření 

Domova.  Zahradní slavnost na téma „Na 

lidovou notu“ se konala 9.9. 2021 za 

nádherného letního počasí, a můžeme říct 

„povedla se“ a „více takových dnů“. Krásné 

pěvecké vystoupení „Bábrlinek z Darkova“ 

vehnalo hned v úvodu pár slz do očí, ale 

rozveselení přišlo vzápětí, kdy se skupinka 

tanečníků z řad zaměstnanců odvážně pustila 

do covidového tance Jeruzaléma, který byl 

populární po celém světě. Krájel se narozeninový dort, byl připraven program plný hudby, tance a 

zpěvu, který zajišťovala cimbálová skupina pana Friše, mažoretky a folklorní soubor Vřesina. V 

zahradě jsme se mohli kochat nad výrobky z tvorby zručných našich klientek, mohli si odzkoušet 

pletení košíků nebo zdobení perníčků. Nechyběl ani program pro větší i menší děti. V příjemné 

atmosféře plné tance a zpěvu se jedlo a pilo z bohaté nabídky zahradního rautu do pozdních večerních 

hodin a pozitivní nálada přetrvávala i do dalších dnů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zahradě jsme se mohli kochat nad výrobky z tvorby zručných našich klientek, mohli si odzkoušet 

pletení košíků nebo zdobení perníčků. Nechyběl ani program pro větší i menší děti. V příjemné 

atmosféře plné tance a zpěvu se jedlo a pilo z bohaté nabídky zahradního rautu do pozdních večerních 

hodin a pozitivní nálada přetrvávala i do dalších dnů. 
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Podzimní měsíce přály vycházkám, výletům a pobytům na zahradě nebo příjemnému odpočinku na 

terasách Domova. Stále více a více jsme se však uchylovali do naších teplých interiérů, abychom vařili, 

pekli a připravovali oblíbená jídla (bramborové placky, utopence, listové záviny…) nebo se setkávali 

při besídkách s různými tématy a s různými lidmi. Vždy nás potěšili svou mladistvou energií žáci a 

studenti z okolních škol a školek nebo 

další zvířecí mazlíčci. Jedenáctý 

měsíc tohoto roku nás naplnil 

přípravami na tradiční oslavy. 

V úvodu jsme si připomněli svátek 

všech svatých výrobou dýňových 

dekorací. Pozvolna jsme sklouzli do 

nálady předvánoční. Našim 

švadlenkám se podařilo připravit 

soubor vánočních ozdob a plný košík 

ručních výrobků.  

       Pustili jsme se do pečení vánočního cukroví. 

Adventní čas je neodmyslitelně spojen s atmosférou 

zklidnění, pohodou a vzpomínání na své blízké. 

Zdobením vánočního stromku jsme si připomněli, že 

se blíží Vánoce. Někteří mají stejnou výzdobu už 

několik let, jiní zase mění barvu ozdob a typ 

vánočního stromku každý rok. My si letos sami 

ozdobili loňský stromek v hale u recepce ručně 

vyšívanými ozdobami a do dalších místností jsme 

zakoupili živé stromky v květináčích a počítáme 

se zasazením stromků na jaře do naší zahrady. 
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Rozveselil nás svým čertovským přístupem 

„Mikuláš“, jehož tým – studenti VOŠ Prigo k nám 

dorazil 5. prosince. Potěšil nás krásně 

připraveným programem v malých skupinkách. 

Zpívali se koledy a vzpomínali na krásné doby 

dětství. Studenti nám předali malý tradiční 

mikulášský balíček, který Domov pro své klienty 

připravil a čítal to, na co jsme dávno navyklí – 

ovoce, perník a sladkost ke kávě. A pak přišli 

Vánoce. Předvánočním překvapením byla 

Ježíškova vnoučata, která přání klientů začala 

postupně realizovat. Přivítali jsme na přání 

klientky Travesti show! Kontroverzní vystoupení 

mělo úspěch a vyvolalo mnoho pozitivních ohlasů 

u klientů. Zavítal k nám na návštěvu režisér pan 

Jiří Adamec, aby si s námi povídal o životě Karla 

Gotta a jejich vzájemné spolupráci. Zavítali k nám 

zástupci školy, aby za své žáky předaly dárky 

našim klientům a velké nadšení vyvolaly děti 

s polským jazykem vyučovacím se svým zpívaným 

vánočním programem.  

 

 

 

 

 

 

 

Vrcholem Vánoc je den nadílení dárků našim 

klientům. I letos tento den připadl na 23. 

prosince. Samotnému dni nadílení předchází 

spousta práce. S Ježíškovými vnoučaty se 

komunikuje, upřesňuje obsah a podoba dárku, 

který je následné poštovními službami doručen do 

zařízení. Tady se třídí, uschovává nebo popřípadě 

přebalí do vánočního obalu, tak, jak jsme navyklí 

z domu.  

Dárek musí zahřát u srdce především už svým 

obalem      . V den nadílení se klienti našeho Domova sešli ve svých společenských místnostech, 

slavnostně naladěni a oblečeni. Po krásném úvodu českých koled a společného zpěvu si naši senioři, 

jak bývá zvykem, připili na svátky vaječným likérem, ochutnávali cukroví, které si napekli a čekali na 

Ježíška.  
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S nadílením mnohých dárků Ježíškových vnoučat nám letos vypomohli dobrovolníci z Adry, kteří se 

přidali k vedoucím a aktivizačním pracovnicím Domova. Akt nadílení dárků je uspokojením za 

vykonávanou práci také pro ně, protože při dojemných chvilkách není nouze o slova díků, překvapení 

v očích ani objevují se i slzičky. Dojemný, pro klienty štědrý den byl zakončen opět slavnostním 

přípitkem a výborným obědem. Kromě nadílení jsme rodinám připravili možnost strávit slavnostní 

oběd nebo večeři se svým nemocným seniorem v separé Domova. 

 

Závěr roku patřil malým a střídmým oslavám. Ta Silvestrovská se nikdy neobejde bez přípitku na 

oslavu nového roku a tichého vzpomínání na doby minulé. Poslouchá se hudba, zpívá a tancuje. Na 

seniory čekala výjimečná silvestrovská večeře. Kromě obložených „silvestrovských“ chlebíčků se 

zeleninovou oblohou, si pochutnali na brambůrkách, křupkách i vánočním cukroví. Po večeři je opět 

čekalo sváteční šampaňské. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE  
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Ani letos by se aktivizační programy a volnočasové aktivity neudály bez vzájemné spolupráce přímého 

úseku a zdravotního úseku za podpory provozních zaměstnanců. Proto jsme k MDŽ kytičkou přáli nejen 

klientkám, ale také i všem ostatním ženám v Domově – našim zaměstnankyním. 12. května jsme se 

připojili k přáním všem ošetřovatelkám a sestrám, a poděkovali jsme jim za jejich nelehkou práci. 

Výše zmíněný červnový Generační den a Narozeninový den, konaný v září, patřil i rodinám našich 

zaměstnanců. Vánoční večírek měl být oslavou vzájemné spolupráce, ale z důvodu pandemických 

opatření se neuskutečnil. Zaměstnanci se na něj mohou těšit v úvodu nového roku. 

 

Odbornost jednotlivých členů týmu je zajišťovaná plánovaným školením. Plán je dán vzdělávacími 

potřebami, které jsou definovány na základě analýz. Zdrojem pro rozbor potřeb jsou mimo jiné i 

podněty od rodin i zaměstnanců. V tomto roce jsme školili personál v těchto tématech: 

Základní kurz bazální stimulace 

Polohování  

Bezpečnost práce, Požární ochrana 

KPR a první pomoc 

Používání inkontinentních pomůcek v praxi 

Specifika komunikace s klienty 

Snoezelen v teorii 

Specifická ošetřovatelská péče  

Aktivizační činnosti klientů 

Manipulace s imobilním klientem 

Škola zad 

Péče o klienty v DZR 

 

Tabulka č.1: Vzdělávací témata školení zaměstnanců Domova Alzheimer Darkov z.ú. 
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ZAPOJENÍ DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA  

PODPOROVATELÉ 

Medializace našich aktivit a komunikace s veřejností přináší našemu Domovu stálé 

podporovatele, jejichž hmotné nebo nehmotné dary či příspěvky, ovlivňují úroveň poskytované péče. 

Za přízeň v roce 2021 děkujeme také i těmto podporovatelům:  

 

Nadační fond Tesco 20 000 Kč 

Nadace OKD 15 400 Kč 

Nadační fond Českého rozhlasu 18 390 Kč 

Nadační fond Českého rozhlasu 5 590 Kč 

Nadační fond Českého rozhlasu 2 600 Kč 

Město Karviná 30 000 Kč 

Město Havířov 5 000 Kč 

Město Bohumín 5 000 Kč 

Město Paskov 10 000 Kč 

Obec Petrovice  5 000 Kč 

Fa B.Braun Medical s.r.o 60 000 Kč 

Fa B.Braun Medical s.r.o.  40 000 Kč 

Dotace Stonava 2 000 Kč 

Nadační fonf čes. Rozhlasu 2 600 Kč 

Obec Horní Bludovice 2 000 Kč 

Obec Dolní Lutyně 5 000 Kč 

Obec Těrlicko 10 000 Kč 

Obec Těrlicko 32 000 Kč 

Obec Dobrá 5 000 Kč 

Obec Dětmarovice 5 000 Kč 

Obvod Mariánské Hory a Hulváky 10 000 Kč 

Kovona systém Č.T.  2 378 Kč 

Obec Horní Suchá 40 000 Kč 

Obvod Ostrava-Jih 10 000 Kč 

Poslankyně A. Babišová 10 000 Kč 

Rodina klienta (pí Málková, Kučerová) 5 000 Kč 

Dárce L. Mlynář 30 000 Kč 

Tabulka č.2: Podporovatelé Domova Alzheimer Darkov z.ú. v roce 2021 s výši příspěvku 

 

 

Všem dárcům ještě jednou velice děkujeme, Vaše podpora je pro nás 

důležitá  

a velmi si jí vážíme. 
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INVESTIČNÍ AKCE DOMOVA 2021 

Obdržené příspěvky byly použity výhradně na sociálně-aktivizační a terapeutické činnosti 

klientů, kompenzační, antidekubitní a jiné zdravotní pomůcky a v neposlední řadě na vzdělávání 

zaměstnanců v roce 2021. Kromě těchto výdajů Domov použil vlastní zdroje na investiční akce, jejichž 

realizace byla posunuta do druhé poloviny roku 2021 v důsledku pandemických opatření a auditu 

hospodárnosti z roku 2020. V roce 2021 byly podpořeny investiční akce v celkové výši 937 500 Kč.  

Přetěsnění oken na úseku staré a nové Mirky 

Obnova garnyží  

Obměna bavlněného povlečení za krepové 

Obměna podlahové krytiny ve společenské místnosti 

Nákup nábytku do společenských místností 

Oprava rozvaděče a kabelových rozvodů ve výměníkové stanici objektu Nové Sanatorium 

Oprava výtahu ve stravovacím provozu objektu Nové Sanatorium 

Oprava výtahu v objektu Nové Sanatorium u recepce 

Oprava výtahu v objektu Vlasta 

Nákup 22 ks pečovatelských elektrolůžek 

Nákup a výměna 22 ks matrací  

Ochranné prvky Acrowin na zeď chodby 

Nářezová stroj do kuchyně 

Koupě dvou prostorných zahradních stanů 

Materiálně-technické vybavení pečovatelům 

 

Tabulka č.3: Investiční akce Domova Alzheimer Darkov z.ú. v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMOV V GRAFECH 
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Domov má denní kapacitu 118 lůžek a během roku 2021 poskytoval služby klientům z celkem 34 obcí 

a měst ČR. 
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