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Výroční zpráva o činnosti 

Pečovatelské služby Dolní Rožínka 

za rok 2010 

1. Úvodní  slovo 

V roce 2010 jsme pokračovali v prohlubování znalostí, které souvisí se 

zvyšováním kvality poskytovaných služeb.  

Pokračovala naše spolupráce s občanským sdružením Proutek. Toto sdružení se 

snaží zajistit optimální kvalitu poskytovaných služeb pro uživatele služeb.                                                                                                                       

Do tohoto projektu jsme se zapojili v roce 2009 a ukončení je plánováno na 

květen 2011. 

Pro nás bylo podstatné, že všechna školení pořádaná tímto občanským 

sdružením jsou bezplatná, jsou hrazená z evropských fondů. Zároveň garantují 

kvalitu a dostupnost vzdělání pro všechny zaměstnance a tím naplňují podstatu 

standardů kvality sociálních služeb.   

2. Historie        

DPS jako dům s pečovatelskou službou vznikl přestavbou budovy bývalého 

ÚNZ . PS zahájila  svou činnost 1.7.2004. Poskytujeme terénní PS v domácím 

prostředí klientů jejich domech a bytech. V budově PS, kde je sídlo naší 

organizace je 50 bezbarierových bytů, z toho v přízemí je 9 bytů upraveno pro 

vozíčkáře.  

 

3.Základní prohlášení organizace 

Poslání PS:                                                                                                                   

Posláním je poskytovat terénní pečovatelskou  službu občanům, kteří  si z 

důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu či osobní situace 

nemohou sami zajistit péči o vlastní osobu nebo domácnost .  

PS se poskytuje uživatelům v jejich domácím prostředí, na základě jejich 

individuálních potřeb. 

  



2. 

 

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).        

- naplňovat a 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 (Dolní 

Rožínka, 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, které vyžadují vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu 

stálou zdravotní nebo sociální péči 

 

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 

od 8,00 do 13,00 hod.. Mimo tuto dobu je služba na telefonu doma, 

 

Kapacita služby je 58 uživatel. 

 



3. 

 

4. Zpráva o činnosti 

V souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytujeme tyto 

základní činnosti: 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                                                

pomoc při osobní hygieně                                                                                                     

pomoc při zajištění stravy                                                                                                         

pomoc při zajištění chodu domácnosti                                                              

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Zajišťujeme i fakultativní činnosti: 

dohled nad dospělou osobou a dopravu  

Zprostředkujeme dle přání uživatel PS další činnosti a to zejména:                               

holičství, pedikůru, rehabilitace, duchovní služby- mše. 

Služby které poskytujeme si uživatelé PS hradí sami.  
    

V roce 2010 jsme poskytovali služby 60 uživatelům.  V budově DPS jsme 

poskytovali služby 39 uživatelům . Mimo budovu jsme poskytovali služby 21 

uživatelům. Služby jsme poskytovali nejen v obci Dolní Rožínka (11), Zvole 

(5), Blažkov (1), Olešinky (3), Rožná (1). 

Kromě pečovatelské služby jsme v roce 2010 zajišťovali dopravu pro Betonárnu 

Olešinky, pana Luďka Fendrycha. 

 

Ceník úkonů pečovatelské služby Dolní Rožínka 

platný od 1.1.2010 

(schválený na jednání Rady Obce Dolní Rožínka ze dne 10.6.2008  ceny služeb dle vyhlášky                             

č. 340/2007 Sb, kterou se mění vyhláška č. 505 / 2006 Sb.)         

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

pomoc a podpora při podávání jídla  a pití                                                                                                         

pomoc při oblékání  a svlékání včetně spec. pomůcek                                                                                              



4. 

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.                                                                                                                                                                             

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                                                                                           cena oběda dodavatele                                        

dovoz oběda                                                                                               10,- Kč                                                 

donáška oběda v budově PS                                                                        6,- Kč                                                      

donáška mimo budovu PS                                                                         10,- Kč                                                         

pomoc při přípravě jídla a pití                                                      sazba: 100,- / hod,                                             

pomoc při podání jídla a pití                                                         sazba: 100,- / hod,                                  

mytí jídlonosiče                                                                                          10,- Kč 

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

běžný úklid a údržba domácnosti                                                                                                                        

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

běžné nákupy,(malý nákup((3položky)=12,- Kč , velký nákup(3-5 položek)=24,- ))                                                                                          

pochůzky (lékař, lékárna, pošta, ostatní)                                                                                                                  

práce údržbáře                                                                                                                                                       

velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti    100,- Kč                                 

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

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                                                                      

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

pronájem místnosti (kolo)                                                                            10,-/měsíc                                       

pronájem kuchyňky                                                                                      20,- / hod                                             

pronájem společenské místnosti 50,- / hod                                                              

pronájem sušárny (prádlo) 50,- /den                                          

odemčení bytu ( mimo pracovní dobu )                                                         60,- Kč                                                                

čekací doba na klienta při odvozu, nákupech v odůvodnělých případech    15,- Kč/15 minut  

 



5. 

Fakultativní úkony:  

dohled nad dospělou osobou                                                                           100,- Kč/hod.                                

doprava pro potřeby klientů PS                                                                         10,- Kč/km 

 

V roce 2010 jsme pořádali tyto akce: 

Nový rok jsme začali přípravou na akci pořádanou Obcí Dolní Rožínka a 

Základní školou. Byla to akce“Čteme dětem“ a konala se ve dnech 15. – 17.2. 

Našim úkolem bylo napéct sladké pečivo. Obyvatelé DPS se účastnili  každý 

den a byli s programem spokojeni.  

10.3. se v budově DPS konala beseda nad kronikou obce. Díky místní 

kronikářce paní Martě Kulkové jsme se seznámili s dávnou historií obce. Besedy 

nezúčastnili nejen obyvatelé DPS, ale i obyvatelé z Dolní Rožínky. Beseda měla 

velký úspěch.a rok) si našla své příznivce a  jsme rádi, když za námi přijedou. 

28.4. jsme si společně opekli párky . Počasí nám přálo, párky a pivo chutnaly 

všem. nechyběla hezká písnička. 

14.5. k  nám přijel zpříjemnit oslavu Dne matek pan učitel Císař se svými žáky a 

jejich dechovými nástroji. Toto vystoupení stále stoupá na oblibě. 

22.6. .jsme se zúčastnili Setkání seniorů ve Žďáře nad Sázavou. Tentokrát se 

nesl v duchu My bavíme vás. Pro nás to znamenalo úlevu, protože jsme 

nemuseli nacvičovat žádné vystoupení a jen jsme se příjemně bavili. Uvítali to i 

kolegové z ostatních zařízení. Nakonec jsme si zatancovali i zazpívali a bylo 

nám dobře.  

14.7. jsme uspořádali výlet na zámek Lednice. Jeli jsme minibusem a bylo nám 

všem velké teplo. Zámek byl nádherný a zahrada rovněž. Měli jsme možnost 

navštívit i na zámku pořádané výstavy a nebo si odpočinout na plavbě lodí na 

nedaleký Minaret. 

V srpnu zasáhly naši republiku ničivé povodně. Nikoho z nás to nenechalo 

lhostejným. i jeden náš obyvatel pan Vladimír Jedlička (+) odjel do Liberce a 

podílel se na odstraňování následků škod, které zanechala velká voda. 

Jeho přímé svědectví vyvolalo vlnu solidarity mezi námi a uspořádali jsme 

peněžní sbírku na podporu jedné rodiny a to rodiny Anny a Jana Škarydových 

z Hejnic. Voda jim sebrala roh domu a byla obava, zda se nebude muset celý  



6. 

dům zbourat. Naštěstí díky včasné pomoci hasičů, kteří zbývající zeď podepřeli 

jim dům zůstal zachován. Vybrali jsme mezi sebou částku 4650,- Kč. Tato 

částka nebyla nijak ohromující, jen ukázala, že ještě jsme schopni pomoci cizím 

lidem v nouzi. Manželé Škarydovi nám poslali děkovný dopis a jsme s nimi 

v kontaktu i nadále. 

11.11. k nám zavítal radní kraje Vysočina pan Krčál.  

17.12. k nám přijel pan učitel Císař se svými žáky a jejich dechovými nástroji. 

Jejich vystoupení nám pomohlo vykouzlit tu pravou vánoční pohodu.  

 

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 2010 stejný (5).  

 

6. Ceny energií 

Ceny energií v roce 2010                                    Ceny energií v roce 2011 

 

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

             539,- Kč                                              539,- Kč/GJ              

Vodné:  42,24 Kč/m3 (včetně 10% DPH)        43,67 Kč/m3 (včetně 10%DPH )    

Stočné:  32,56 Kč/m3 (včetně 10% DPH)        33,22 Kč/m3(včetně 10%DPH )      

El.energie: 2,15 Kč/kWh(včetně20%DPH)        2,33 Kč/kWh(včetně 20%DPH )                                                         

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

 

 



7. Výsledek hospodaření za rok 2009 

  Výnosy 
 

  

    Hlavní činnost v Kč Hospodářská v Kč 

tržby z prodeje služeb 
 

                  1  337 432,00  
 

tržby z prodeje obědů 
 

                        330767,00 49 556,00 

bankovní úroky 
 

101,84 
 

zúčtování fondů  
 

6 815,00 
 

ostatní výnosy 
 

7 110,00 
 

dotace celkem: 1 003 200,00 Kč 
  

MPSV 
 

315 000,00 
 

Úřad práce 
 

16 200,00 
 

Kraj Vysočina 
 

22 000,00 
 

dotace od zřizovatele 
 

650 000,00 
 

Výnosy celkem 2 734 981,84 2 685 425,84 49 556,00 

 
  Náklady Hlavní činnost v Kč Hospodářská v Kč 

 spotřeba materiálu celkem: 86 795,00 
   

pohonné hmoty 
 

7 306,00 22 200,00 
 

prací  prostředky 
 

3 311,0074 
  

kancelářské potřeby 
 

21 552,00  
  

na údržbu 
 

5 287,00 
  

osobní ochran. prostředky 
 

1 693,00 
  

úklidový 
 

7 170,00 
  

DDHM 
 

3 416,00 
  

ostatní materiál 
 

14 860,00 
  

spotřeba energie celkem: 752 435,00 
   

el. Energie 
 

132 530,00 
  

voda 
 

138 039,00 
  

teplo 
 

481 866,00 
  

služby: 
    

telefonní 
 

38 184,66 
  

školení 
 

7 980,00 
  

právnické služby 
 

2 988,00 
  

obědy 
 

337 836,00 
  

ostatní 
 

113 484,00 
  

celkem služby 500 472,66 
   

opravy a udržování 26 957,80 
   



cestovné  5 974,00  
  

náklady na reprezentaci 0 0 
  

mzdové náklady celkem: 1 279 687,00 
   

hrubé mzdy 
 

938 810,00 
  

zákonné sociální pojištění 
 

315 512,00 
  

ostatní sociální pojištění 
 

6 722,00 
  

zákonné sociální náklady 
 

18 643,00 
  

ostatní poplatky 3 080,00 
   

jiné ostatní náklady 6 333,00 
   

odpisy DHM 16 996,00 
   

Odepsané pohledávky 36 962,50 
   

náklady celkem: 2 715692,96 2 693492,96 22 200,00 
 

Výsledek hospodaření  +19 288,88 - 8067,12 + 27 356,00  
 

     
      

8. Poděkování 

Závěrem mi dovolte  abych poděkovala zaměstnancům za jejich obětavou práci .   

Děkuji zřizovateli za pochopení a vstřícnost při jednání . 

Děkuji našemu sponzorovi Lékárně Arnika v Bystřici nad Pernštejnem za 

sponzorský dar. 

Děkuji i těm, kteří naše služby využívají.  

Cílem PS je nabídnout pomoc tam, kde je jí nejvíce potřeba- v domácím 

prostředí našich uživatelů. 

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 31.3.2011    

 


