KDO JSME • Modrá Brána s.r.o. byla založena 1. 3. 2010 jako dceřiná společnost
Městské nemocnice Městec Králové a. s. MUDr. Renátou Petrovou a MUDr. Radkem
Majerčinem. Organizace sídlí v areálu Městské nemocnice Městec Králové a.s. Jejím
hlavním úkolem bylo od roku 2010 poskytovat v první řadě domácí hospicovou péči a
dále potřebnou péči starým a zdravotně postiženým občanům. V průběhu své činnosti
procházela Modrá Brána více či méně významnými proměnami v souvislosti se
změnou potřeb uživatelů i změnami v legislativě. V roce 2012, zejména v posledním
čtvrtletí, vzrostl ze strany klientů zájem spíše o pečovatelskou službu.
Posláním Modré Brány je poskytovat sociální služby osobám, které se ocitly v
nepříznivé sociální situaci, a umožnit jim žít důstojným a běžným způsobem života co
nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí.
S účinností od 25. září 2012 došlo ke změně statutárních zástupů společnosti. Její
zakladatele ve funkci jednatelů nahradily Kamila Petrášková, MBA, a Ing. Hana
Smíšková

ČINNOST V LETOŠNÍM ROCE
K dnešnímu dni zajišťujeme služby celkem 63 klientům, kteří využívají převážně pečovatelské
služby. Nejvíce je využívána služba dovoz obědů, ale v současné době je stále větší zájem ze
strany klientů o úklid domácnosti, doprovody k lékaři a aktivizační činnosti (konkrétně
trénování paměti). Zaznamenáváme také vysoký nárůst požadavků našich klientů na
provádění osobní hygieny. Tyto požadavky nemůžeme bohužel plně uspokojit z důvodů
absence prostor pro prováděné osobní hygieny.
Obědy jsou rozváženy dvěma vozidly. Celkem se rozváží v době od 11.20 do 13.00 hodin cca
47 obědů (výběr ze 3 druhů jídel) . Jídla jsou přizpůsobena potřebám cílové skupiny uživatelů
(racionální, diabetické, žlučníkové diety) a jsou připravována v kuchyni Městské nemocnice
Městec Králové a. s., kde si je pečovatelky přímo přebírají. Klienti jsou s kvalitou obědů
spokojeni a připomínek je zaznamenáno minimálně.
Další služby jsou využívány dle zájmu a přání klientů po individuální domluvě.
Je zaznamenáván nárůst služby osobní asistence konkrétně – doprovod lékaři, trénink
paměti. Ze zdravotních služeb odběry krve v domácím prostředí.
V provozu je půjčovna kompenzačních pomůcek. Největší zájem je o elektrickou postel,
matraci, invalidní vozíky, chodítka a toaletní křesla.
Všichni pracovníci se během roku povinně vzdělávají, obnovují, upevňují a doplňují
kvalifikaci. Individuální plán vzdělávání je sestaven na základě zájmu a potřeb jednotlivých
zaměstnanců.

CO DĚLÁME
V současné době poskytuje Modrá Brána 3 registrované terénní sociální služby:
pečovatelská služba
osobní asistence
odlehčovací služba

dále:
půjčovna kompenzačních pomůcek
poskytování zdravotních služeb ve spolupráci s MNMK
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány
cílové skupině v jejich domácnostech na území města Městce Králové a v jeho přilehlých
obcích. Posláním služby je umožnit uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, žít
co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich
soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli.
Osobní asistence je terénní služba, jejímž cílem je pomoci seniorům a osobám se zdravotním
postižením zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Základním
principem osobní asistence je, že průběh i obsah služeb si určuje uživatel sám. Tato služba
má uživatele podněcovat k aktivnímu řešení své situace, má být podporou při využívání
všech dalších dostupných veřejných služeb.
Odlehčovací služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením žijícím doma i
jejich rodinám. Dává prostor pečujícím si v předem dohodnutou dobu odpočinout nebo
zařídit věci, které se s péčí nedají zkombinovat. Pečovatel nebo pečovatelka ve sjednanou
dobu klientovi pomůže např. s hygienou, obědem. Na přání mohou dělat pouhou společnost,
číst si a povídat. V jiných případech slouží jako doprovod při procházkách.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Tuto službu poskytujeme nad rámec základních činností stanovených zákonem o sociálních
službách. Půjčovna slouží jak k dlouhodobému, tak krátkodobému zapůjčení pomůcek, slouží
také k zapůjčení kompenzačních pomůcek na nezbytně nutnou dobu, než uživatel (nájemce)
získá svou pomůcku hrazenou z příspěvku. Půjčovna slouží veřejnosti k zapůjčení
kompenzačních pomůcek za poplatek dle platného ceníku.
Poskytování zdravotních služeb
Je určeno všem osobám bez rozdílu věku, které mají jakýkoli zdravotní indikace, potřebují
ošetření, na které oni sami nebo jejich rodina nestačí. Nejčastěji se jedná o odběry krve
v domácím prostředí, doléčení pooperační rány a jejich pravidelné převazy po propuštění z
nemocnice, či péče o bércové vředy se spoluprací ambulance chronických ran, nácvik
aplikace inzulínu a jiných menších úkonů. To vše je prováděno kvalifikovanou zdravotní
sestrou dle indikace ošetřujícího lékaře. Spolupracujeme s Geriatrickou ambulancí v MNMK,
kde v současné době probíhají bezplatné konzultace.
Provozní doba
Všechny služby jsou zajišťovány denně včetně sobot a nedělí i svátků od 8 do 18 hodin nebo
dle individuální dohody.
Personální zajištění
1 vedoucí pečovatelské služby (DPP)
1 ekonomka (DPP)
1 sociální pracovnice (DPP)
3 pracovníci v sociálních službách (z toho 1 HPP, 2 DPČ)
2 zdravotní sestry (DPP)
Ergoterapeut (DPP)

CÍLE PRO ROK 2014
o
o
o

o
o
o
o
o

poskytovat kvalitní služby / zaměřit se na práci klíčového pracovníka, na individuální
plánování s uživatelem služby, s individuálním přístupem
prezentovat organizaci na veřejnosti / rozdávat propagační letáky, včas aktualizovat webové
stránky, účastnit se dne otevřených dveří v rámci MNMK a jiných aktivit
zvyšovat kvalifikaci a odbornost zaměstnanců / podporovat účast zaměstnanců na
vzdělávacích kurzech, odborných školeních /, dodržet zákonnou povinnost vzdělávání podle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
udržet finanční stabilitu organizace / plánovat a dodržet rozpočet, požádat o dotace, přijímat
sponzorské dary, upravit úhrady za služby od uživatelů
zvyšovat standardy kvality poskytovaných služeb
zavést pravidelná setkávání klientů (tvořivé dílny, přednášky, besedy, tréninky paměti , výlety
apod.) za přítomnosti ergoterapeutky a dalších hostů
zavést celodenní stravování klientů v MK a blízkém okolí
rozšířit naše služby v Městci Králové a okolních vesnicích

