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Historie SENIORu aneb jak to všechno vlastně začalo 
 
 

Šestiposchoďový panelový dům postavený na Baťově (ulice Školní 
č.p. 1299) byl městem vybrán jako vhodný pro umisťování starších 
občanů města, protože zde měla středisko pečovatelská služba Zlín. Ta 
poskytovala své služby po celém Baťově, bohužel pouze v pracovní dny a 
jen v omezeném čase. Časem se ale ukázalo, že omezená pracovní doba 
nebyla pro stávající obyvatele domu dostačující, a proto bylo nutné zajistit 
možnost 24 hodinové služby.  
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Z výše uvedených důvodů byla k 1.3.1995 rozhodnutím 
zastupitelstva města zřízena příspěvková organizace s názvem PENZION 
- Dům pokojného stáří, která bude poskytovat nepřetržité sociální služby 
občanům v tomto domě. V přízemí bylo vybudováno zázemí organizace a 
ředitelkou je Radou města jmenována Ing. Ludmila Vabroušková. 
Organizace má v té době cca 12 pracovníků a 101 klientů. Z původních 
obyvatel žije ještě dnes v domě na ulici Školní nebo v některém z domovů 
SENIORu 11 občanů. Organizace hospodaří s rozpočtem cca 2,5 mil Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Od samého počátku se velmi intenzivně angažoval v rozjezdu a 

činnosti organizace tehdejší starosta města, dnešní hejtman Zlínského 
kraje pan MVDr. Stanislav Mišák a místostarostka a později starostka paní 
Radoslava Matuzsková. Sociální služby se v Otrokovicích obecně dlouhé 
roky těší velké podpoře představitelů města. 
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V červenci 1997 postihly Otrokovice katastrofální povodně, a to 
především místní část Baťov, kde se nachází budova penzionu. Tyto 
nelehké dny prožívají zaměstnanci společně s obyvateli domu, první noci 
zde společně nocují, potom musejí podstoupit nutnou evakuaci na lodích, 
což je pro někoho dobrodružství a pro někoho silně traumatizující zážitek.    

 
 

 

 
 
 
Po této události je pro řadu starších občanů Otrokovic, velmi zásadní 

otázka nového bydlení, neboť řada z baťovských domků je 
neobyvatelných a opravy jsou finančně i fyzický náročné. Vedení města 
vyřeší tento problém výstavbou nového penzionu na Baťově. Jeho provoz 
je zahájen v prosinci 1999 na ulici K. Čapka 1615 a je organizačně 
včleněn do stávající příspěvkové organizace, která je přejmenována 
zřizovatelem nově na SENIOR Otrokovice. Kapacita nového domu je 74 
míst. Nově přijatí zaměstnanci zvyšují v roce 2000 počet pracovníků 
organizace na 25, celkový počet klientů využívajících služby SENIORu je 
cca 180, organizace hospodaří s rozpočtem cca 7 mil. Kč. 
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Ve spolupráci s Klubem důchodců a zaměstnanci organizace je 
pořádána na obou budovách řada kulturně-společensky-sportovních akcí, 
jsou dodržovány zvyklosti jednotlivých ročních období, společně se slaví 
životní jubilea jak klientů, tak zaměstnanců.    
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V roce 2004 je v místní části Kvítkovice vybudován nový Dům 
s pečovatelskou službou. Je zde i zázemí pro pečovatelskou službu, která 
se stává součástí SENIORu od 1.1.2005. Tyto terénní sociální služby byly 
občanům Otrokovic poskytovány i v předchozích letech prostřednictvím 
Zlínského kraje. SENIOR přebírá od Zlínského kraje jak pracovníky, tak 
zázemí a vybavení služby, a zajišťuje tyto služby v domácnostech občanů 
města a okolních obcí a v prostorech domů s pečovatelskou službou 
(DPS Hlavní-Trávníky, DPS Nivy-Kvítkovice). Na DPS na Trávníkách je 
zahájen v roce 2004 provoz nové ambulantní služby Centrum denních 
služeb, která slouží především jako možnost setkávání pro osamělé 
občany, kde jim dohled a program zajišťují pracovnice pečovatelské 
služby. Na obou DPS velmi dobře funguje spolupráce s místními Kluby 
důchodců. Organizace má tak v roce 2005 již 39 pracovníků a hospodaří 
s rozpočtem ve výši 15 mil Kč. 

SENIOR několik let také zajišťuje v Otrokovicích stravování pro 
důchodce, kdy výdejna nakupované stravy je na ul. K. Čapka a na DPS 
Nivy-Kvítkovice. Měsíčně je distribuováno do terénu cca 2200 porcí obědů 
a město svým občanům přispívá finanční částkou 4,- Kč 1 oběd. SENIOR 
tak zajišťuje objednávku stravy, prodej stravenek i konečnou distribuci do 
jídlonosičů. S ohledem na nové právní předpisy se ale postupně od této 
služby občanům města upouští a služba je dnes zajišťována výhradně 
komerčními subjekty. 
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Koncem roku 2004 nastupuje do funkce nový ředitel Ing. Pavel Malík. 
Byl zde pouze 2 roky, přesto za dobu jeho působnosti nastává jedna 
zásadní změna, a to ve financování sociálních služeb. Nově si organizace 
může prostřednictví MPSV ČR požádat o finanční prostředky na provoz, 
který byl doposud financován pouze z prostředků zřizovatele a uživatelů 
služeb. Po odchodu pana ředitele byla v mezidobí vedením organizace 
pověřena ekonomka pí Zdeňka Bednaříková. 

V listopadu 2006 nastupuje současná ředitelka Ing. Ivana 
Vardanová. Po dlouhých letech příprav vstoupil v platnost od 1.1.2007 
nový zákon o sociálních službách a s ním přichází do organizace řada 
změn a povinností. Zanikají některé dosavadní sociální služby, pro 
organizaci SENIOR to znamená ukončení služby domov-penzion pro 
důchodce. Pro stávajících asi 200 klientů je nutné najít co nejvhodnější 
služby. Na základě asi půlročního sledování, dotazování a následných 
analýz prováděných pracovníky organizace jsou nově zaregistrovány a 
poskytovány pobytové sociální služby – domov pro seniory, chráněné 
bydlení a odlehčovací služba, dále funguje pečovatelská služba a centrum 
denních služeb. V organizaci v té době pracuje 53 zaměstnanců a 
rozpočet se již vyšplhal na 23 mil Kč. 

 
 
Koncem roku 2006 je také položen základní kámen pro nově 

budovaný domov pro seniory na ulici tř. Spojenců 1840, s kapacitou 82 
lůžek. V následujícím roce město jako investor rozhoduje, že bude domov 
přiřazen pod organizaci SENIOR. Provoz domova byl slavnostně zahájen 
v prosinci 2008, nově bylo přijato cca 70 zaměstnanců a proběhl nástup 
uživatelů. Jsou zde poskytovány 3 služby – domov pro seniory, 
odlehčovací služba a centrum denních služeb. Celkově má SENIOR 
Otrokovice v roce 2009 již 116 pracovníků a hospodaří s rozpočtem cca 
49 mil. Kč. Během prvního roku provozu budovy C se nepotvrdil 
předpokládaný zájem o ambulantní službu centra denních služeb, proto 
byla tato služba ukončena. Naopak je stále větší zájem o pobytové služby 
pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a organizace na tuto poptávku 
reaguje transformací lůžek domova pro seniory na službu domova se 
zvláštním režimem (v roce 2010 vzniká 12 lůžek, posléze v roce 2014 
dalších 12 lůžek).  
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V roce 2013 zahajujeme na budově C novou službu denní stacionář. 

Služba by měla částečně vyřešit potřebu podpory a pomoci 
neuspokojených zájemců s Alzheimerovou chorobou o službu domova se 
zvláštním režimem, kde je stále bohužel nedostatečná kapacita.  
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Nejstarší panelová budova A je postupně od roku 2009 uvnitř 
rekonstruována – kompletně jsou vybudována nová zděná jádra 
s moderním sociálním zařízením, namontovány nové kuchyňské linky, 
dveře, podlahy a elektrické rozvody. V roce 2010 byla zahájena 
revitalizace obvodového pláště domu SENIOR A, budova je kompletně 
zateplena, jsou vyměněna stávající dřevěná okna za plastová. V prosinci 
2011 je zde ukončena služba chráněného bydlení a po dlouhých 16 
letech, již není tato budova spravována organizací SENIOR, ale stává se 
nájemním domem, kde má organizace pouze pronajaté kanceláře.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOUČASNÁ TVÁŘ SENIORu Otrokovice 
 

Dnes, tedy v roce 2015, poskytuje příspěvková organizace SENIOR 
Otrokovice 7 sociálních služeb  
Domov pro seniory SENIOR Otrokovice (tř. Spojenců 1840) 
Domov pro seniory SENIOR Otrokovice (K. Čapka 1615) 
Domov se zvláštním režimem SENIOR Otrokovice (tř. Spojenců 1840) 
Odlehčovací služba SENIOR Otrokovice (tř. Spojenců 1840) 
Odlehčovací služba SENIOR Otrokovice (K. Čapka 1615) 
Denní stacionář SENIOR Otrokovice (tř. Spojenců 1840) 
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Pečovatelská služba SENIOR Otrokovice 
(Nivy 283 – Kvítkovice). 
Služby pro 250 uživatelů zajišťuje 
v současné době cca 140 pracovníků a 
celkový rozpočet organizace je 53 mil Kč.  
Při naší práci nás spojují společné 
zásady. K nim patří úcta k člověku, důraz 
na jeho přání a potřeby, respekt k jeho 
rozhodnutím a soukromí, podpora a 
udržení jeho  schopností. Toto vše má 
přispívat ke stálému zvyšování kvality 
námi poskytovaných sociálních služeb.   
 

 
 
 

 
Pobytové sociální služby: 

 
V našich domovech  mají své důležité místo zájmové, aktivizační a 
terapeutické činnosti nabízené seniorům. V průběhu celého roku se 
snažíme jejich běžný život  zpestřit celou škálou zajímavých 
společenských akcí.  

 
 
 
Zájemci o pohyb se pravidelně setkávají při 
skupinovém cvičení. K podpoře  pohybových 
schopností je  také využíván aktivně pasivní 
trenažer MOTOMED a se seniory je prováděno 
individuální cvičení v rehabilitační místnosti 
nebo přímo u lůžka. Dílna pracovních a 
výtvarných činností je otevřena 2x týdně a 
zájemci se zde věnují rukodělným činnostem.  
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Trénování paměti,  nebo kognitivní trénink, probíhá individuálně nebo při 
skupinových setkáních, kde se 
zábavnou formou pracuje 
s pamětí a poznávacími 
funkcemi, pomocníky jsou 
křížovky, slovní hry, přísloví 
nebo karty. Senioři, kteří mají 
vřelý vztah k hudbě, se 
pravidelně setkávají u zpěvu 
oblíbených písní.  Také 
připravujeme různé hudební 
programy a vystoupení.  
 

 
Pravidelnou skupinovou aktivitou jsou 
vzpomínky v kuchyni, kde si povídáme o 
receptech a životních zkušenostech našich 
žen nebo si uvaříme jídla našeho dětství. 
K oblíbené aktivitě patří také pečení.  
 

Při péči o seniory využíváme nové 
metody a koncepty práce.    Zavádíme 
biografický model péče, zaměřený na péči 
o osoby s demencí.   Jeho základem je  
práce s životním příběhem seniora.  Péče 
je postavena na  rituálech, které měl 
senior ve svém životě a na vytvoření 
terapeutického prostředí, ve kterém by se 
cítil „jako doma“.   

 

V péči využíváme i bazální stimulaci. Jedná se o ošetřovatelský 
koncept, který podporuje v nejzákladnější bazální rovině lidské vnímání, 
komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Využívána je snoezelen 
terapie v multismyslové místnosti, která prostřednictvím vhodných 
stimulů jako je zvuk, světlo, vůně vyvolává smyslové pocity. Terapie má 
zklidňující, ale i stimulující účinky. Senioři se účastní  různých 
zooterapií, kde je využíváno pozitivního působení zvířat na člověka. V 
zařízeních pravidelně probíhá canisterapie s kolií a jezevčíky a 
hypoterapie s poníky. 
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Reminiscenci neboli práci se vzpomínkami se věnujeme jak při práci 
s jednotlivci, tak i při skupinových setkáních 
Cílem je především příjemné strávení času 
nad vzpomínkami, které se seniorům 
vybavují v návaznosti na vyprávění 
ostatních  nebo  při práci s fotografiemi či 
osobními předměty.   

O tom, že naše práce je kvalitní, svědčí i 
řada poděkování a ocenění, které již naše 
služby získaly, např. Certifikát pracoviště 
Bazální stimulace nebo Certifikát Vážka 
České Alzheimerovské společnosti.  

 

V SENIORu jsou připravovány další zajímavé aktivizační programy: 
Pravidelně 1x týdně probíhá zahradní terapie. Zahradnické činnosti jsou 
většinou součástí biografie člověka. Toto dávné  spojení využíváme při 
jednoduchých činnostech jako je péče o květiny, výsadba rostlin nebo 
při vzpomínání o zahradničení. V pravidelném cyklu Bylinkaření 
vzpomínáme na léčivé účinky známých bylinek. 

  

Aktivizační program s názvem Ve 
znamení měsíce dává vzniknout 
akcím, které se vztahují k celému 
kalendářnímu roku a jeho 
měsícům. Zde využíváme práci se 
vzpomínkami, trénování paměti a 
smyslovou aktivizaci, přitom 
vycházíme z české kultury a 
historie, z tradic a zvyklostí našeho 
regionu a z životních zkušeností 

seniorů. Snahou je, díky kreativním 
činnostem, oživit jejich vzpomínky, podpořit  komunikaci,  a časovou 
orientaci a trénovat paměť.  

 

Začátkem tohoto roku byla otevřena nejen pro seniory našich domovů, 
ale i pro širokou veřejnost SENIORská miniuniverzita III. věku. Na 
realizaci  přednášek se podílí Gymnázium Otrokovice a Univerzita 
Tomáše Bati Zlín. 
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Již třetím rokem probíhá cyklus 
Výlety za vzpomínkami. Na 
programu jsou krátké výlety na  
místa, která se pojí s životem 
našich seniorů.  

Velmi si vážíme i úzké spolupráce 
s celou řadou místních 
organizací, spolků a zajímavých 
osob. Zejména  děkujeme za 
mezigenerační setkávání:            
MŠ  Zahradní, žákům ZŠ  

Mánesova, studentům  místního Gymnázia a Domu dětí a mládeže 
Sluníčko. Studenti Střední školy pedagogické a sociální Zlín pro nás 
připravili např. retro módní přehlídku, vzpomínkové prezentace a 
vytvářeli knihy života. 

S paní Věrou Kramářovou pravidelně besedujeme o historii. Za seniory 
pravidelně docházejí Dobrovolníci  z dobrovolnického centra ADRA 
Zlín. Tráví čas povídáním, vycházkami, doprovází je na kulturní akce či 
výlety. Dům Naděje Otrokovice provozuje v budově C kavárnu, také 
nám pomáhá při pořádání akcí a klienti Naděje se zapojili  do  příprav 
reminiscenčního divadla.  

 

Pečovatelská služba    

Pečovatelská služba SENIORu je poskytována v domácnostech občanů 
na území města Otrokovice a v přilehlých obcích. Dále je poskytována v 
DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU na Trávníkách na ulici 
Hlavní a v Kvítkovicích na ulici Nivy, kde se nachází také sídlo a zázemí 
pečovatelské služby. V obou domech jsou i centra osobní hygieny.  

 

K základním službám, které poskytujeme, patří pomoc při osobní 
hygieně a dalších úkonech v rámci péče o sebe, pomoc při zajištění 
stavování –  jedná se zejména o dovážku oběda či pomoc s přípravou 
jídla. Dále pomáháme při zajištění chodu domácnosti v podobě úklidu, 
nákupu, praní, žehlení apod..  

 

Pečovatelská služba nabízí seniorům a 
zdravotně postiženým občanům  
přepravu a doprovod např. k lékaři. 
Vlastníme  bezbariérový automobil s 
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hydraulickou plošinou. Při přepravě seniorů spolupracujeme s  denním 
stacionářem umístěním v budově C. Služby jsou poskytovány nejen 
v pracovní dny od 7-20 hod., ale dle potřeb občanů i o víkendech a 
svátcích.  

Oslavy 20 let od založení SENIORu: 

 

V úterý 21.4.2015 ve 14 hod proběhlo 
u budovy SENIORu B za účasti 
místostarosty města Mgr. Jiřího 
Veselého slavnostní otevření zahrady 
a turnaj v pétanque, který byl  určen 
obyvatelům našeho domova, 
uživatelům služeb okolních zařízení a 
členům Klubů důchodců z Otrokovic.  

 

Turnaje se účastnili týmy hráčů z Naděje Otrokovice, Charity 
Otrokovice, Klubu důchodů Baťov a Trávníky a senioři našich zařízení 
(z budovy B i C). Všichni soutěžící prokázali velkého sportovního 
ducha, ale nakonec byl vítěz jen jeden. K velkému překvapení všech se 
stali absolutními vítězi turnaje hráči domácího týmu SENIORu – budovy 
B. Pro všechny hráče byla připravena celá řada zajímavých ocenění. 
Účastníci mohli posedět u bohatého občerstvení, k poslechu hrála 
rodinná kapela „Šestákovi“. 

 

Ve středu 22.4.2015 bylo připraveno 
kulturně-společenské setkání pro 
současné i bývalé zaměstnance 
SENIORu a naše vzácné hosty v 
otrokovické Besedě. Úvodního 
slavnostního slova se ujal starosta 

https://www.email.cz/download/i/BjFlbA42am2hyfE58ur5ki6yhI7dW_Z5oY6QRtHUjaTAjj31aEtDD8kc0-ZVKF_y0DTr_l4/IN219843.JPG
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města Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek a následně byla vyzvána k 
proslovu i bývalá  starostka paní Radoslava Matuzsková. 

V rámci slavnostního programu připravila ředitelka naší organizace Ing. 
Ivana Vardanová prezentaci o historii SENIORu a jeho proměnách 
v čase. Dále byl promítán dokument, který představil současnou tvář 
SENIORu, všechny naše sociální služby, jejich činnost a zajímavé 
projekty a aktivity, kterým se u nás věnujeme.  

 

Program byl zpestřen tanečním vystoupením a k poslechu hrála 
cimbálová muzika. Pro všechny účastníky bylo připraveno bohaté 
občerstvení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 23.4.2015 byl pro širokou veřejnost 
připraven program na SENIORu C. Cílem bylo 
představit našemu okolí aktivity, které pro naše 
seniory pravidelně připravujeme. Proběhla 
ukázka terapií se zvířaty – konkrétně canisterapie 
s kólií Flórou a hipoterapie s poníky se stáje paní 
Pasekové. Dále měli návštěvníci  možnost 
vyzkoušet si pod vedením našich školených 
trenérek paměti  aktivizační techniku zaměřenou 
na trénování paměti. 
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Do dalších 20-ti let přejme SENIORu hodně profesních úspěchů, 
finančních jistot a mnoho dobrých lidí, kteří jsou pro jeho činnost 
nepostradatelní. 
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