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Výroční zpráva o činnosti  

Pečovatelské služby Dolní Rožínka  

za rok 2011 

 

1. Úvodní slovo 

V roce 2011se projevuje snaha státu ušetřit finanční prostředky. Toto opatření 

dopadá především na sociální služby.  

Jsme malá organizace, která sama o sobě není schopna obsáhnout všechny 

změny, které mají dopad na naši činnost. Proto se naše Pečovatelská služba stala 

v letošním roce členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

Asociace sdružuje celé spektrum sociálních služeb, např. Domovy pro seniory, 

Občanská sdružení, Občanské poradny, Osobní asistenci, Pečovatelské služby a 

další organizace. 

Spolupráci s Asociací hodnotím určitě kladně. Jejich prostřednictvím se k nám 

dostávají informace týkající se sporných otázek poskytování služby i názory 

MPSV, jak správně postupovat. Asociace pořádá semináře a konference, kde se 

dovídáme potřebné informace pro nás i pro naše klienty. Důležitá je pro nás 

možnost srovnání, jak to dělají v jiných zařízeních našeho typu. Máme možnost 

předávat si navzájem své zkušenosti a nacházet společná řešení.  

 

2. Historie 

V letošním roce jsme oslavili 7 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.. Mimo tuto dobu je služba na telefonu doma. 

Kapacita služby je 58 uživatel. 
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4. Zpráva o činnosti 

V roce 2011 jsme poskytovali služby 61 uživatelům.  V budově DPS jsme 

poskytovali služby 39 uživatelům, mimo budovu 22 uživatelům. Služby jsme 

poskytovali nejen v obci Dolní Rožínka (10), Zvole (5), Blažkov (1), Olešinky 

(3), Rožná (2), ale nově i v obci Dolní Rozsíčka (1). 

Kromě pečovatelské služby jsme v roce 2011 zajišťovali dopravu pro Betonárnu 

Olešinky, pana Luďka Fendrycha. 

Služby které poskytujeme si uživatelé PS hradí sami. 

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

jsme spokojeni s množstvím i kvalitou obědů. Cena 1 oběda činí 48,- Kč. 
 

V letošním roce jsme navázali spolupráci 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 vykonávali praxi jedna studentka střední 

sociální školy a dva účastníci rekvalifikačních kurzů. Sami si mohli naši práci 

vyzkoušet a zjistit, zda by se jí chtěli v budoucnu věnovat. Jejich práce byla pro 

nás zpestřením a obohacením. 
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Seznam poskytovaných úkonů a jejich ceník 

v Pečovatelské službě Dolní Rožínka 117 

platný od 1.1.2011 

 

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 

    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 
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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 

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  
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V roce 2011 jsme pořádali, nebo se účastnili těchto akcí: 

 

7.3.-8.3.  stejně jako v předešlých letech jsme napekli sladkosti na akci 

pořádanou Základní školou v Dolní Rožínce: „Čteme dětem“ 

12.4.        oslavila obyvatelka DPS paní Berta Betlachová 90. narozeniny. 

K tomuto výročí jí přišel osobně poblahopřát i starosta obce pan Zdeněk Horák 

30.4.        ve spolupráci s panem Rybníkářem jsme uspořádali jednodenní zájezd 

do maďarských termálních lázní. Navštívili jsme Mosonmagyaróvár. Díky 

sponzorskému daru měli účastníci zájezdu dopravu zdarma. Zájezdu se účastnilo 

14 osob. Počasí se vydařilo a všichni se vrátili osvěženi a plní dojmů. 

5.5.           jsme se jako organizace účastnili 1. ročníku Festivalu sociálních 

služeb ve Žďáře nad Sázavou. Festivalu se účastnilo 20 organizací, 

poskytujících sociální služby na území okresu Žďár nad Sázavou.  

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

učitel Císař se svými žáky. 

7.6.           účastnili jsme se Setkání seniorů tentokrát v Novém Městě na 

Moravě. Účastnilo se 15 našich klientů. Bylo zde o nás dobře postaráno. Dobře 

jsme se pobavili.    

7.10.         oslavila obyvatelka DPS paní Svatava Vodičková 90. narozeniny. 

Byla to prostá žena a velkým zážitkem pro ni bylo, že ji navštívil sám pan 

starosta obce, pan Zdeněk  Horák 

12.10.      jsme se zapojili do projektu MPSV a Asociací poskytovatelů 

sociálních služeb, které vyhlásili „Týden sociálních služeb“. V rámci této akce 

jsme uspořádali i v našem zařízení Den otevřených dveří. Pečlivě jsme se na 

tento den připravili, napekli dobroty a očekávali návštěvníky. Bphužel nás 

překvapil malý zájem veřejnosti. Ti, kdo přišli, byli spokojeni a odcházeli a 

malou sladkou pozorností.   

14.10.     se v rámci „Týdne  sociálních služeb“ uskutečnil projekt nazvaný 

„Hrátky s pamětí“. Přijel mezi nás člen Alzeimerovské společnosti pan Zdeněk  
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Choura a hravou formou se snažil podnítit zájem našich klientů o trénování 

paměti, jako snahu o předcházení demencím. 

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

vystoupením zpříjemnila podzimní odpoledne. Divákům se písničky v jejich 

podání natolik líbily, že se plánovaná doba vystoupení, díky ochotě účinkujících 

protáhla. Bylo to hezké odpoledne.  

25.11.     pokračujeme v cyklu trénování paměti. Vzhledem k zájmu klientů, 

budeme v tomto projektu pokračovat i v příštím roce.  

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

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

vystoupení k nám zavítali i rodiče žáků. Všichni jsme odcházeni spokojeni.  

 

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 2011 stejný (5).  
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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:  38,40 Kč/m3 (včetně 10% DPH)        39,70 Kč/m3 (včetně 10%DPH )    

Stočné:  29,60 Kč/m3 (včetně 10% DPH)        30,20 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 2011 

 

  Výnosy 
 

  

    Hlavní činnost v Kč Hospodářská v Kč 

Tržby z prodeje služeb celkem 1 821 708,00 1 821 708,00 47 871,00 

tržby z pečovatelské služby 
 

127 971,00 
 

tržby z prodeje obědů 
 

585 092,00 
 

ostatní výnosy 
 

1 108645,00 
 

Bankovní úroky 
 

126,00 
 

Zúčtování fondů 
 

0,00 
 

dotace celkem: 987 000,00 
  

MPSV 
 

337 000,00 
 

dotace od zřizovatele 
 

650 000,00 
 

Výnosy celkem 2 856 705,00 2 808 834,00 47 871,00 
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  Náklady Hlavní činnost v Kč Hospodářská v Kč 

 spotřeba materiálu celkem: 64 504,00 
 

26 500,00 
 

pohonné hmoty 
 

9001,00 26 500,00 
 

prací  prostředky 
 

3 457,00 
  

kancelářské potřeby 
 

16 492,00 
  

na údržbu 
 

4684,00 
  

osobní ochran. prostředky 
 

2 918,00 
  

úklidový 
 

10 428,00 
  

DDHM 
 

8 510,00 
  

ostatní materiál 
 

9 014,00 
  

spotřeba energie celkem: 702 751,00 
   

el. Energie 
 

137 249,00 
  

voda 
 

125 678,00 
  

teplo 
 

439 824,00 
  

ostatní služby celkem: 632 782,00 
   

telefonní 
 

43 438,00 
  

školení 
 

16 845,00 
  

obědy 
 

474 188,00 
  

ostatní 
 

98 312,00 
  

opravy a udržování 56 425,00 
   

cestovné  5 453,00  
  

náklady na reprezentaci 0 0 
  

mzdové náklady celkem: 1 304642,00 
   

hrubé mzdy 
 

962656,00 1588,00 
 

zákonné sociální pojištění 
 

326748,00 
  

ostatní sociální pojištění 
 

4039,00 
  

Odvod do FKSP 
 

9611,00 
  

ostatní poplatky 3 603,00 
   

jiné ostatní náklady 11809,00 
   

náklady celkem: 2 808469,00 2 780381,00 28 088,00 
 

Výsledek hospodaření  +48236,00 +28453,00 + 19783,00  
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8. Poděkování 

 

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala zaměstnancům za jejich dobře 

odvedenou práci.    

Děkuji zřizovateli za pochopení a pomoc  při jednání . 

Děkuji našemu sponzorovi: Lékárně Arnika v Bystřici nad Pernštejnem za 

sponzorský dar, který pomohl zajistit zájezd našich klientů do termálních lázní.. 

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 31.3.2012    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


