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Informace o nás 

Spolek přátel Domova Jitřenka vznikl transformací Občanského sdružení na 

podporu zdravotně-sociálních služeb a aktivit v regionu Opočensko  dne 

14.4.2014. 

 

 

Základními cíli spolku je zejména: 

·               

hájit zájmy seniorů v  Domově Jitřenka a v lokalitě Opočno, napomáhat  řešení 

specifických problémů seniorů, umožnit jim aktivně a smysluplně žít 

v prostředí  domova Jitřenka tak, aby i jejich stáří plynulo radostně a důstojně 

·               

organizovat kulturní a vzdělávací programy a akce, směřující 

k integraci  seniorů, ohrožených sociálním vyloučením v  Opočně  

·               

příprava a organizace volnočasových a klubových aktivit pro seniory v Opočně 

·               

příprava  a organizace sportovních, rekreačních a rekondičních činností pro 

seniory v Opočně 

·               

získávání prostředků a zdrojů na podporu činnosti Domova pro seniory Jitřenka 

a aktivit pro seniory v Opočně 

·               

spolupráce  s dalšími organizacemi pracujícími na stejných nebo podobných 

principech a projektech 

·               

napomáhat rozvoji sebevzdělávání a zdraví seniorů v Opočně, ale i 

vzdělávání  a  péči o  zdraví všech profesí, které pracují v Domově Jitřenka 

·               

působit svojí činností k pozitivnímu vnímání seniorů a problematiky stáří 

obecně u veřejnosti i profesionálních pracovníků v sociálních a zdravotních 



službách, posílit mezigenerační solidaritu a občanské soužití v  Opočně, 

prosazovat principy  mezigenerační pomoci a úcty. 
 

 

Hlavní činností spolku je: 

·         

Podporovat seniory v jejich začleňování do místní komunity prostřednictvím 

přípravy a realizace projektů, které jsou zaměřené na prevenci vzniku a šíření 

sociálně negativních jevů 

·         

Podporovat Domov pro seniory Jitřenka v jeho činnosti, zejména podporovat 

odborné kompetence a  vzdělanost zaměstnanců 

·         

Podporovat klienty Domova pro seniory Jitřenka v Opočně a seniory v Opočně 

v rozvoji jejich schopností, kompetencí a podporovat jejich důstojných život 

v komunitě 

·           

Vyhledávání a zprostředkování dobrovolníků, ochotných působit v Domově pro 

seniory Jitřenka a ochotných podílet se na zajišťování seniorských aktivit 

v Opočně 

·         

Zlepšování informovanosti veřejnosti o činnosti Domova pro seniory Jitřenka, 

prevence vzniku předsudků a negativních představ o seniorech 

·         

Podpora různých forem integrace seniorů 

·         

Pomoc při zajištění kompenzačních a rehabilitačních pomůcek seniorům 

v Domově pro seniory Jitřenka 

 

 

 



Vedlejší  (doplňkovou) činností spolku je: 

·         

Pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, konzultací určených pro zaměstnance, 

organizace, fyzické a právnické osoby působící ve zdravotnictví a sociálních 

službách 

·         

Pořádání  kulturních, sportovních, výchovných a vzdělávacích a volnočasových 

aktivit seniorům 
 

 

 

 
NAŠE VIZE 

Přejeme si, aby sociální služby v Domově Jitřenka byly na vysoké úrovni, aby 

práce zaměstnance bavila a klienti byli v domově spokojeni.   Dlouhodobým 

cílem spolku je podpořit zaměstnance domova v jejich vzdělávání a podpořit 

realizaci jejich vlastních pracovních iniciativ.  Víme, že Domov Jitřenka nemůže 

plně nahradit prostředí a kontakty vlastní rodiny, ale snažíme se, aby měli 

klienti i po nástupu do domova  možnost zachovat si některé zvyky z domácího 

prostředí – zajišťujeme proto péči o bylinkovou  zahradu, určenou klientům 

domova pro zahradní terapii, pomáháme při pracovní terapii např. sháněním 

surovin a sponzorských darů na použitý materiál (materiál na výrobu, pečení 

apod.). 

 

 

 

 

 

 

 



JAKÉ ČINNOSTI jsme zejména POSKYTOVALI V ROCE 2018 

 Díky Spolku si přilepšili klienti každý pátek  „domácí buchtou“, kterou si  
mohli sami upéct. Klienti si sami zavařili přepravku strouhaných jablek, 
aby měli v zimě na štrůdl a přepravku třešní. 

 Sháněli jsme materiál na pracovní terapii – něco jsme koupili ze 
sponzorských darů, něco  od sponzorů.  

 Sháněli jsme kompenzační pomůcky pro klienty domova. 

 Udržovali jsme výsadbu na bylinkové zahrádce. Byliny  jsme s klienty 
domova zpracovali a o vánocích prezentovali výsledky pracovní terapie 
na veřejné vánoční výstavě.  

 Financovali jsme  vybavení hřiště u Domova Jitřenka dětskými prvky a 
venkovními hrami.  

 Uskutečnili jsme výuku sestavy cvičení SM systému (prevence a léčba 
bolestí pohybového aparátu) – pro seniory zdarma. 

 Hlavní projekt, který se uskutečnil díky podpoře Výboru dobré vůle, bylo 
komplexní proškolení personálu v přímé péči v Biografickém modelu 
práce s klientem. Školení se uskutečnilo v rozsahu 3 x 2 dny pod 
odborným vedení PhDr. Evy Procházkové, PhD. 

 

 

Nesuplujeme práci personálu domova, jen vytváříme podmínky pro rozvoj 
volnočasových aktivit klientů a větší pochopení podstaty práce  s klienty u 
personálu (prevence syndromu vyhoření). Snažíme se doplnit to, co už je 
nad síly standardního provozu Domova Jitřenka, ale myslíme i na veřejnost 
(mnohé aktivity jsou veřejně přístupné). 

 
 
 
 
 
 
 


