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Úvodní slovo ředitelky Domova pro seniory Sv ětlo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milí kolegové, dámy a pánové, 
 
     nejdříve bych chtěla vám všem ze srdce poděkovat. Děkuji za 17 let, za každý den, kdy jsme spolu směli pracovat. Rok 2011 je 
posledním rokem mé služby v Drhovli i v Písku a jsem si vědomá toho, že všechno, co zde bylo vybudováno, vybudovali jsme společně. 
 
Sociální služby, to nejsou jen peníze a spousta papírování. Jde přece stále o to, abychom spolu dokázali mluvit, naslouchali si, sdíleli své 
radosti a starosti a pokoušeli se společně vytvořit nejlepší prostředí našim klientům, jaké jen dovedeme. Jsem si jistá, že většina 
pracovníků Domova pro seniory Světlo toto chápe a také se o to snaží. 
 
Nicméně naše služba zde není na dobu určitou. Jsme součástí díla, které je větší než my. I my se jednou můžeme dostat do situace, kdy 
budeme na druhé straně – budeme potřebovat pomoc jiných, budeme odkázáni na jejich ruce, aby nás umyly, pohladily, podaly nápoj či 
nás odvezly na nějakou kulturní akci. Buďme si toho vědomí. Vše co vytváříme dnes, budeme možná jednou potřebovat my sami. 
 
Na závěr mi dovolte, abych nové paní ředitelce, paní Mgr. Miladě Chylíkové popřála hodně sil a zdraví v její práci. 
 
S úctou  
 
Mgr. Miluše Štojdlová 
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Základní údaje 
Název organizace : Domov pro seniory Světlo 

 
Sídlo organizace : Drhovle 44, 397 01 Drhovle 

 
Identifika ční číslo : 70 86 98 12 

Domov pro seniory Sv ětlo – statutární zástupce: 
Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada 
Jihočeského kraje jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce dle ust. § 59 odst. 

1 písm. i) zák.č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů.  
Ředitelkou organizace v roce 2011 byla Mgr. Miluše Štojdlová. 
Od 1.1.2012 byla jmenována ředitelkou Mgr. Milada Chylíková. 

 
Domov pro seniory Sv ětlo – z řizovatel: 

Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650,  
zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou. 

 
Registrované služby: 

 

Domov pro seniory Sv ětlo Drhovle 
Drhovle 44, 397 01 Písek 

Tel.: 382 273 124 / spojovatelka 
Fax: 382 273 291 

 
Domov pro seniory Sv ětlo Drhovle – Domov se zvláštním režimem 

Drhovle 44, 397 01 Písek 
Tel.: 382 273 124 / spojovatelka 

Fax: 382 273 291 
 

Domov pro seniory Sv ětlo Písek 
Karla Čapka 2549, 397 01 Písek 
Tel.: 382 789 611 / spojovatelka 

Fax: 382 224 356 
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Domov pro seniory Sv ětlo – kontakty: 
 
Ředitelka DPS Světlo, reditelka@dps-svetlo.cz  
Vedoucí kuchyně, curin@dps-svetlo.cz  
Kuchyně, kuchyne@dps-svetlo.cz  
Provozní referent, provozni@dps-svetlo.cz  
Personální odd. personalni@dps-svetlo.cz  
Ekonomické odd., ekonomka@dps-svetlo.cz  
Sekretariát, sekretariat@dps-svetlo.cz  
Technické odd., technik@dps-svetlo.cz  
Účetní odd., ucetni@dps-svetlo.cz  
 
Domov pro seniory Sv ětlo Písek 
  Vedoucí sestra Písek, vrchni@dps-svetlo.cz  
  Sesterna - Písek, sestry@dps-svetlo.cz  
  Sesterna - Písek - II, sestry1@dps-svetlo.cz  
  Sesterna - Písek - III, sestry2@dps-svetlo.cz  
  Sociální pracovnice Písek, social@dps-svetlo.cz  
  Knihovna, knihovna@dps-svetlo.cz  
  Aktivizační dílna, ergo@dps-svetlo.cz  
 
Domov pro seniory Sv ětlo Drhovle 
  Vedoucí sestra Drhovle, vrchnidrhovle@dps-svetlo.cz  
  Sesterna - Drhovle, sesternadrhovle@dps-svetlo.cz  
  Sesterna - Drhovle - II, sestrydrhovle2@dps-svetlo.cz  
  Sesterna - Drhovle - III, sestrydrhovle3@dps-svetlo.cz  
  Sociální pracovnice Drhovle, socialdrhovle@dps-svetlo.cz  
 
Domov se zvláštním režimem - DSZR Drhovle 
  Sociální pracovnice DSZR Drhovle, socialdrhovle@dszr-svetlo.cz  
  Vedoucí sestra Drhovle, vrchnidrhovle@dps-svetlo.cz  
  Sesterna, sesternadrhovle@dszr-svetlo.cz 

Domov pro seniory Sv ětlo – členství v asociaci: 

Domov pro seniory Světlo je řádným členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 
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Charakteristika činnosti  

Domov pro seniory Sv ětlo Drhovle 
 
Poslání: 
Posláním Domova pro seniory SVĚTLO Drhovle je poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří potřebují k zajištění svých 
potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí. 
 
Cílová skupina: 
Osoby s chronickým onemocněním či jiným zdravotním postižením starší 55 let a senioři, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc 
jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí. 
 
Cíle služby: 

- hlavním cílem veškerých aktivit je spokojenost uživatelů služby 
- rozvoj a udržení soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu 
- podpora seniorů v tom, aby mohli žít běžným způsobem života 
- poskytovat službu, která pružně reaguje na aktuální potřeby uživatelů 
- vytvořit bezpečné důstojné, respektující a partnerské místo pro život uživatelů služeb v domově 
- udržet a uchovávat kontakty uživatelů služeb s jejich rodinou, přáteli a společností 
- rozvoj dovedností, zájmů a zálib uživatelů služeb 
- účast uživatelů služeb na dění v obci, kde nyní žijí 

  
Poskytované služby: 

- ubytování 
- stravování 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- zprostředkování kontaktu s rodinou 
- aktivizační činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

zdravotní péči dle § 36 zákona č. 108/2006 
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Domov pro seniory Sv ětlo Drhovle – Domov se zvláštním režimem  
 
Poslání:  
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří z důvodu chronického duševního 
onemocnění, Alzheimerovy choroby, stařecké nebo jiné demence potřebují k zajištění svých potřeb zvýšenou péči jiné fyzické  osoby  a 
tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí.  
 
Cílová skupina:  
Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním či jiným zdravotním nebo kombinovaným postižením 
starší 55 let a senioři, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím 
prostředí.  
 
Cíle služby:  

- hlavním cílem veškerých aktivit je spokojenost uživatelů služby  
- rozvoj a udržení soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu  
- podpora seniorů v tom, aby mohli žít běžným způsobem života  
- poskytovat službu, která pružně reaguje na aktuální potřeby uživatelů  
- vytvořit bezpečné důstojné, respektující a partnerské místo pro život uživatelů služeb v domově  
- udržet a uchovávat kontakty uživatelů služeb s jejich rodinou, přáteli a společností  
- rozvoj dovedností, zájmů a zálib uživatelů služeb  
- účast uživatelů služeb na dění v obci, kde nyní žijí  

 
Poskytované služby:  

- ubytování  
- stravování  
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
- pomoc při osobní hygieně  
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
- sociálně terapeutické činnosti  
- zprostředkování kontaktu s rodinou  
- aktivizační činnosti  
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

zdravotní péči dle § 36 zákona č. 108/2006  
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Domov pro seniory Sv ětlo Písek 
 
Poslání: 
Posláním Domova pro seniory SVĚTLO Písek je poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří potřebují k zajištění svých 
potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí. 
 
Cílová skupina: 
Osoby s chronickým onemocněním či jiným zdravotním postižením starší 55 let a senioři, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc 
jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí. 
 
Cíle služby: 

- hlavním cílem veškerých aktivit je spokojenost uživatelů služby 
- rozvoj a udržení soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu 
- podpora seniorů v tom, aby mohli žít běžným způsobem života 
- poskytovat službu, která pružně reaguje na aktuální potřeby uživatelů 
- vytvořit bezpečné důstojné, respektující a partnerské místo pro život uživatelů služeb v domově 
- udržet a uchovávat kontakty uživatelů služeb s jejich rodinou, přáteli a společností 
- rozvoj dovedností, zájmů a zálib uživatelů služeb 
- účast uživatelů služeb na dění v obci, kde nyní žijí 

  
Poskytované služby: 

- ubytování 
- stravování 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- zprostředkování kontaktu s rodinou 
- aktivizační činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

zdravotní péči dle § 36 zákona č. 108/2006 
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Sociální část 
OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2011  

 
DPS  SVĚTLO  DRHOVLE  
  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
 Klientů:  67,58 67,32 67,74 67,57 67,68 67,80 66,84 67,58 67,57 67,55 67,27 66,81
 Plán počtu lůžek:  68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00
 Lůžkodny:  2 095,00 1 885,00 2 100,00 2 027,00 2 098,00 2 034,00 2 072,00 2 095,00 2 027,00 2 094,00 2 018,00 2 071,00
 Plán počtu lůžkodnů: 2 108,00 1 904,00 2 108,00 2 040,00 2 108,00 2 040,00 2 108,00 2 108,00 2 040,00 2 108,00 2 040,00 2 108,00
 % obložnosti:  99,38 99,00 99,62 99,36 99,53 99,71 98,29 99,38 99,36 99,34 98,92 98,24

Průměrná obložnost za st ředisko od po čátku roku:  99,18 % 
 

DPS  SVĚTLO  -  Domov se zvláštním režimem  
  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
 Klientů:  37,87 37,75 36,65 37,53 37,55 37,70 37,65 37,87 37,93 37,74 37,53 37,55
 Plán počtu lůžek:  38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00
 Lůžkodny:  1 174,00 1 057,00 1 136,00 1 126,00 1 164,00 1 131,00 1 167,00 1 174,00 1 138,00 1 170,00 1 126,00 1 164,00
 Plán počtu lůžkodnů: 1 178,00 1 064,00 1 178,00 1 140,00 1 178,00 1 140,00 1 178,00 1 178,00 1 140,00 1 178,00 1 140,00 1 178,00
 % obložnosti:  99,66 99,34 96,43 98,77 98,81 99,21 99,07 99,66 99,82 99,32 98,77 98,81

Průměrná obložnost za st ředisko od po čátku roku:  98,97 % 
 

DPS  SVĚTLO  PÍSEK  
  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
 Klientů:  82,61 83,36 83,58 82,70 83,48 84,00 83,19 82,06 82,93 83,74 83,23 82,32
 Plán počtu lůžek:  84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
 Lůžkodny:  2 561,00 2 334,00 2 591,00 2 481,00 2 588,00 2 520,00 2 579,00 2 544,00 2 488,00 2 596,00 2 497,00 2 552,00
 Plán počtu lůžkodnů: 2 604,00 2 352,00 2 604,00 2 520,00 2 604,00 2 520,00 2 604,00 2 604,00 2 520,00 2 604,00 2 520,00 2 604,00
 % obložnosti:  98,35 99,23 99,50 98,45 99,39 100,00 99,04 97,70 98,73 99,69 99,09 98,00

 Průměrná obložnost od po čátku roku:  98,93 % 
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Poskytovaná služba: Domov pro seniory Sv ětlo Drhovle  
 

I. Kapacita sociální služby k 31.12. sledovaného ro ku 
  Č.řádku  Celkem 

 Kapacita sociální služby 21  68 

      

II. Uživatelé (klienti) sledované sociální služby 
 Č.řádku  Celkem 

 Počet uživatelů (klientů) k 31.12. předchozího roku 27  68 

 přijatí 28  26 

 

Ve sledovaném roce 
uživatelé (klienti) propuštění, zemřelí 29, 30  30 

 Počet uživatelů (klientů) k 31.12. sledovaného roku (ř.27+ř.28-ř.29-ř.30) 31  65 

 ve věku do 6 let 31a  0 

 ve věku 7 - 12 let 31b  0 

 ve věku 13 - 18 let 31c  0 

 ve věku 19 - 26 let 31d  0 

 ve věku 27 - 65 let 31e  11 

 ve věku 66 - 75 let 31f  14 

 ve věku 76 - 85 let 31g  24 

 ve věku 86 - 95 let 31h  15 

 

v tom 

ve věku nad 96 let 31i  1 

 z toho (z ř. 31) 
počet osob, přijatých ve sled. roce na přechodný 
pobyt 

34a  0 

 I. stupně závislosti 34b  17 

 II. stupně závislosti 34c  16 

 III. stupně závislosti 34d  9 

 

z toho (z ř. 31) 
zařazení do 

IV. stupně závislosti 34e  12 

 Průměrný věk uživatelů (klientů) 35  77,2 
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IV. Uživatelé (klienti) poskytované sociální služby  
 Č.řádku Č.sloupce Celkem 

 děti a mládež do 18 let 47 9 0 

 muži 47 10 30 

 

Celkový počet 

ženy 47 11 35 

 

Poskytovaná služba: Domov pro seniory Sv ětlo - Domov se zvláštním režimem  
 

I. Kapacita sociální služby k 31.12. sledovaného ro ku 
  Č.řádku  Celkem 

 Kapacita sociální služby 21  38 

      

II. Uživatelé (klienti) sledované sociální služby 
 Č.řádku  Celkem 

 Počet uživatelů (klientů) k 31.12. předchozího roku 27  38 

 přijatí 28  19 

 

Ve sledovaném roce 
uživatelé (klienti) propuštění, zemřelí 29, 30  20 

 Počet uživatelů (klientů) k 31.12. sledovaného roku (ř.27+ř.28-ř.29-ř.30) 31  37 

 ve věku do 6 let 31a  0 

 ve věku 7 - 12 let 31b  0 

 ve věku 13 - 18 let 31c  0 

 ve věku 19 - 26 let 31d  0 

 ve věku 27 - 65 let 31e  4 

 ve věku 66 - 75 let 31f  6 

 ve věku 76 - 85 let 31g  17 

 ve věku 86 - 95 let 31h  10 

 

v tom 

ve věku nad 96 let 31i  0 



 14 

 z toho (z ř. 31) 
počet osob, přijatých ve sled. roce na přechodný 
pobyt 

34a  0 

 I. stupně závislosti 34b  2 

 II. stupně závislosti 34c  8 

 III. stupně závislosti 34d  18 

 

z toho (z ř. 31) 
zařazení do 

IV. stupně závislosti 34e  8 

 Průměrný věk uživatelů (klientů) 35  79,5 

      

IV. Uživatelé (klienti) poskytované sociální služby  
 Č.řádku Č.sloupce Celkem 

 děti a mládež do 18 let 47 9 0 

 muži 47 10 8 

 

Celkový počet 

ženy 47 11 29 
 

 

Poskytovaná služba: Domov pro seniory Písek  
 

I. Kapacita sociální služby k 31.12. sledovaného ro ku 

  Č.řádku  Celkem 

 Kapacita sociální služby 21  84 

      

II. Uživatelé (klienti) sledované sociální služby 

 Č.řádku  Celkem 

 Počet uživatelů (klientů) k 31.12. předchozího roku 27  82 

 přijatí 28  23 

 

Ve sledovaném roce 
uživatelé (klienti) propuštění, zemřelí 29, 30  29 

 Počet uživatelů (klientů) k 31.12. sledovaného roku (ř.27+ř.28-ř.29-ř.30) 31  77 



 15 

 ve věku do 6 let 31a  0 

 ve věku 7 - 12 let 31b  0 

 ve věku 13 - 18 let 31c  0 

 ve věku 19 - 26 let 31d  0 

 ve věku 27 - 65 let 31e  3 

 ve věku 66 - 75 let 31f  6 

 ve věku 76 - 85 let 31g  28 

 ve věku 86 - 95 let 31h  40 

 

v tom 

ve věku nad 96 let 31i  0 

 z toho (z ř. 31) 
počet osob, přijatých ve sled. roce na přechodný 
pobyt 

34a  0 

 I. stupně závislosti 34b  8 

 II. stupně závislosti 34c  34 

 III. stupně závislosti 34d  20 

 

z toho (z ř. 31) 
zařazení do 

IV. stupně závislosti 34e  7 

 Průměrný věk uživatelů (klientů) 35  84,5 

      

IV. Uživatelé (klienti) poskytované sociální služby  

 Č.řádku Č.sloupce Celkem 

 děti a mládež do 18 let 47 9 0 

 muži 47 10 18 

 

Celkový počet 

ženy 47 11 59 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Zdravotní a ošet řovatelská pé če 
Přehled pln ění zdravotních pojiš ťoven 
(v tis. Kč) Skutečnost 
VZP 3 608 
VOZP 263 
ZPMV 231 
ČPZP 362 
OZP 109 
Celkem 4 573 
 
Indikované výkony: 

• aplikace léčiv(i.m,s.c,per os ) 
• krmení NGS(nasogastrickou sondou) 
• péče o permanentní katétr 
• ošetření ran 
• odběry 

 
Práce fyzioterapeuta: 

• aktivní a pasivní LTV 
• magnetoterapie 
• aplikace soluxu 
• ultrazvuk 
• vertikalizace klienta(leh-sed,sed-stoj,stoj-chůze) 
• masáže 

 
Lékaři: 

• Praktický lékař Mudr. Pohořský (klienti si mohou ponechat i svého praktického lékaře)  
• Psychiatr-Mudr.Žahourek (dochází do zařízení dle potřeby) 
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Ekonomický a personální úsek 
Dotace z MPSV pro rok 2011:  
DPS Světlo získala dotaci ve výši 15.010.000,- Kč na mzdové prostředky. 
Dotace byla v řádně a v plné výši vyčerpána, potvrzeno zprávou od auditora. 
 
Hospodá řský výsledek 2011   
    

(v tis. Kč) hlavní činnost hospodářská 
činnost celkem 

náklady celkem 53 413 168 53 581 
výnosy celkem 54 004 187 54 191 
HV před zdaněním 591 19 610 
HV po zdanění 12 19 31 
 
Zhodnocení HV:  
Hospodaření za rok 2011 bylo v souladu se sestaveným finančním plánem pro rok 2011. Kladný hospodářský výsledek 31.234,71 Kč byl 
použit na částečné  pokrytí ztráty z roku 2010. Z toho vyplývá, že zlepšený hospodářský výsledek nemůže být použit pro posílení fondu 
rezervního či  odměn.  
 
Kontroly v organizaci 
1) Organizace zajišťuje fungující kontrolní systém dle Zákona 320/2001 Sb. ve znění zákona č. 482/04 Sb. o finanční kontrole v souladu 
s vyhláškou č. 416/04 Sb. 
2) Finanční kontrola je prováděna podle vypracované vnitřní směrnice. 
3) Vnitřní kontrolní systém slouží k informování vedoucích pracovníků o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění hospodárného a 
účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací. Nezbytnou součástí funkčnosti vnitřního kontrolního systému je stanovení 
pravomoci vedoucích a ostatních pracovníků při provádění a kontrole operace, zejména při uzavírání smluv, přípravě výběrového řízení. 
Toto je v naší organizaci stanoveno pracovními náplněmi, podpisovými právy, oběhem účetních dokladů, organizačním řádem. 
4) Subjekty řídící finanční kontroly v naší organizaci 
- příkazce operace – ředitelka 
- správce rozpočtu a hlavní účetní – tato funkce je v naší organizaci sloučena 
5) Veškeré účetní operace předcházejí předběžné řídící kontrole o kterých se vedou písemné záznamy. 
6) Zadávání veřejných zakázek 
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- hodnota výše zakázek pro výběrová řízení na zadávání veřejných zakázek se řídí zřizovací listinou. Zadávání veřejných zakázek je 
v souladu se směrnicí zřizovatele a vlastní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek. 
7) Kontroly v roce 2011 
20.9.2011 Okresní správa sociálního zabezpečení provedla jednodenní kontrolu slev na pojistném zaměstnanců – vyměřeno penále ve 
výši 1.485,- Kč. 
3.10.2011 Provedení auditu čerpání neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2010 – vyúčtování dotace podává 
věrný a poctivý obraz o čerpání dotace za rok 2010 v souladu s podmínkami rozhodnutí MPSV evidenční č. A0350/2010 – bez závad. 
23.11.2011 Finanční úřad – penále za zpožděnou platbu – záloha na daň z příjmu za III. Q ve výši 1.784,- Kč. 
 
 
Přehled fond ů   
(v tis. Kč) stav k 1.1.2011 stav k 31.12.2011 
Fond odměn 0 0 
FKSP 447 326 
Rezervní fond 334 336 
Investiční fond 14 711 11 955 
Celkem 15 492 12 617 
 
Investi ční akce  
Provedené investiční akce (v tis. Kč) 
výstavba ČOV Drhovle 7 244 
 
Dary  
(v tis. Kč) Kč 
Finanční 13 
Věcné 5 
Celkem 18 
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Přehled zam ěstnanc ů DPS Světlo za rok 2011 
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Aktiviza ční práce v DPS Sv ětlo 
Aktiviza ční úsek DPS Sv ětlo Drhovle 
 
V aktivizačních dílnách mohou uživatelé společně tvořit výrobky z rozličných materiálů k výzdobě domova, k prodeji, nebo jako dary pro 
účinkující na pořádaných akcích. 
 
Dílna slouží nejen k zachovávání kognitivních funkcí, procvičování motoriky, zachovávání soběstačnosti, koordinace, ale i k příjemnému 
posezení a setkávání se s ostatními uživateli. 
 
Pravidelně je možné navštěvovat skupinové cvičení, muzikoterapii, k dispozici je i knihovna. 
 
V domově probíhá jednou týdně canisterapie – léčebný kontakt psa a člověka, prováděný aktivizační pracovnicí se svým psem Elzou. 
 
Každý měsíc společně slavíme narozeniny, tématicky zaměřené měsíce a besedy k nim, pořádáme různé kulturní akce a výlety. 
 
Je možné využívat  fyzioterapeuta, navštěvovat bohoslužby, pedikúru, kadeřnické a holičské služby. 
 
Podle počasí využíváme park přilehlý k parku k procházkám a posezením. 
 
V roce 2011 jsme uspořádali tyto akce: 
 
Masopustní veselice, Trénování paměti, Sportovní hry, Setkání seniorů, Velikonoční zábava, Pálení čarodějnic, Výlet do Blatné a 
Mačkova, Letní zahradní slavnost, Pouťová zábava, Mezinárodní folklórní festival, Zámecká slavnost, Rotopedtours a Pěškotours, Pěší 
výlet po okolí zámku, Mikulášská zábava, Adventní odpoledne, Malé vánoční posezení, Silvestr,  
 
Měsíc s knihou, Polsko, Slovenské národní zvyky, Maďarsko, Měsíc diabetu, Československo, Zdravý životní styl, Vánoční zvyky   a 
další. 
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Aktiviza ční úsek DPS Sv ětlo – Domov se zvláštním režimem 
 
Obyvatelé Domova se zvláštním režimem se zúčastňují aktivit podle svých schopností a aktuálního zdravotního a psychického stavu. 
 
Na jídelně jsou každé ráno před snídaní  k dispozici časopisy, čerstvý denní tisk, a televizní ranní  programy k procvičení orientace 
v čase a prostoru s přítomnou aktivizační pracovnicí. 
 
Dopoledne mají možnost se pravidelně 3x týdně zúčastnit  skupinového  kondičního cvičení na židlích, používáme speciální cviky na 
hudbu, určenou ke cvičení seniorů se syndromem demence. Součástí cvičení jsou i různé hry s míči různých velikostí, které procvičují 
kognitivní i sociální schopnosti klienta. K posilování a trénování paměti jsou také 3x týdně používány speciální soubory her pro klienty se 
syndromem demence, také jsou organizovány 2x za měsíc tématické besedy s kvízy a přednášky. 
 
Jeden den v týdnu navštěvuje naše oddělení canisterapeutický tým, kromě prostého terapeutického kontaktu se psem pro méně mobilní 
klienty provádíme také velmi oblíbené hry se psem, které posilují paměť, kognitivní schopnosti i sociální vazby klientů. 
 
Jednou týdně je celé dopoledne věnováno zpěvu lidových písniček. Na klávesy k tomu pravidelně hraje v současné době klientka, která 
byla profesí operní zpěvačka a učitelka zpěvu. 
 
Tanec a zpěv je oblíbená činnost řady klientů. Společenské taneční zábavy navštěvují klienti z DSZR společně s II. a III. oddělením DPS 
Světlo v Drhovli každé 2 měsíce.  
 
Pravidelně každý měsíc 1 odpoledne slavíme ve společenském sále narozeniny se všemi klienty, kteří se v tomto měsíci narodili. 
 
Jednou až dvakrát v roce se průměrně 6-8 klientů našeho oddělení zúčastňuje tematického jednodenního zájezdu a pěšího výletu do 
okolí drhovelského zámku.Letos jsme se aktivně zúčastnili celostátní akce Rotopedtours a Pěškotours, pořádané pod záštitou Taťány 
Kuchařové. 
 
Každý den je dopoledne i odpoledne klientům k dispozici dílna, kde se mohou věnovat činnostem podle svého přání…k oblíbeným patří 
trhání molitanu do polštářků a jejich plnění, pletení, háčkování, kreslení , malování, vystřihování, výroba drobností jako dárků. 
 
Jednou až dvakrát týdně si klienti mohou nakoupit drobné sladkosti nebo limonády.Také mohou jen tak posedět nad kávou v dílně, kde , 
chtějí-li, mohou také pomoci s úklidem, zametáním, mytím nádobí, pomoci s péčí o květiny nebo o akvárium. 
 
V létě je za pěkného počasí často využívána terasa k posezení při ruční práci a zpěvu, a také rozlehlý park k procházkám a canisterapii. 
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Aktiviza ční úsek DPS Sv ětlo Písek 
 
Ergoterapeutická dílna je otevřena denně od 8.00 do 12.00, společně šijeme pleteme, malujeme, stříháme a děláme činnosti pro 
rozvíjení jemné motoriky,  hrajeme společenské hry. V průběhu celého roku se konalo pravidelné cvičení, trénování paměti, 
muzikoterapie, bohoslužby,  společné oslavy narozenin. 
 
6.1.   Tříkrálovské povídání + zpívání  
( V rámci nového projektu nazvaného „Písecká seniorská univerzita“ se  v měsíci lednu uskutečnily  tři přednášky. O poutavé, zajímavé a 
poučné vyprávění se postarali sami klienti domova. Dvě témata byla cestovatelská a jedno válečné.) 
  
9.2.   Přednáška  o zdravé výživě  
16.2.   Přednáška Městské policie Písek 
24.2.   Beseda se šéfkuchařem 
1.3.   Masopustní veselice  
14.3.    Přednáška trénování paměti 
12.4.   Vystoupení studentů z Domova mládeže 
19.4.   Velikonoční zábava 
22.4.   Přednáška Městská knihovna  
2.5.    Opékání špekáčků  
10.5.    Sportovní hry 
19.5.   Výlet 
16.6.   Zahradní slavnost Písek 
24.6.   Přednáška o zdravé výživě 
14.8.   Mezinárodní folklórní festival  
10.9.   Účast na zámecké slavnosti v Drhovli  
 
zapojili jsme se do Rotopedtours a Pěškotours  2011 
 
20.10.  Havelské posvícení 
1.12.   Mikulášská zábava 
9.12.   Vystoupení dětí 
22.12.  Vánoční besídka 
30.12.  Silvestrovská párty 
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Přílohy: Výkaz zisk ů a ztrát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie: Archiv DPS Sv ětlo 2011  


