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PŘÍBĚH HRADU, KTERÝ ČEKÁ NA SVOJI 
POHÁDKU… 

• 14. st. Tasův hrad 21. st. Domov se zvl. režimem 

 

20. st. Domov důchodců 



…OD HŘÍŠNÉ MARKÉTY K OBĚTAVÝM 
JEPTIŠKÁM… 
• V 16. století hradní pán Berka zazdil na Rychmburku svou dceru Markétu  

• Od 50. do 90. let 20. stol. se o seniory staraly řádové sestry 

 



… KÁRA BYLA VŽDY K UŽITKU …. 



… RYCHMBURK ČEKÁ NA POKRAČOVÁNÍ 
POHÁDKY … 
• Od roku 2021 bude hrad k dispozici pro turistické a kulturní účely 

 

 



DRUHÝ PŘÍBĚH JE O SLUŽBĚ, KTERÁ CHCE 
ZMĚNU… 

• Na začátku 86 klientů 



CO SE ZMĚNILO 
• 10 lidí v Penzionu na Předhradí 



CO SE ZMĚNILO 
• 7 lidí v bytech ve Skutči 



CO SE ZMĚNILO 
• 10 lidí ve dvou domácnostech ve Skutči 



CO NÁS ČEKÁ 

1/2019 9/2019 9/2021 

10 lidí 

6 lidí Centrum denních aktivit 12 lidí 



CO NÁM POMÁHÁ? 
1. projekt: 

Transformace Domova na hradě 
Rychmburk 

zahájen 03/2018 
 

- Odborné poradenství a 
workshopy 

- Nastavení nových metodik a 
vnitřních pravidel 

- Odborné vzdělávání 
pracovníků formou kurzů a 
stáží 

- Poskytování supervizní 
podpory a konzultací 

- Práce s klienty 
- Komunikace s veřejností 
- Evaluace 

2. projekt: 
Podpora komunitní služby 

zahájen 11/2018 
 

- Odborné poradenství k činnosti 
služby 

- Zabezpečení dostatečného počtu 
odborných pracovníků 

- Odborné vzdělávání pracovníků 
formou kurzů a stáží 

- Poskytování supervizní podpory 
pracovníkům služby 

- Podpora klientů 
- Komunikace s veřejností 
- Evaluace 

Dirk den Hollander, Nei Skoen Helmond 





PLÁNY PŘECHODU (SOUHRN) 

DZR - ošetřovatelská část 

klienti 

Co klient potřebuje vzhledem ke stěhování? 

bydlení práce učení se volný čas zdraví, pocit pohody péče o sebe a o ostatní vztahy bezpečí 

paní A. 

mít svůj životní standard 

      

Péči (zdraví) zvládat běžné úkony 

    

DZR - Penzion 

pan B.       

rozumět, jak se cítím péče rodiny o mě Mít s klienty dobré vztahy 

  

DZR - Tyršova 24 

pan C.             

být v psychické pohodě mít nového pracovníka, kterého 
znám 

DZR - Tyršova 12 

pan D. 

 hezky bydlet 

/ / 

možnosti volby mít soukromí omezit kouření, zdravěji 
se stravovat 

klidné vztahy s ostatními mít informace 

CHB Osady Ležáků 

pan E. 

cítit se bezpečně v novém 
bydlení 

pokračovat v práci   hrát divadlo, učit se 
nové texty 

možnost vlastní 
volby 

udržet si zdraví mít osobní věci pod svým 
dohledem 

mít přátelské vztahy v budoucnu jako teď 

  

1. verze květen 2018 

  

revize červenec 2018 

  revize srpen 2018 



Přípravy na stěhování II - ODVAHA 

Možná si ODVAHU představíme jako hrdinské činy slavných osobností s pocity, že takovými lidmi se 

nemůžeme stát.. Ale my vidíme odvahu v každém člověku.  

Odvaha znamená i to, ráno vstát a žít svůj život naplno, navzdory překážkám… 

Každý hrdina bojoval před velkým úkolem sám se sebou, se svými obavami. Ale také  každý hrdina měl 

svého věrného přítele, který mu byl vždy nablízku.  

Stěhování je možná krok do neznáma, ale když se vzájemně podpoříme a probudíme svou odvahu, 

můžeme hodně získat. 

Odvahu můžeme trénovat – ptejte se na vše, co Vás zajímá… a každým dnem můžeme být 

odvážnější. 

 

 

…pokračování příště 





Předtím… …nyní 

Vše obtelefonuje sociální pracovnice, 

klient čeká, až bude mít na něj čas 

Klient přichází se slovy: „už jsem si 

tam zavolal, je to zařízené!“ 

Klient říká: „jsem nemocný, 

nezvládnu tolik kroků“ 

Klient si obvolal tři zúčastněné strany 

a domluvil společnou schůzku 

Schůzka s klientem v nezbytném 

rozsahu pár minut 

Klienti vydrží konzultaci s psychiatrou 

(60 minut), s odborníky na závislosti 

(90 minut) 

Klienti nemají připomínky Dotazy klientů na platby, topení 

v novém bydlení, vybavení pokojů 

atd.) 

Klient si chodí obden postěžovat na 

zaujatost všech vůči němu 

Klient říká: „už za Vámi nechodím, 

protože mám práci a jsem spokojený, 

nemám čas“ 

Dříve klient říkal: „dobrý den, pane 

řediteli“ 

Dnes říká: „dobrý den, Jakube“ 




