
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010 

V tomto roce se ve Slavkově již v lednu začalo s přípravou na rekonstrukci vnitřních prostor. 

Rekonstrukce zahrnovala opravy vnitřních omítek, potřebné opravy a úpravy elektroinstalace 

(montáž zásuvek, světel, zářivek, vchodové zvonky a jiné), vodoinstalace (montáž nových 

vodovodních baterií téměř ve všech pokojích, dvě sprchové baterie, nové umyvadlo v pokoji 

klientky), nátěry radiátorů, nátěry všech dveří v CHD, bylo pořízeno i zamykání objektu na 

jeden klíč – univerzální. Interiér byl vymalovaný veselými barvami, které jsme konzultovali 

s klienty. Před rekonstrukcí bylo nutné klienty na nezbytně nutnou dobu přemístit do jiného 

zařízení (toto bylo s klienty prokonzultováno a s jejich svolením během rekonstrukce 

pobývali v Městské nemocnici s poliklinikou, LNP – Uherském Brodě.) 

Při rekonstrukci jsme provedli i dovybavení dvou posledních pokojů novým nábytkem, do 2L 

pokoje se pořídila zástěna, v každém pokoji má klient svůj uzamykatelný šuplík nebo skříňku. 

Začátkem února se klienti vrátili do CHD a byli mile překvapeni novým prostředím. 

Pak před námi stál v únoru těžký úkol – zvládnout kontrolu z Krajského úřadu Zlínského 

kraje, odboru sociálních věcí – tj. Inspekci kvality poskytování sociálních služeb. Inspekce 

v CHD probíhala tři dny, zakončena byla písemnou závěrečnou zprávou, tříčlenný inspekční 

tým naši službu hodnotil velmi pozitivně, líbila se jim dobrá praxe. Všichni jsme tomu rádi. 

Byli jsme pochváleni panem ředitelem, celý rok nám pak uběhnul s pocitem dobře vykonané 

práce. 

Dále během roku ukončil ve farnosti svoji činnost otec Švirák a přišel k nám otec Hofírek. 

Mše svaté pro klienty v CHD i nadále pokračovaly. Také jiné akce se klientům zajistily – 

přednáška prof. Slavíčka, MUDr. Fabíka, společné grilování na dvorku CHD, proběhnul 

v CHD Den otevřených dveří, klienti se účastnili voleb, přejeme jim k jejich svátkům a 

narozeninám, děti Z MŠ Slavkov zahrály divadlo, schola zazpívala soubor koled, a jiné. 

Společně jsme svátečně prožili velikonoce a vánoce. 

Pro ještě větší zkvalitnění bydlení se nám podařilo koupit polohovací křeslo, pořídit satelit. 

Ke zdravotnímu ošetření se pořídila odsávačka. Na vánoce jsme klientům koupili pod 

stromeček dárečky. Všichni naši klienti strávili vánoce v CHD. Během roku se všechen 

personál vzdělával, určený počet hodin na vzdělání jsme splnili. 

 

 

Malá rekapitulace roku 2010 je: 
- Přijali jsme 9 klientů, 6 klientů zemřelo, 1 klientka byla propuštěna domů. K 31.12.2010 

bydlí v CHD 11 klientů. 

  

- Průměrný věk klientů v roce 2010 byl 83 let. Pocházeli z regionů uherskobrodského, 

uherskohradišťského a zlínského. 

  

-  Kapacita CHD je 12 klientů (4 pokoje jednolůžkové a 4 pokoje dvoulůžkové). 

  

V příštím roce náš CHD bude mít 15. výročí od svého založení. 
 


