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Výroční zpráva o činnosti  

Pečovatelské služby Dolní Rožínka  

za rok 2012 

 

 

1. Úvodní slovo 

V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na 

sociální služby. Díky členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb máme 

možnost získávat informace z oblasti legislativy a financí. Dostáváme informace 

o výsledcích jednání Asociace s ministerstvy a to především s MPSV, MZ a MF. 

Informace jsou důležité pro chod organizace i pro naše klienty. Díky naší účasti 

na různých seminářích, máme možnost výměny zkušeností s ostatními 

zařízeními podobného typu. V roce 2012 jsme měli možnost navštívit Sociální 

služby Velké Meziříčí a Domov pro seniory Velké Meziříčí. 

V roce 2012 projevuje o naše služby zájem více klientů, proto jsme navýšili 

kapacitu pečovatelské služby z 58 klientů na 80. 

Služby jsme začali poskytovat v dalších obcích a to: Horní Rozsíčka, Rodkov a 

Branišov. Naší snahou je pomáhat tam, kde je nás opravdu třeba.   

 

2. Historie 

V letošním roce jsme oslavili 8 let fungování naší organizace. Provoz byl 

zahájen 1.7.2004. V budově PS, kde je sídlo naší organizace je 50 

bezbariérových bytů, z toho v přízemí je 9 bytů upraveno pro vozíčkáře.  
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3. Základní prohlášení organizace 

Poslání PS: 

Posláním je poskytovat terénní pečovatelskou službu občanům, kteří si z důvodu  

věku, nemoci či osobní situace nemohou zajistit péči o vlastní osobu nebo 

domácnost vlastními silami.  

Cíle PS: 

 umožnit uživateli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí 

 umožnit uživateli zachovat si své přirozené sociální vazby a kontakty se 

společenským prostředím (rodina, přátelé).  

 chránit práva uživatelů služby 

 

Cílová skupina: 

 dospělé osoby, které nejsou schopny si sami zajistit péči o vlastní osobu 

nebo domácnost v některých úkonech  

 osoby, které bydlí v Dolní Rožínce, nebo v okolních obcích (Blažkov, 

Dolní Rozsíčka, Rožná, Štěpánov nad Svratkou a Zvole)  

                

 Služby neposkytujeme: 

osobám, které vyžadují 24 hodinovou péči   

 osobám, které jsou, vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu, nebezpečné 

sobě nebo svému okolí  

 osobám němým, hluchým, nevidomým, pokud si tyto osoby nezajistí kontakt s PS 

přes 3. osobu-tlumočníka 

Hranice služby: 

PS se poskytuje v omezeném čase a to: všední dny: 6,00 – 16,00 hod. 

SO,NE a o svátcích se poskytuje služba v omezeném rozsahu, obvykle v době 

od10,00 do 12,00 hod..  

Kapacita služby je 80 uživatel. 
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4. Zpráva o činnosti 

V roce 2012 jsme poskytovali k 1.6.2012 služby 72 uživatelům.  V budově DPS 

jsme poskytovali služby 37 uživatelům. Mimo budovu  35 uživatelům, a to: 

v obci Dolní Rožínka (12), Zvole (5), Blažkov (4), Olešinky (4), Rožná (2), 

Horní Rozsíčka (5), Dolní Rozsíčka (1), Branišov (2). 

Kromě pečovatelské služby jsme v roce 2012 zajišťovali dopravu pro Betonárnu 

Olešinky, pana Luďka Fendrycha. 

Obědy i nadále odebíráme ze Zámecké restaurace v Dolní Rožínce, kde 

jsme spokojeni s množstvím i kvalitou obědů. Cena 1 oběda činí 55,- Kč. 
 

V roce 2012 jsme se rozhodli zvýšit informovanost o naší službě, a to 

prostřednictvím www stránek. Více informací si o nás můžete dočíst na adrese: 

www.ps-dolni-rozinka.cz. 

Vyšší objem služeb znamenal i vyšší nároky na zpracování údajů. Proto jsme 

využili nabídky firmy IRESOFT ORION a od konce roku 2012 zpracováváme 

údaje pomocí jejich programu. Jedná se zejména o vyúčtování služeb a 

vykazování údajů na ministerstva. 

 

Na praxi u nás v měsíci červnu a červenci byla  
 

V roce 2012 pokračuje spolupráce s organizací Rodinná pohoda ve Vyškově. 

Tato organizace má aktivizační programy pro seniory . Jedním z nich je i 

„Trénink paměti“. Tato spolupráce spočívá v tom, že 1x za 2 měsíce přijede za 

námi zaměstnanec Rodinné pohody a společně s našimi klienty provádějí různá 

cvičení na paměť. Tato setkání jsou obohacením pro obě strany. 

V letošním roce v naší organizaci vykonávaly praxi 2 ženy, paní Marie 
Husáková a slečna Jana Šenkýřová. Sami si mohli naši práci vyzkoušet a 
zjistit, zda by se jí chtěli v budoucnu věnovat. Jejich práce byla pro nás 
zpestřením a obohacením. 
 

 

 

 

http://www.ps-dolni-rozinka.cz/
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V roce 2012 byla smlouva ukončena celkem u 15 uživatelů. 

Z toho 4 z důvodu úmrtí klienta,  9 uživatelům byla ukončena smlouva z důvodu 

nevyužívání služby a 2 uživatelé museli odejít do zařízení s 24 – hodinovou 

péčí. 

 

Služby které poskytujeme si uživatelé PS hradí sami. Ceník služeb zůstavá 

stejný jako v roce 2011. 

 

Seznam poskytovaných úkonů a jejich ceník 

v Pečovatelské službě Dolní Rožínka 117 

platný od 1.1.2012 

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu      sazba: 100,- / hod,  50,- / 30 min. 

                                                                                                                17,- / 10 min.,  8,- / 5 min.  

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

pomoc při oblékání  a svlékání včetně spec. pomůcek                    

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru          

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík    

2. Pomoc při osobní hygieně                                                        sazba: 100,- / hod,  50,- / 30 min. 

                                                                                                                17,- / 10 min.,  8,- / 5 min.  

    pomoc při úkonech osobní hygieny       

    pomoc při základní péči o vlasy a nehty          

    pomoc při použití WC 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy         

    zajištění stravy (za podmínek stanovených ve Smlouvě s dodavatelem stravy) 

    dovoz oběda                                                                                   10,- Kč/úkon 



    5. 

    donáška oběda v budově PS                                                            6,- Kč/úkon 

    donáška mimo budovu PS                                                              10,- Kč/úkon 

    pomoc při přípravě jídla a pití                                                       100,-Kč/ hod 

    příprava a podání jídla a pití                                                          100,-Kč / hod   

    zapůjčení jídlonosiče(1 měsíc)                                                        25,- Kč/měsíc 

    zapůjčení jídlonosiče (1den)                                                             5,- Kč/den 

    mytí jídlonosiče                                                                               10,- Kč/úkon 

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti                                  sazba: 100,-/ hod, 50,- / 30 min. 

                                                                                                                17,-/10 min.,  8,-/ 5 min.  

   běžný úklid a údržba domácnosti 

   pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, sezónní úklid, úklid po malování 

   běžné nákupy a pochůzky                                                                                       60,- Kč/ hod.                               

   velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení  

   domácnosti                                                                                                 100,- Kč/úkon  

   praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě drobné opravy           50,- Kč/ kg       

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím     

   doprovod dospělých osob k lékaři, na úřady apod.                                              100,-Kč / hod.  

       Fakultativní úkony:  

    dohled nad dospělou osobou                                                                               100,- Kč/hod. 

    doprava pro cizí potřeby                                                                                        10,- Kč/km 

    doprava osob mimo Dolní Rožínku                                                                        6,- Kč/km        

    čekání řidiče                                                                                                          60,- Kč/ hod. 

    základní sociální poradenství                                                                                bez úhrady 



6. 

Ostatní úkony, které nesouvisí s poskytováním PS 

   práce údržbáře                                                                                                      100,- Kč/hod.            

   pronájem místnosti (kolo)                                                                                      10,-Kč/měsíc 

   pronájem kuchyňky              20,- Kč/ hod 

   pronájem společenské místnosti                       50,-Kč / hod 

   pronájem sušárny (prádlo)              25,- Kč/den 

   odemčení bytu ( mimo pracovní dobu )                                                                60,- Kč/úkon  

 

V roce 2012 jsme pořádali, nebo se účastnili těchto akcí: 

 

18. 1.     Pokračují stejně jako v minulém roce „ Hrátky s pamětí“ s panem 

Zdeňkem Chourou. 

12.3.-13.3.  stejně jako v předešlých letech jsme napekli sladkosti na akci 

pořádanou Základní školou v Dolní Rožínce: „Čteme dětem“ 

15.3.      „ Hrátky s pamětí“ s panem Zdeňkem Chourou. 

11.4.        jsme v obci Dolní Rožínka organizovali pro Charitu Broumov sbírku 

použitého šatstva. 

26.4.       za námi přijela kapela Šafářanka z Křižanova, aby nám svým 

vystoupením zpříjemnila jarní odpoledne.  

17.5.         oslava Dne matek v budově DPS. Již tradičně za námi přijel pan 

učitel Císař se svými žáky. 

18.5.      „ Hrátky s pamětí“ s panem Zdeňkem Chourou. 

7.6.           účastnili jsme se Setkání seniorů tentokrát ve Velkém Meziříčí  

27.6.        výlet na Macochu a zámek Rájec-Jestřebí 

20.7.      „ Hrátky s pamětí“ s panem Zdeňkem Chourou. 



7. 

 

8.10.           jsme se v rámci oslav „ Týdne sociálních služeb“ účastnili 2. ročníku 

Festivalu sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou 

25.11.      „ Hrátky s pamětí“ s panem Zdeňkem Chourou. 

28.11.    za námi přijela kapela Šafářanka z Křižanova, aby nám svým 

vystoupením zpříjemnila podzimní odpoledne  

13.12.    za námi přijel pan učitel Císař se svými žáky, aby nám svým 

vystoupením připomněl, že se blíží čas vánoc, čas klidu a pohody.  

 

 

 

5.Schema organizační struktury 

 

                                     ředitelka-sociální pracovník: Ing. Hana Juklová 

 

účetní -pracovník            uklízečka-pracovník                  pracovník                                                       

v sociálních službách     v sociálních službách           v sociálních službách                    řidič-údržbář                                                                                                                             

Jarmila Vintrlíková        Alena Mazáčová                     Jaroslava Pařízková               Vladimír Konček 

 

 

Počet zaměstnanců zůstává v roce 2012 stejný (5). Změna v pouze ve velikosti 

úvazků. P. Pařízkové byl navýšen úvazek z 0,5 na 1,0. Všichni zaměstnanci PS 

pracují na plné úvazky 
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6. Ceny energií 

 

Ceny energií v roce 2011                                    Ceny energií v roce 2012 

 

Teplo: 490,- Kč/GJ (+ 10% DPH)                 510,- Kč/GJ (+ 14%DPH)                                              

             539,- Kč                                              581,40,- Kč/GJ              

Vodné:  39,70 Kč/m3 (včetně 10% DPH)        44,93 Kč/m3 (včetně 14%DPH )    

Stočné:  30,20 Kč/m3 (včetně 10% DPH)        32,70 Kč/m3(včetně 14%DPH )      

El.energie: 2,33 Kč/kWh(včetně20%DPH)        2,82 Kč/kWh(včetně 20%DPH )                                                         

+ pronájem zařízení 1000,- Kč/ měsíc        + pronájem zařízení 1000,- Kč/ měsíc 

 

7. Výsledek hospodaření za rok 2011 

 

  Výnosy 
 

  

    Hlavní činnost v Kč Hospodářská v Kč 

Tržby z prodeje služeb celkem 
 

2 009 188,00 52 017,00 

tržby z pečovatelské služby 
 

121 687,00 
 

tržby z prodeje obědů 
 

659 932,00 
 

ostatní výnosy 
 

1 227 569,00 
 

Bankovní úroky 
 

70,00 
 

Čerpání fondů 
 

82 000,00 
 

Výnosy z prodeje DHM 
 

31 000,00 
 

dotace celkem: 
 

987 000,00 
 

MPSV 
 

337 000,00 
 

dotace od zřizovatele 
 

650 000,00 
 

Dotace kraj Vysočina 
 

34 500,00 
 

Výnosy celkem 3 161 775,00 3 109 758,00 52 017,00 
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  Náklady Hlavní činnost v Kč Hospodářská v Kč 

 spotřeba materiálu celkem: 74 773,00 
 

34 431,00 
 

pohonné hmoty 
 

12 456,00 34 431,00 
 

prací  prostředky 
 

5 887,00 
  

kancelářské potřeby 
 

14 991,00 
  

na údržbu 
 

7 175,00 
  

osobní ochran. prostředky 
 

6 274,00 
  

úklidový 
 

8 906,00 
  

DDHM 
 

5 174,00 
  

ostatní materiál 
 

13 910,00 
  

spotřeba energie celkem: 756 802,00 
   

el. Energie 
 

152 463,00 
  

voda 
 

128 754,00 
  

teplo 
 

475 585,00 
  

ostatní služby celkem: 864 931,00 
   

telefonní 
 

35 265,00 
  

školení 
 

23 170,00 
  

obědy 
 

674 563,00 
  

ostatní 
 

131 933,00 
  

opravy a udržování 77 971,00 
   

cestovné  15 934,00  
  

náklady na reprezentaci 34 726,00 0 
  

mzdové náklady celkem: 1 407 767,00 
 

3 600,00 
 

hrubé mzdy 
 

1040 804,00 3 600,00 
 

zákonné sociální pojištění 
 

352 246,00 
  

ostatní sociální pojištění 
 

4 354,00 
  

Odvod do FKSP 
 

10 363,00 
  

ostatní poplatky 3 603,00 
   

jiné ostatní náklady 11 809,00 
   

Odpisy DHM 16 020,00 
 

8 580,00 
 

Tvorba fondů 31 000,00 
   

náklady celkem: 

 

3 353 379,00 
3 306 768,00 46 611,00 

 

Výsledek hospodaření  - 191 604,00 -197 010,00 + 5 406,00  
 

     
     
 

 



  

10. 

8. Poděkování 

 

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala zaměstnancům za jejich dobře 

odvedenou práci.    

Děkuji zřizovateli za pochopení a pomoc  při jednáních . 

Děkuji našemu sponzorovi: Lékárně Arnika v Bystřici nad Pernštejnem za 

sponzorský dar, který pomohl zajistit výlet na Macochu na zámek Rájec-

Jestřebí. 

Děkuji i těm, kteří naše služby využívají.  

Naším cílem i nadále zůstává, být nápomocni tam, kde nás klienti potřebují. A to 

přímo u nich doma v jejich domácím prostředí. 

Bez vzájemné spolupráce, úcty a pochopení, by se naše práce nezdařila. 

A tak nám všem přeji hlavně hodně zdraví a spokojenosti.  

 

                                                                              Ing. Hana Juklová- ředitelka PS 

 

 

 

 

 

 

V Dolní Rožínce 31.3.2013 

 

 


