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Zřizovatelem Domova Laudon je nezisková společnost Anděla-sociální družstvo, IČO 03031730
předsedkyně: Ing. Diana Boháčová, tel. 604 217 720

Kontaktní osoba pro sjednání pobytu: Jakub Rajbl, tel. 732 166 663
číslo účtu: 3945273319/0800

email: info@andela.cz
www.laudon.cz

Domov LAUDON
adresa: Albrechtice 130, 563 01 Lanškroun

Domov Laudon navazuje na pečovatelskou tradici České katolické charity. 
Jsme Domovem pro osoby potřebné stálé péče nebo dohledu - po mozkových příhodách,

zlomeninách a chronicky nemocné.
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Úvodní slovo ředitelky Domova Laudon

Výroční zpráva bilancuje události předešlého roku.
Rok 2016 byl velmi náročným v souvislosti s počátkem podnikání Anděly-sociálního družstva v
nové registrované podobě sociální služby – tedy, pobytové služby. 
Předchozí  roky jsme  vytvářeli  podmínky pro  poskytování  pouze  pečovatelské  služby v  terénu
Pardubického kraje. Tato zkušenost nás vedla k založení Domova, do kterého se mohou přechodně
nebo  dlouhodobě   umístit  osoby  po  centrálních  mozkových  příhodách,  komplikovaných
zlomeninách nebo s chronickým onemocněním. 
Z terénu víme,  jak komplikovaná může být  péče  v  nevybavené domácnosti  či  domácnosti  bez
podpory členů rodiny.  Vznik Domova s  nízkou kapacitou lůžek měl  umožnit  zpříjemnění  péče
nejvíce potřebným obyvatelům Pardubického kraje. Domnívali jsme se, že máme připravené zázemí
po ukončení  činnosti  České  katolické  charity na  Domově Laudon.   Netušili  jsme jakou reakci
vyvolá nejbližší okolí Domova,  po odchodu řádových sester...

Je za námi rok plný intenzivní práce. Společně jsme budovali zázemí pro naše uživatele,
sestavovali  pracovní tým, řešili náhlé zdravotní komplikace a v konečném výčtu – učili se vytvářet
takové pracovní a společenské podmínky, pro dokonalý soulad provozu Domova. Zkrátka, učili se
podnikat v praxi na pobytové službě, jelikož naučené zákony jsou teoretickou přípravou. 

Četné  státní  kontroly  nám  dávaly  najevo,  že  jsme  soukromým  začínajícím  subjektem  na  poli
pobytové služby. Kontroly se v našem zařízení vyskytovaly v průměru 1x za šest týdnů. Některé
byly přínosem pro náš další interní rozvoj, jiné zbytečné a zdržující od naší hlavní činnosti – péče o
potřebné občany.  Setkali  jsme se s pomluvami,  stížnostmi a dalšími nepříjemnostmi,  kterým se
zřejmě nově vzniklé zařízení nevyhne.

Od počátku podnikání na Domově Laudon jsme uzpůsobovali standardy kvality sociálních služeb.
V důsledku každodenní  praxe  došlo  k  nastavení  SQ do proveditelné  podoby,  včetně  používání
nových formulářů vedoucích k usnadnění a přitom zdokonalení běžných pracovních úkonů.

Velký důraz byl kladen na individuální vzdělávání pracovníků Domova. Zaměstnanci mají možnost 
kdykoliv se přihlásit do vzdělávacího programu. Povinné vzdělávání je plánováno 1x ročně, v rámci
minimálně 24 hodin.

Naučili jsme se nepodceňovat krizové situace a mohu říci, že spolupracovníci mají společné cíle a
vedou nové kolegy ke kvalitní pracovní činnosti a zdárnému naplnění individuálních plánů našich
uživatelů.

Mým velkým přáním je prokázání potřebnosti našeho Domova . 
Vytváříme plnohodnotné  zázemí  a  péči  potřebným spoluobčanům ve stejné podobě jako

státní Domovy. V dnešní době, kdy se nedostává volné kapacity potřebným občanům, je logicky na
místě podpora všem poskytovatelům registrovaných sociálních služeb. 
 
Přeji Vám mnoho životního elánu a pevné zdraví.
Loučí se s Vámi současná ředitelka Domova Laudon, ing. Diana Boháčová.

 



Struktura zaměstnanců Domova Laudon k datu 14.1.2017

Na Domově Laudon poskytujeme ošetřovatelskou i zdravotnickou péči. Níže uvádím personální 
zastoupení.
Zdravotník: 2,5 pracovního úvazku
Smluvní zdravotnické zařízení: Dr. Rajbl s.r.o., úvazek 24hodin týdně

Pobytová služba : Pracovník přímé obslužné péče 6,5 pracovního úvazku + 2x DPP

Sociální pracovník 

Správce nemovitosti

Pečovatelská služba: 1,5 pracovního úvazku

Přijímáme zaměstnance s minimálně ukončeným základním vzděláním a rekvalifikačním kurzem 
„ Pracovník v sociálních službách“. Zaměstnanci pomáháme k dalšímu rozvoji osobnosti které je 
motivováno finančním ohodnocením.

Na vedoucí pozice vyžadujeme ukončené středoškolské vzdělání, nejlépe v sociálních nebo 
zdravotnických službách. Následně zajišťujeme ve spolupráci s MPSV postupné proškolování v 
kurzech další odborné péče. 

Každý zaměstnanec má možnost karierního růstu se mzdovým ohodnocením.

Provozní údaje:  V roce 2016 jsme pomohli 38 spoluobčanům.

Spolupracujeme  s  léčebnými  ústavy,  sociálními  odbory  městských  úřadů  a  Úřadů  práce,
praktickými  lékaři  z  okolí  Lanškrouna  a  rodinami  potřebných  osob.  Jestliže  jsme  osloveni
zájemcem o ubytování, snažíme se najít nejrychlejší možnou cestu k vyhovění požadavku. Většina
žádostí je kladně vyřízena do 30ti dnů od přijetí.

Za rok 2016 činil náš obrat 4,8 mil. Kč. Náklady činily 4,7 mil. Kč. Zisk ve výši cca 0,1mil.Kč
nebyl rozdělen, je použit pro účely dalšího účetního období.

Prováděné aktivity

V roce 2016, po udělení registrace pobytové služby (únor 2016), nastaly drobné úpravy vnitřního 
interiéru pro účely společenské místnosti a návštěvních prostor. Denně jsou nabízeny aktivity 
společenského, a také individuálního rozsahu. Největší oblíbenosti získala aktivita „společná 
cvičení“ a drobné ruční práce (tvarování hmot, tvoření výzdob, apod.). Před Velikonocemi jsme 
zdobili ručně barvenými kraslicemi interiérovou výzdobu a nádvoří zcela rozkvetlo pod vrbovými 
zdobenými proutky. V teplých podvečerech jsme grilovali a vzpomínali na předchozí léta spojená s 
rekreací, stanováním, vedením skautů. Léto nám přineslo klasické práce v podobě sběru plodů a 
následného zavařování. Podzim se rychle přehoupl díky nádhernému počasí. Najednou byl 
předvánoční čas a s tím spojené pečení cukroví, výzdoby, hodně návštěvníků, Štědrý den který 
přinesl každému obyvateli dárky. A konečně Nový rok ...2017. V následném výběru fotografií 
vzpomeňme na některé krásné chvíle s obyvateli Domova Laudon....



Povídání u kafíčka....

Pečeme cukroví na vánoční svátky..... a zdobíme stromeček....



Plány roku 2017

Rok 2017 přinese drobné stavební úpravy objektu Domova Laudon. Jedná se zejména o výměnu
oken,  rekonstrukci  sanitárního  vybavení,  obnovu podlahových  krytin  a  rozšíření  odpočívadel  v
prostoru nádvoří a okrasné zahrady. 

Počátkem roku budou vysazeny užitkové stromy a podpořena celková obnova užitkové zahrady,
včetně skleníků.

Finance na realizaci plánujeme získat předschváleným bankovním provozním úvěrem se zárukou
Českomoravské záruční banky.

Projekty roku 2017

Domov  Laudon  bude  sloužit  všem  potřebným  občanům  kteří  se  dostali  do  nepříznivé
sociální situace z důvodu zdravotního i finančního hlediska. Domov nemusí sloužit pouze seniorům
od  55ti  let  výše.  Chceme  se  zaměřit  na  mladší  potřebné  osoby z  blízkého  okolí  Lanškrouna.
Nabídnout jim trvalé přístřeší  zaměřené na sociální pomoc v oblasti  zdravotní ale i  poradenské
péče. Druhé patro Domova Laudon nabízet k pobytu osobám, které se ocitnou bez náhlé pomoci od
svých nejbližších.
Jelikož jsme neziskovou společností, pokusíme se najít řešení i pro finančně znevýhodněné jedince.
V době, kdy existují sociální podpory/dávky, je zapotřebí se zaměřit směrem k jejich možnému
čerpání a tak pomoci osobám v nouzi. Naše zařízení se nepasuje na zázračný domov. Chceme být
prospěšni naší společnosti. 
Zaměstnanci našeho Domova podporují tuto myšlenku a již nyní  pomáhají  v osvětě potřebným
občanům.

Jmenování nového ředitele

Rok 2017 přinese také změnu v současném personálním zastoupení. 
Předsedkyně družstva, ing. Diana Boháčová, bude vykonávat kontrolní pozici na Domově Laudon.
Od 01.04.2017 bude  jmenován  výkonným ředitelem p.  Jakub Rajbl  (tel.  732 166 663)  a  jeho
zástupkyní  bude  jmenována   sl.  Nikol  Martincová  (v  této  době  sociální  pracovnice  Domova
Laudon).
Oba  jmenovaní  si  v  rámci  zvyšování  kvalifikace  doplňují  vysokoškolské  vzdělání  a  splňují  z
hlediska rozhodnutí rady sociálního družstva veškeré požadavky na vedoucí pozice.
Kontaktní  osobou  pro  příjímání  žádostí  o  ubytování,  přijímání  kontrolních  složek  a  kontakt  s
rodinami bude p. Jakub Rajbl. V nepřítomnosti zastoupen sl.Nikol Martincovou.
Věřím, že výše jmenovaní nezklamou vloženou důvěru a ujmou se nové pracovní pozice se ctí a
maximálním pracovním nasazením.
K dispozici mají vypracované metodické pokyny v návaznosti na SQ a zkušený personál připravený
vznést inovace do systému Domova Laudon.



Závěrečné slovo budoucího ředitele

Na  Domově  Laudon  pracuji  od  roku  2015.  Zažil  jsem  přítomnost  řádových  sester   a
příkladné jednání ředitele České katolické charity, ing. Dufka. 
Plánovaný  odchod  řádových  sester  do  Žírče  u  Dvora  Králové  nás-zaměstnance,  citově  zasáhl.
Společně jsme se seznamovali s technickým a provozním chodem Domova. ČKCH dům plánovala
odprodat již od roku 2014 a rozhodnutí generální matky představené nebylo možné odvolat.

Následovalo převzetí Domova do rukou neziskové organizace, pod vedením ing. Boháčové.
Svou pracovní pozici jsem zahájil technickou výpomocí v Domově. 
Práce okolo celé budovy a přilehlé zahrady bylo opravdu dost. Jak se říká, začal jsem jako u Bati...

Když jsem byl osloven jako budoucí ředitel, nejprve se dostavil dobrý pocit z budoucího
cíle. Domov Laudon pro mne představuje útulné prostředí s velmi dobrou péčí poskytovanou všem
potřebným obyvatelům. Následně jsem si vybavil veškeré úkony vztahující se k mé nové pozici,
včetně odpovědnosti, kterou nyní ponesu.
Tímto  závěrečným slovem chci  vyslovit  přání  o  splnění  plánů  neziskové  společnosti,  Anděly-
sociálního družstva. Připojuji se k myšlence zpřístupnit Domov Laudon všem potřebným ale hlavně
slušným občanům vážících si dobrého zázemí.

Jakub Rajbl 

V Albrechticích 24.1.2017


