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Vážení obyvatelé a pravidelní návštěvníci. 

Máme pokročilý podzim a v důsledku tohoto času cítíme častější únavu.  

 Věkový průměr našich obyvatel klesl z 86 let na 80 let.Snížení průměru 

vzniklo příjmem nových obyvatel. Nyní je nejmladšímu obyvateli 63 let a 

nejstaršímu 97 let.  

 Nejstarší obyvatel zde bydlí od srpna 2015. Přistěhoval se ještě za pobytu 

řádových sester.  

Připomínám poslední čtyři sestry, jenž obývaly Domov Laudon, po odkoupení 

budovy od České katolické charity : Melánie/matka představená, Miladka/ 

kuchařka, Monika/ř.s., Kateřina/ř.s. -  se odstěhovaly 22.10.2015.  

Pobývají v Žírči u Dvora Králové, pracují v hospicu Sv.Josefa a daří se jim 

dobře. Určitě i ony vzpomínají na roky strávené na Laudonu. 

 

Avšak, vraťme se zpět, k současnosti:) 

Domov je neustále plně obsazen. Někteří z obyvatel se navštěvují mezi sebou, 

další vyhledávají koutek v knihovně (umístěný na 1.patře, společenské 

místnosti).  

V týdnu probíhají plánované aktivity, zejména oblíbený relaxačně-cvičební 

kroužek. 

 

 Promítání filmů pro pamětníky je opět v plánu, každý pátek od 14h. 

Posezení je spojeno se svačinou a kávou, na společenské místnosti v 1. patře. 

Plánované filmové odpoledne, včetně názvu filmu, visí na nástěnkách v přízemí. 

Dále na prvém a druhém patře. 

Těšte se například na „Anděla na horách“ v titulní roli Jaroslav Marvan. „S 

tebou mě baví svět“, Sissi – ze života krásné císařovny,a dále  fimy věnované 

husitským válkám a předvánočnímu období. 

V pátek 7.12.2018 začínáme „překvapením“. 

Přijměte tedy pozvání, premiéry se také zúčastním. Nebude chybět zákusek, 

káva, horký punč. 

 

       Zdraví, Diana Boháčová. 
 

Dotazy č. 2 – navazující na zodpovězené v Laudonku č. 7 

 
Zatím nemáme zažádáno o umístění blízké osoby, která je momentálně na 

LDN, a už nás tlačí termín převozu do místa trvalého bydliště. Jak mám 

postupovat, pokud nejsme schopni péče v domácnosti? 

 

Na každém oddělení LDN je přítomna sociální pracovnice. Její pracovní náplní je také 

požádat příslušný Úřad práce (dle trvalého bydliště) o prošetření ve věci získání Příspěvku na 

péči. Většinou se žádost podává po ukončení druhého měsíce pobytu v nemocnici, kdy je 

zřejmé, že zdravotní stav bude trvale zhoršený.  



1) informujte se, zda žádost o PnP byla podána a zda proběhlo sociální šetření 

pracovníkem Úřadu práce. 

2) Požádejte sociální pracovnici o spolupráci ve věci podání žádosti na Domovy s 

pobytovou službou. Žádostí podejte více. Zkrácená lékařská zpráva se ke každé 

nakopíruje. 

3) Pokud propuštění blízké osoby nelze odložit, pokuste se navštívit jednotlivá zařízení, 

kam byla podána Žádost. Většinou se domluvíte na ubytování po nezbytně nutnou 

dobu, než-li bude kladně vyřízena některá podaná Žádost. 

 

V mezičase dojde k uzavření šetření ve věci řízení Příspěvku na péči. Pokud se potvrdí např. 

III nebo IV.stupeň, je podložena oprávněnost žádosti o umístění do Domova pro seniory s 

celodenní péčí. 

Jestliže osobě potřebná péče je přiznán stupeň I. Nebo II. PnP, je většinou možnost pobytu v 

domácnosti, s docházkou smluvní pečovatelské organizace, za spolupráce rodiny. 

 

Pokud nejste schopni opečovávat blízkou osobu v domácnosti, i přes spolupráci s 

pečovatelkami, poraďte se s praktickým lékařem o dalších možnostech.  

Převoz z LDN je většinou nevyhnutelným. 
 

Odvolal jsem se proti rozhodnutí o výši Příspěvku na péči. Nové projednání 

trvá více než půl roku. Zdravotní stav se mi prudce zhoršil a na Úřadu práce 

jsem získal informaci, že není možné v průběhu šetření, ve věci odvolání, 

podat novou Žádost o PnP. Nemám tedy nárok na pobytovou službu ? 

Setkávám se s informací, že pokud nemám přiznaný PnP alespoň ve výši 

8800Kč, nemůžu být nikam přijat. 
 

 Jestliže váš zdravotní stav neumožňuje pobyt v domácnosti, zažádejte o pobytové 

zařízení. Většina Domovů má vlastní webové stránky, emailové adresy na sociální pracovníky, 

nebo telefonicky domluvíte osobní návštěvu ve vybraném zařízení. Většina pobytových služeb 

posuzuje akutnost příjmu. Neměl by nastat rozdíl v projednání žádosti. Před přijetím 

absolvujete pohovor, při kterém zkušené sociální pracovnice vyhodnotí skutečnou potřebu 

umístění. 

Můžete se domluvit na zálohových úhradách předpokládané péče. Až Domov seniorů obdrží 

zpětně doplatek PnP,v očekávané výši, bude vám záloha vrácena. 

 

Problém může nastat během odvolací lhůty, protože se žádá odvolání zpětně od data podání 

Žádosti o PnP. Někdy trvá odvolací řízení také rok.  

Například: pokud se odvoláváte v únoru 2018 proti rozhodnutí o přiznání I. Stupně (880Kč 

měsíčně PnP) a čekali jste minimálně II.stupeň (4400Kč měsíčně), nemůžete čekat že v 

prosinci 2018 dostanete zpětně II.stupeň automaticky. Hodnotí se skutečný zdravotní stav k 

datu podání prvotní žádosti . 

 

Jestliže neuspějete při hledání pobytové služby na některém z oslovených Domovů, můžete 

kontaktovat nejbližší pečovatelské zařízení. 

Při akutním zhoršení zdravotního stavu budete převezen do nemocnice a lékař rozhodne o 

případné hospitalizaci, než Vám sociální pracovník pomůže najít vhodné pobytové zařízení. 
 



Příbuzní mne chtějí připravit o byt. Tvrdí, že nejsem schopna žít v domácnosti, 

nutí mne  do Domova seniorů. O pobytu na DS jsem uvažovala, ale až někdy v 

budoucnu, až nebudu opravdu schopna žít doma. 

Co když za mne podepíší přijetí ? Musím nastoupit ? Co když mne zbaví 

svéprávnosti ? 

 

Nic podobného se dnes nestává, pokud nejste zbavena částečné svéprávnosti. Poté přebírá 

odpovědnost za vaši osobu opatrovník. Má např.podpisové právo, disponuje vašim důchodem 

a účtem. Avšak, finanční pohyby účelně vynaložené na vaše potřeby, musí být pravidelně  

předkládány soudu. Zbavení částečné svéprávnosti posuzuje lékař specialista a pověřené 

soudní pracovnice. Sestavou různých dotazů zjišťují váš zdravý úsudek a náhled na konkrétní 

problém. Rozhodnutí o svéprávném omezení se vydává většinou na dobu určitou. 

 

Jestliže jste svéprávnou osobou, nelze za Vás podat „Žádost o umístění“ bez vašeho vědomí. I 

kdyby jste nebyla schopna podpisu, musí být tento fakt podložen lékařským posudkem.  

Nutno dodat, až nebudete schopna podpisu, bude zřejmě aktuální umístění na Domově 

seniorů nebo jiném specializovaném zařízení. 

Před umístěním si s vámi promluví sociální pracovnice, konkrétního zařízení, kam máte 

nastoupit. Pokud nebude přesvědčena, že splňujete podmínky přijetí, nebudete přijata. 
Nikdo vás nemůže nutit k nástupu do zařízení, kam nechcete. Je však nutné zvážit veškeré 

okolnosti a mnohdy přijmout, na nezbytně nutnou dobu, nabízenou pomocnou ruku. 

 

Mnohem nebezpečnější je stav, kdy jste částečně závislá na příbuzných, avšak dosud 

svéprávná. Doporučuji nepodepisovat listiny bez řádného výkladu. Nezřizovat přísupové 

právo komukoliv na váš účet. Zbytečně nemluvit o svých úsporách. 

Nedávat ověřovat svůj podpis na cokoliv, kde máte pochybnosti o správnosti výkladu vám 

interpretovaném. 

 

V pobytové smlouvě je informace o ukončení pobytu z různých důvodů. Pokud 

jsem přijata na dobu určitou, na Laudon, a uvolní se mezitím místo blíže 

mému trvalému bydlišti,  jak musím dlouho čekat na ukončení smlouvy ? 

 

Vedení Domova Laudon podporuje odchod klientů do místa trvalého bydliště, dle jejich přání. 

Dohoda ohledně ukončení pobytové smlouvy může být jakákoliv. Například jednodenní, nebo 

ke konci měsíce. 

Pokud jsme příjemci přiznaného Příspěvku na péči, a odchod se uskuteční v průběhu měsíce, 

přepošleme poměrnou část PnP dalšímu poskytovateli sociální služby. 
 

Mám plánovaný lázeňský pobyt, bydlím na Domově seniorů. Kdo hradí lázně, 

dále  ubytování na DS, a kdo je oprávněn pobírat Příspěvek na péči pokud 

jsem jinde ? 

 
 Záleží, zda se jedná o státní léčebné zařízení, nebo soukromé. Také, jestli o vás bude 

po dobu lázeňského pobytu pečovat např. Osoba blízká, nebo asistent péče – pak by měl PnP 

odůvodnění. Zdůrazňuji, že PnP je finanční prostředek k nákupu sociálních služeb. Nehradí se 

z něj např. doplatky léčiv, doplatky inkontinenčních a zdravotních pomůcek, případně 

vícenáklady nad rámec stanovený pobytovou smlouvou. PnP musí být účelově vynaložen na 

zajištění potřebné péče jejíž potřebnost byla posuzována schvalovacím procesem. 



 

 Lázeňský pobyt můžete hradit ze svých financí, nebo se jedná o pobytový darovací 

poukaz, nebo může být zajištěn přes vaši zdravotní pojišťovnu v rámci následné rehabilitace 

po operaci. O možnostech vás poučí propouštěcí lékař. 

Pokud si přejete po ukončení lázní znovu nastoupit na Domov seniorů, vaší jedinou jistotou 

místa je udržovací rezervační poplatek za neobsazené lůžko. Případně existuje možnost 

domluvy s vedením Domova o částečném obsazení vašeho místa, po dobu rehabilitace. Pokud 

se podaří místo obsadit na dobu určitou, nemusíte hradit ohlášenou rezervaci.  

Rezervace je většinou shodná s částkou uvedenou v pobytové smlouvě. Neplacením položky za 

ubytování se vystavujete porušení Smlouvy o pobytu a následnému  vypovězení. 
 

A dotaz poslední, stále diskutovaný: 

 

Jsem obyvatelem Domova seniorů. V pobytové smlouvě je důvodem ukončení 

smlouvy změna zdravotního stavu. Co všechno je zásadním důvodem pro 

ukončení smlouvy ? 

 

Každá změna která není v kompetenci péče Domova seniorů. 

 

Např. Narušování kolektivního soužití z důvodu psychických stavů. 

Trvale zhoršený stav vyžadující neustálý lékařský dohled. 

Aplikace léků určených pouze  protřednictvím zdravotnického zařízení. 

Nakažlivé onemocnění ohrožující obyvatele a personál DS. 

Nedostačující/nevyhovující spolupráce s ošetřujícím externím lékařem. 

Nestabilizovaný zdravotní stav vyžadující existenci přístrojů pro zachování života. 

 

Napadají mne další možnosti. Ponechme výčet těch nejzákladnějších. 

 
  Ze zkušeností víme, že nejhorší spolupráce není s ubytovanými seniory, ale bohužel a 

zejména – s jejich rodinnými příslušníky. 

Nechápeme, jak je možná změna v přístupu mnohých rodin, jakmile se podaří umístit jejich 

nejbližšího.  

 

 Za dobu existence Domova Laudon jsme se setkali s jednáním vyžadující stav otrlého 

jedince. 

Hlavní roli hraje majetek. Ale ani ten mnohdy nestačí na ukojení chamtivosti. Klient u nás 

může pobývat roky a je spokojený, jen touží po občasném rodinném zázemí.  

Měli jsme a máme klienty, které mají návštěvu jen 2x ročně. Přesto, jakmile dojde k úmrtí, 

sesype se na nás široké příbuzenstvo. Najednou si přejí vyzvednout poslední věci zesnulého 

(doufají hlavně ve šperky), požadují informaci o zůstatku uložených peněz a chtějí jejich 

vydání – pokud není mínusový stav. Ano, bývají hlavně mínusové stavy. Ty zůstávají na 

vrubu nákladů Domova a nikdo se k nim nehlásí. Málokdo si uvědomí, že naši senioři nemají 

vysoké důchody. Z těch si platí kromě ubytování a stravy také léky, zdravotnické pomůcky, a 

něco málo na zub – pokud nešetří na opravu protézy.  

 

Také zůstávají nenahrazeny náklady vynaložené na péči posledních týdnů. Důvodem je 

mnohdy náhlý zvrat zdravotního stavu a podání žádosti o navýšení Příspěvku na péči, které se 

však nestihne dotáhnout do konečné fáze z důvodu úmrtí. Pozůstalí se neptají zda nemají 

cokoliv doplatit.   



 

Smrtí začínají komplikace pro Domov seniorů. Odnášejí se v rámci vyklízení pozůstalosti i 

naše inventární věci (obrázky, rádia, televizory, mycí potřeby, apod.). Také jsme mnohdy 

svědky stížností na druhou větev rodiny, která byla „rychlejší“. 
Lidi, uvědomte si, že děláme práci kterou vy dělat nechcete nebo nemůžete. 

Jedná se o lidský faktor. Neseme nejvyšší odpovědnost za kterýkoliv pečovatelský či 

zdravotnický úkon. Nemůžete po nás vyžadovat nadstandartní péči jenž není v našich 

možnostech. Z toho důvodu existuje ve Smlouvě několik důvodů pro které je možné ukončit 

Smlouvu z pozice Poskytovatele služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z veselejšího soudku: 

Kulturní akce  
 

V předvánočním čase nás čekají malé akce spojené s předvánoční atmosférou. 

Jsme opět v projektu Českého rozhlasu, s názvem „Ježíškova vnoučata“. 

Začínají se scházet drobné dárky určené našim obyvatelům. Kromě požadovaného základu 

mají většinou přidanou hodnotu v podobě vánoční výzdoby či pečeného cukroví. 

 

Věřte, že dárky pečlivě uchovává paní ředitelka a čeká s uložením pod vánoční strom. 

 



V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKAJÍ DVĚ PĚVECKÁ VYSTOUPENÍ ZAJIŠTĚNÁ 

STUDENTKAMI  Pardubické konzervatoře. Termíny budou včas vypsány na nástěnkách. 

 

Rodinám, kterým neumožňuje zdravotní stav klientů přesun do rodinného zázemí po období 

svátků, nabízíme možnost uložení dárečků a včasné předání příjemcům, dle popisu dárkových 

balíčků. 

Prosíme, abyste nekupovali potraviny které podléhají zkáze. Naši senioři mají dostatečně 

vyváženou stravu, hlady opravdu netrpí. Drobné ovoce noste na klasické návštěvy, 

nevkládejte do balíčků na Štědrý den. Za to předem děkujeme. 

 

V listopadu nás navštívila profesionální zpěvačka. Slíbila další účast. Budete včas 

informování a opět budeme nabízet drobné občerstvení v podobě různých lahůdek a 

vybraných nápojů – pro naše seniory ZDARMA. 

 

Organizace Štědrého dne: Návštěvy prosíme o dodržení vyjímečné návštěvní 

doby. 

Na Štědrý den jsou určeny návštěvní hodiny od 8,00 – 14,00hod.  
Po 14té hodině začíná pásmo koled a vyprávění určené seniorům, kteří zůstávají 

na Domově. Věřím, že dodržíte návštěvní dobu a nebudete nás rušit při 

plánované akci. 

Pokud plánujete odvoz svých nejbližších na půldenní pobyt, prosíme, abyste je 

odvezli nejpozději do 13,30hodin a přivezli nejdříve v 18hodin. 

 

Od 14té hodiny bude většina seniorů doprovozena do největší místnosti Domova Laudon – do 

jídelny, v přízemí, k velikému vánočnímu stromu. 

Na 1.patře zůstanou pouze osoby trvale upoutané na lůžko, kterým další pohyb působí obtíže 

a bolesti. S ohledem na jejich zdravotní stav bude připraven drobný program a poslech koled. 

Během štědrovečerního odpoledního pásma budou podávány drobné mlsoty. 

Většina personálu se účastní plánovaného programu v roli účinkujících. Nemáme prostor 

odbíhat z pódia. Děkujieme za pochopení. 

 

Od 16hodin začíná slavnostní večeře.  
Klienti mají výběr z obalovaného rybího filé nebo kuřecího řízku + bramborový salát (pro 

diety je připraveno přírodní rybí filé a šťouchaný brambor). 

Po večeři rozbalíme dárky a doprovodíme unavené seniory zpět na pokoje. :) 

 

PO dobu vánočních svátků je tedy omezena návštěvnost pouze dne 24.12. od 

14ti hodin.  

 

 

POZVÁNÍ DOMOVA LAUDON patří našim seniorům a jejich 

nejbližším. 

 

Opět mezi nás zavítá Radiměřický kostelní sbor známý pod názvem 

RAKOS. 
 



Akce se uskuteční dne 6. ledna 2019, od 14 ti hodin, v prostorách jídelny 

Laudonu. 

 

Vstupné ZDARMA,  

náklady s dopravou sboru nabídl zajistit sponzor z projektu Ježíškova vnoučata. 

Bude také přítomen vystoupení. 

 

---------------------------------------------- 

Na závěr mi dovolte napsat drobné přání pro všechny klienty. 

 

Prosíme, vzpomeňte na ostatní, co nemají přímou rodinu. Až budete péci 

cukrovíčko, přineste nám malou ochutnávku. 

 

 

 Děkujeme a přejeme všem čtenářům Laudonku příjemný předvánoční čas 

 

a krásné Vánoce. Vedení Domova Laudon 

     
    


