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Základní informace 
 

Název poskytovatele: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 
Sídlo: Bezručova 395, 739 91 Jablunkov 
IČ: 00494330 
Statutární orgán: představená: Mgr. Marie Jochymková 
 vikářka:  Anna Bojková 
Druh služby: domovy pro seniory 
Identifikátor: 7148787 
Forma poskytování: pobytové služby 
Kapacita: počet klientů: 75 
Místo poskytování: Bezručova 395, 739 91 Jablunkov 
Název zařízení: Domov sv. Alžběty 
Telefonní kontakt: 558357402, 731625660 
e-mail:  alzbetinky@seznam.cz  
www-stránky:  http://domovsvatealzbety.jablunkov.cz, 

 http://alzbetinky.jablunkov.cz 
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Poslání Domova sv. Alžběty 
 

 Domov sv. Alžběty je domovem pro seniory. Je určen osobám, 
které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu 
druhé osoby. 

 Sociální službu spojenou s ubytováním, stravováním a péčí 
podle individuálních potřeb poskytuje 75 osobám Konvent sester 
alžbětinek v Jablunkově od roku 1991 v části klášterního objektu. 

 Naší snahou je, aby u nás každý nalezl nový domov, kde může 
svůj život prožívat důstojně, v ovzduší důvěry, radosti a pokoje. 

 
 

Cílová skupina 
 

 osoby starší 60-ti let, jejichž soběstačnost je snížena zejména 
z důvodu věku; 

 

 neposkytujeme službu osobám, jejichž chování změněné 
z důvodu duševní poruchy, demence nebo závislosti na 
návykových látkách vyžaduje poskytování služby přizpůsobené 
jejich specifickým potřebám v domově se zvláštním režimem, a 
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní 
péče ve zdravotnickém zařízení 

 
 

Cíle poskytování služby 
 

 poskytovat každé osobě přiměřenou podporu a pomoc podle 
skutečných potřeb s využitím jejich vlastních možností 

 respektovat důstojnost, vůli, práva a soukromí každé osoby a 
přijímat ji v její jedinečnosti 

 podporovat aktivity, zájmy a schopnosti osob  
 zprostředkovávat snadný přístup k lékařským a veřejným 

službám  
 být nablízku těm, kteří trpí, mírnit jejich bolesti a doprovázet je 

při nalézání smyslu utrpení 
 pomáhat seniorům vyrovnávat se s vlastním stářím a smrtí a 

doprovázet je v posledních hodinách pozemského života 
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Zásady, kterými se řídíme 
 

 vidět v každém člověku Bohem milovanou osobu, která je hodna 
naší lásky a úcty 

 vytvářet klima vzájemné důvěry 
 přistupovat ke každému s empatií, trpělivostí, pochopením a 

laskavostí 
 plnit svěřené úkoly zodpovědně, s obětavostí a nezištností 
 dobře vzájemně spolupracovat v pracovním týmu  
 vnášet svým postojem radost a pokoj podle vzoru sv. Alžběty a 

sv. Františka  
 
 

Poskytovaná služba 
 

 ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla a šatstva 
 celodenní stravování 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 sociálně terapeutické činnosti 
 aktivizační činnosti 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
 poskytování zdravotní péče, zejména ošetřovatelské a 

rehabilitační 
 základní sociální poradenství 
 duchovní podpora podle individuálních potřeb a přání 
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UDÁLOSTI ROKU 2010 
LEDEN 

My tři králové jdeme k Vám 
Slavnost Tří králů byla jako každoročně doprovázena návštěvou 
našich duchovních pastýřů a požehnáním „příbytků“ domova i 
kláštera. Přišli znovu i koledníci v rámci tradiční celorepublikové 
tříkrálové sbírky. 

 
Setkání s kronikářkou 

V lednu obyvatele domova znovu navštívila paní Alena Stará a 
hovořila o díle paní Olgy Kufové z Mostů u Jablunkova, která ve 
svých povídkách i verších zachytila život obyčejných horalů žijících 
v Beskydech. Účastníci besedy si zavzpomínali na své mládí, život 
rodičů a prarodičů, jak slavili vánoce, na jaro na horách a s ním 
spojené jarní práce, jak se kluci těšili na léto a na pouť, která se 
začátkem srpna konala v klášteře alžbětinek, jak se „starka“ 
připravovala na zimu, jak odcházeli zdejší horalé za lepším 
živobytím do Ameriky a hodně dalších příhod... 

 
Dobrovolníci 

Ve čtvrtek 14. ledna se v našem domově konalo výroční setkání 
dobrovolníků spolu se zástupci ADRY, kteří pro tuto příležitost 
připravili také kulturní program.  
Za klienty domova docházelo 12 dobrovolníků, kteří v roce 2010 
věnovali našim klientům 470 hodin. 
 
ÚNOR / BŘEZEN 

Přípravy na velikonoce 
Do výzdoby domova a příprav na velikonoční svátky se aktivně 
zapojili také klienti našeho domova. 
 

Duchovní obnova 
Od 3. do 4. března měli klienti možnost účastnit se v domově postní 
duchovní obnovy, kterou vedl O. Edward ze Salajky.  
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DUBEN 
Děti seniorům přinášejí velikonoční radost 

8. dubna přišly děti z polské základní školy z Jablunkova 
s „gojiczkym“ a 17. dubna se na všech poschodích našeho domova 
ozýval živý zpěv dětí ze skupinky „Ziarenka“ z Třinecka 

 
Miasteczko Pyrczyce 

V pondělí 19. dubna měli klienti našeho domova příležitost 
shlédnout scénku „Miasteczko Pyrczyce aneb Jak Francek Gibas był 
u cysorza“ (podle Karola Piegzy) a prožít veselé odpoledne s živou 
hudbou a zábavným programem. 
 
KVĚTEN 

Den matek 
11. května přišly děti z Mateřské školy v Jablunkově s milým 
programem připraveným ke dni matek a v pátek 14. května připravily 
klientkám hudební odpoledne také žákyně hudební školy YAMAHA 
pod vedením paní Matýskové. Dík patří všem účinkujícím i těm, kteří 
v „zákulisí“ vystoupení připravili a nacvičili.   
 

Stáž v Domově pokojného stáří v Novém Hrozenkově 
Ve středu 12. května se skupinka zaměstnanců domova vydala na 
stáž do Nového Hrozenkova. Tamější charita poskytuje pobytové, 
ambulantní i terénní sociální služby. S pracovnicemi charity jsme si 
vyměnili mnoho cenných zkušeností. Naše vzájemná spolupráce 
trvá již tři roky. 
 
ČERVEN 

V ostravském divadle 
V neděli 20. června vyjel autobus i auto domova do ostravského 
divadla Antonína Dvořáka na baletní představení Petra Iljiče 
Čajkovského „Spící krasavice“. Zájezdu se zúčastnili klienti domova, 
zaměstnanci, dobrovolníci i přátelé domova.  
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Duchovní obnova pro zaměstnance 
Letošní duchovní obnovu pro zaměstnance domova, která proběhla 
22. - 23. června na téma „Boží dar“, vedl P. Jan Svoboda, kterému 
děkujeme za to, že byl ochoten stát se zprostředkovatelem Božích 
milostí a vnitřního obohacení. 
 

Opékání párků 
Téměř všechny pokoje domova zůstaly prázdné, když to v pondělí 
28. června v našem parku opět zavonělo vůní opékaných buřtů. 
Prožili jsme hezké společné chvíle s občerstvením, písničkami a 
soutěžením. 
 

S kvalitou do praxe 
V pondělí 28. června byl zahájen nový vzdělávací projekt „S kvalitou 
do praxe“, který bude realizovat Charita ostravsko-opavská ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajem. Bude probíhat od podzimu 
2010 do konce roku 2011. Úvodní setkání se konalo v zasedací 
místnosti krajského zastupitelstva v budově KÚ MSK v Ostravě. 
Vzdělávacích programů pro manažery a pro průvodce kvalitou se 
účastní také tři naše sestry. 
 
ČERVENEC 

Pouť do Frýdku 
V sobotu 3. července se konala autobusová pouť věřících našeho 
děkanátu do baziliky Panny Marie ve Frýdku. K poutníkům se 
připojily rovněž zájemkyně z řad klientů, které zde přivezlo auto 
domova. 
 

Kuchařská soutěž 
Ve čtvrtek 8. července proběhla v kuchyňce domova v rámci 
projektu „Láska prochází žaludkem“ kuchařská soutěž, do které se 
ochotně zapojily dobrovolnice docházející do domova. Podle 
receptů našich klientek-kuchařek dobrovolnice připravily speciality, 
z nichž odborná porota vyhodnotila nejlepší pochoutku. Určitě to 
nebylo naposled. 
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SRPEN 
Poutní slavnost PORCIUNKULE 

Za krásného letního dne se v pondělí 2. srpna vydalo mnoho 
poutníků do našeho kláštera na slavnost Panny Marie andělské 
z Porciunkule. O. biskup František Václav Lobkowicz po poslední 
dopolední mši svaté posvětil sochu sv. Františka, která vévodí parku 
nad přístavbou domova. Klienti mají nyní k dispozici další část parku 
se zátiším a lavičkami. Program slavnosti byl zpestřen představením 
o sv. Františkovi, jehož se klienti účastnili v hojném počtu. 
 

Šikovné ruce 
Ve středu 18. 8. měli obyvatelé domova i další návštěvníci příležitost 
obdivovat kouzelnické umění pana Jana Adamce.  
 

Auto znovu v pohybu 
Ve čtvrtek 19. 8. se několik našich klientů vydalo na projížďku autem 
domova. Zajímavými terči, ke kterým zamířili, se stalo především 
nové mostecké muzeum a hotel Grůň. Cestou se zastavili také u 
okolních kapliček a křížů.  
 
ZÁŘÍ 

Poutníci 
V neděli 12. září se konala podzimní pouť do Salajky. K pěší pouti 
se připojilo pět sester a další tři sestry na toto oblíbené poutní místo 
přijely spolu s klientkami autem domova.  
 

Dárky pro radost 
V rámci projektu Trávení volného času seniorů připravily naše 
klientky s podporou dobrovolnic na 12. září milé překvapení k svátku 
svým 12-ti spoluobyvatelkám Mariím v podobě hezkých 
vlastnoručně svázaných kytiček doplněných přáníčky.  
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Předáváme si zkušenosti 
Ve čtvrtek 16. září zavítaly do našeho domova pracovnice Charity 
Nový Hrozenkov, které měly příležitost seznámit se s životem 
v našem domově. Za hezky prožitý den naplněný sdílením a 
vzájemnou výměnou zkušeností při poskytování sociálních služeb 
děkujeme všem účastnicím. 
 
ŘÍJEN 

Říjnové vzdělávací akce 
V úterý 19. října se u nás konal akreditovaný vzdělávací program na 
téma „Komunikace se seniory“, kterým nás provázel p. PhDr. 
Zdeněk Kulhánek. Vzdělávacího programu se účastnilo 25 
pracovníků našeho domova. 
 

Stáž v Domově pro seniory ve Frýdlantu a Charitě Jablunkov 
V úterý 26. října jsme se vydali dvěma auty na stáž do Domova pro 
seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí. Celým vzdělávacím dnem nás 
provázel p. ředitel ing. Jiří Hořínek spolu s pracovníkem 
zodpovědným za kvalitu p. Mgr. Kubou a dalšími pracovnicemi. 
Další naše čtyři pracovnice vykonávaly stáž v Denním stacionáři sv. 
Josefa provozovaném Charitou Jablunkov. 
 
LISTOPAD 

Vzpomínka na naše blízké 
Díky krásnému počasí, které vládlo na přelomu října a listopadu, se 
mnoho klientů vydalo autem domova na návštěvu okolních hřbitovů, 
kde zavzpomínali a pomodlili se za duše svých blízkých. 
 

Od otevření domova uplynulo 19 let 
V listopadu jsme si připomněli 19. výročí otevření našeho domova 
pro seniory. Při této příležitosti mohli obyvatelé shlédnout 
představení o sv. Anežce, které letos už potřetí zahrály sestry, děti a 
mladí naší farnosti.  
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PROSINEC 
Obdarováváme se navzájem 

„Sv. Mikuláš“ v doprovodu andělů se v rámci hudebního programu 
objevil s malým předstihem v našem domově už 2. prosince 
zásluhou studentek a učitelského sboru zdravotnické školy v Čadci. 
5. prosince odpoledne sv. Mikuláš znovu navštívil náš domov. Děti a 
mládež naší farnosti klientům přichystali také krátké představení. 
 

Vánoční besídka dětí 
Učitelky a děti Základní školy v Písku, Polské základní školy 
v Jablunkově a Mateřské školy v Jablunkově zpříjemnili našim 
klientům předvánoční pondělní dopoledne koledami, verši a 
zamyšleními nad poselstvím vánoc.  
 

Štědrý večer 
Po štědré večeři spojené se vzájemným přáním Božího požehnání, 
radosti a pokoje zazníval zpěv vánočních koled ze všech pater 
našeho domova. Klienti mohli najít pod stromečkem několik 
zábavných a aktivizačních her, kterou doplnil také jeden plyšový 
domácí mazlíček. 

 

Poděkování farníkům z Třince 
Třinečtí farníci uspořádali v adventní době sbírku vánočních dárků 
pro klienty našeho domova. Čas obětovaný druhým lidem není nikdy 
časem ztraceným. „Buďme zde pro druhé. Vždyť Bůh přišel na zem, 
aby tady byl pro nás“. Těmi slovy by se dalo parafrázovat myšlenku 
sv. Alžběty, patronky našeho řádu. 
 

Vánoční háv domova 
Sestra Marta s klienty a dobrovolníky se snažili ze všech sil, aby 
domov i kaple zazářily ve svátečním lesku.  
  

Vánoční koncerty chrámových sborů 
Ve středu 29. prosince nám zazpívali koledy a zahráli humornou 
divadelní scénku členové polského chrámového sboru a v sobotu 8. 
ledna jsme měli možnost poslouchat koledy v podání českého 
chrámového sboru. Srdečně jim děkujeme. 
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PRÁCE V DOMOVĚ A JEHO OKOLÍ 
V roce 2010 se nám podařilo vymalovat 2. a 3. podlaží domova. 
V první polovině července klempířská firma p. Petra Bojka 
oplechovala dva komíny, které nám nadělaly neplechu během 
květnových povodní. 
Koncem srpna se u nás opět chopila díla firma p. Mariana 
Waclawka. Vyměnili „balkónová“ okna na 3.NP a namísto tří schodů 
spojujících původní část budovy s půdní vestavbou zhotovili 
bezbariérový přístup, který opatřili nerezovým zábradlím.  
Provedli také výkop a izolaci JV strany domova. Společně s touto 
akcí byly v parku upraveny zpevněné plochy a vytvořen 
bezbariérový přístup k altánu, který byl dosud dostupný pouze 
chodícím klientům.  

 
PROJEKT „ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA KLIENTŮ DOMOVA“ 

V roce 2010 se nám podařilo uspět v projektu na podporu zvýšení 
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 
vyhlášeném MS krajem. V rámci projektu nazvaného „Zkvalitnění 
života klientů domova“ byl zakoupen speciální vozík, zvedací 
hygienická židle a schodišťová plošina. Díky speciálnímu vozíku 
mohou klienti zcela upoutaní na lůžko pobývat mimo vlastní pokoj. 
Zvedací hygienická židle zajišťuje větší pohodu a bezpečí při 
koupání a personálu umožňuje provádění bezpečných přesunů 
klientů z lůžka do vany, sprchy nebo na toaletu a zpět bez 
manuálního zvedání. S pomocí schodišťové plošiny mají klienti za 
každého počasí bezbariérový přístup na duchovní a kulturní 
programy pořádané pro veřejnost v přilehlé části budovy. Na projekt 
jsme obdrželi dotaci MSK ve výši 249 800 Kč a dotaci Města 
Jablunkov ve výši 107 124 Kč. Ze zbývající části dotace Města 
Jablunkov jsme zakoupili elektrický kotel pro kuchyň domova. 
Děkujeme všem, kteří tímto způsobem přispěli ke zkvalitnění naší 
služby. 
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Klienti Domova sv. Alžběty v Jablunkově v číslech 
 

k 31. 12. 2009 v domově bydlelo  74 osob 
v roce 2010 bylo přijato   7 osob 
v roce 2010 zemřelo    6 osob 
k 31. 12. 2010 v domově bydlelo 75 osob 
z toho                                                                    ženy 65 
                                                                              muži 10 
průměrný věk klientů v roce 2010 činil                      80,2 let 
z toho ve věku                     do 65 let 9 osob 
 od 66 do 85 let 37 osob 
 nad 85 let 29 osob 

 
Bydlení v Domově sv. Alžběty 

 
 

pokoj počet pokojů počet klientů 
jednolůžkový 17 17 
dvoulůžkový 22 44 
třílůžkový 2 6 
čtyřlůžkový 2 8 
celkem 43 75 

 
Personální zajištění služby 

 
 

počet zaměstnanců k 31. 12. 2010 43  
z toho řeholní sestry   25  
v přepočtu na plné úvazky (r. 2010) 42,09  

zaměstnanci podle úseků 
úsek přímé péče (sociálně-zdravotní) 27 
úsek správně-ekonomický  4 
úsek provozní (stravování, prádelna, údržba) 12 

zaměstnanci podle vzdělání 
vysokoškolské vzdělání 5 
vyšší odborné vzdělání 1 
úplné střední odborné vzdělání s maturitou 11 
střední a střední odborné vzdělání  20 
základní vzdělání, kvalifikační kurz 6 
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 Hospodaření domova v roce 2010 
 
 

 celkem Kč  na 1 klienta 
za rok Kč 

na 1 klienta za 
měsíc Kč 

výnosy 18 416 442 245 553 20 463 
náklady 18 454 570 246 061 20 505 

 
 

výnosy Kč 
dotace MPSV 4 125 000 
dotace Úřadu práce na VPP 83 947 
úhr. klientů za pobyt a stravu 6 155 148 
příspěvky na péči 6 043 657 
úhr. zdravotních pojišťoven 1 722 823 
ostatní výnosy 5 425 
odpis majetku poříz. z dotací 280 442 
výnosy celkem 18 416 442 

 
 

náklady Kč 
potraviny 1 484 956               
spotřeba materiálu a PH 624 740 
nákup DDHM – vybavení 342 809 
spotřeba energie 1 382 040 
opravy a údržba 1 511 134 
cestovné 33 274 
výkony spojů 18 858 
ostatní služby 46 998 
školení a kurzy 28 894 
mzdové náklady 8 626 694 
pojistné - odvody 2 919 846 
zákonné sociální náklady 63 392 
ostatní sociální náklady 96 800 
finanční náklady, pojištění 53 959 
odpisy hmotného majetku 1 220 176 
náklady celkem 18 454 570 
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V roce 2010 nás finančně podpořili 
 
 

Obce Kč Fyzické a právnické osoby Kč 
Jablunkov 200 000 p. Tomáš Hanzlík 20 688 
Dolní Lomná 3 000 p. Anežka Slezáková 20 000 
  p. MUDr. Jana Laská 10 000 
  p. MUDr. Renata Göblová 10 000 
  STEELTEC CZ Třinec  3 000 

 
 
 
 

Závěrečné slovo Matky představené 
 

Milí přátelé, 
 
každým rokem se Vám snažíme formou 
výroční zprávy přiblížit život v našem 
domově.  
 
Chci touto cestou poděkovat všem 
zaměstnancům domova, kteří se poctivě 
snaží o to, aby klienti u nás nalezli nový 
domov a mohli svůj život prožívat důstojně a 
smysluplně. K tomu v nemalé míře přispívá 
také materiální zázemí domova. Snažíme se 
o vylepšování prostor využívaných klienty ve 
volných chvílích a o zajištění jejich snadné dostupnosti. Život klientů 
tak může být aktivnější a pestřejší.  
 
Můj upřímný dík patří všem, kteří v rámci různých akcí přicházejí 
klientům domova zpříjemnit volné chvíle, zejména žákům 
mateřských a základních škol spolu s jejich učiteli, členům 
chrámových sborů, mladým lidem naší farnosti.   
Děkuji rovněž všem, kteří nás podporují finančně, i těm, kteří na nás 
pamatují v modlitbě. 
 
Zvlášť bych však letos chtěla poděkovat dobrovolníkům. Přítomnosti 
člověka, který dobrovolně a nezištně věnuje svůj čas druhému, si 
nesmírně vážím. Dobrovolníci se obětavě zapojují do různých aktivit 
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pořádaných domovem, účastní se společných akcí (výlety, opékání 
párků, karneval) nebo se klientům věnují individuálně. Z jejich 
řad vyšel návrh projektu “Volný čas seniorů v Domově sv. Alžběty“, 
který zahrnuje mnoho zajímavých aktivit a je postupně ke 
spokojenosti klientů realizován. Ti, kdo nezištnou pomoc druhému 
považují za samozřejmost, aniž by se divili, že někdo někomu 
zadarmo a rád pomáhá, uskutečňují odkaz sv. Alžběty, patronky 
našeho řádu i domova, kterým nás vybízí, abychom tu byli jeden pro 
druhého a snažili se činit druhé šťastnými.  
 
Přeji nám všem, abychom ve svém životě dovedli tímto odkazem žít 
a podle svých možností jej realizovat.  
 

 
 
s. M. Judita – Mgr. Marie Jochymková 
Matka představená  
Konventu sester alžbětinek v Jablunkově 
 
 
V Jablunkově 29. června 2011 
      
 
Výroční zprávu zpracovala:   
s. M. Imelda Anna Bojková 
 
 
 
 
 


