
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 
CHD sv. Petra a Pavla ve Slavkově zajišťoval provoz stejným způsobem jako v minulých 

letech. 

Během roku jsme přijali 9 klientů, zemřelo 8 klientů, celkem jsme pečovali o 20 klientů. Na 

konci roku byla kapacita domova naplněná, t. j. v CHD bydlelo 12 klientů. 

Personál pracuje v nepřetržitém provozu. O klienty pečují zdravotní sestry a pracovnice v 

sociálních službách. máme k dispozici pedikérku, aktivizační pracovnici. 2x týdně do CHD 

dochází sociální pracovnice, která s vedoucí spolupracuje při přijímání nových uživatelů, 

zajišťuje poradenství pro zájemce, uživatele i rodinné příslušníky a pomáhá uživatelům při 

vyřizování jejich osobních záležitostí a při jednání na úřadech. Do zařízení pravidelně dochází 

také lékařka MUDr. Neugebauerová, což přispívá ke zkvalitnění zdravotní péče. V oblasti 

duchovního života s klienty aktivně spolupracují otec Hofírek a řádová sestra Milada. 

V říjnu 2011 jsme vzpomněli 15. výročí založení CHD. Při této příležitosti se konal v CHD 

Den otevřených dveří. Výročí jsme završili menší oslavou, na kterou byli zváni ti, kteří se 

podíleli na vzniku a provozu CHD od jeho založení. Oslavu jsme zahájili slavnostní mší 

svatou, kterou sloužili tři kněží – děkan Pelc, otec Hofírek a otec Stojaspal. Klienti i personál 

si tohoto váží a byl to pro všechny zúčastněné hezký den vzpomínání na předešlé roky. Za 

dlouhých 15 let existence využilo služeb CHD celkem 72 klientů. Průměrný věk klientů byl 

vždy vyšší než 80 let. 

Jako hlavní cíl roku 2012 jsme si vytyčili provést opravu a pořízení nové střechy a fasády na 

CHD a upravit dvorek a okolí CHD, což se nám ale nepodařilo, a to z důvodu nedostatku 

finančních prostředků. Usilovali jsme proto, abychom zkvalitnili pobyt našich uživatelů 

jiným, na finance méně náročným způsobem. K modernizaci interiéru CHD přispělo 

vybudování modernější signalizace a montáž okenních žaluzií do všech oken. 

Za pomoci finančního daru od Svazu zahrádkářů ve Slavkově jsme pořídili velký slunečník, 

elektrický gril a mikrovlnnou troubu. Z peněz TKS jsme nakoupili tři invalidní vozíky a pět 

nafukovacích antidekubitních matrací s pulzátorem. Pro pracovníky byl pořízen nový 

notebook. 

Taktéž děkujeme sponzorům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zlepšení 

kvality služeb v CHD sv. Petra a Pavla ve Slavkově. 
 


