Výroční zpráva o činnosti
Pečovatelské služby Dolní Rožínka
za rok 2013
1. Úvodní slovo
Na začátku roku 2013 jsme se opět potýkali s nedostatkem finančních
prostředků na straně jedné a nárůstem poskytované služby na straně druhé. Díky
příspěvku z Úřadu práce (na veřejně prospěšné práce) jsme si mohli dovolit
zaměstnat další osobu, která nám pomohla naši situaci vyřešit.
V měsíci listopadu nastoupila na veřejně prospěšné práce další pracovnice paní
Iveta Kudová. I na tento úvazek jsme obdrželi příspěvek od ÚP.
K 30.4.2013 skončil pracovní poměr paní Jarmily Vintrlíkové, která pracovala
na dělený úvazek (účetní/pracovnice v přímé péči).
Po odchodu paní účetní jsme řešili otázku nové pracovnice. Pokusili jsme se na
tuto pozici najít novou pracovnici – bohužel bezúspěšně.
Proto byla práce paní Vintrlíkové rozdělena.
Přímou péči za p. Vintrlíkovou převzala paní Vařejková a paní Pařízková, účetní
agendu převzala paní Juklová.
V měsíci listopadu jsme vyhlásili výběrové řízení na pozici účetní/pracovnice
v přímé péči.
Přihlásilo se 8 uchazeček.
2 uchazečky nesplnily požadované vzdělání.
Ze zbylých 6 byla vybrána jediná, která splnila jak požadavky na vzdělání, tak i
praxi. Byla to paní Kateřina Vařejková, která nastoupila od 1. 1. 2014 na pozici
účetní/pracovnice v přímé péči.

2. Historie
V letošním roce jsme oslavili 9 let fungování naší organizace. Provoz byl
zahájen 1. 7. 2004. V budově PS, kde sídlí 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 klientům tak, aby se
s pomocí pečovatelek podařilo oddálit jejich odchod do jiného zařízení.
Usilujeme o udržení kvality života v jejich přirozeném prostředí, aby byly
zachovány jejich přirozené sociální vazby (rodina, přátelé).
Usilujeme o to, aby naši klienti mohli prožívat důstojně svůj život.
Cíle PS:
 poskytovat míru podpory potřebnou pro udržení našich klientů co nejdéle
v jejich přirozeném prostředí
 podporovat jejich maximální možnou soběstačnost
 podporovat jejich začleňování do veřejného života
Cílová skupina:
dospělé osoby od 40 let věku, které mají z důvodu zhoršení zdravotního stavu
nebo věku, sníženou soběstačnost v péči o vlastní osobu nebo domácnost

Služby neposkytujeme:
 osobám, které vyžadují 24 hodinovou péči
 osobám, které jsou, vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu,
nebezpečné sobě nebo svému okolí
 osobám s postižením zraku, sluchu, řeči, 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.
Rozvoz obědů se realizuje v době od 10,30 do 12,30 hod.
SO,NE a o svátcích se poskytuje služba v omezeném rozsahu, v době od 9,00 do
13,00 hod..
Kapacita služby je 80 klientů.
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4. Zpráva o činnosti
V roce 2013 jsme poskytovali služby 72 klientům.
Nově poskytujeme služby i v obci Bukov. V budově DPS jsme poskytovali
služby 33 klientům, mimo budovu 39 klientům. Služby jsme poskytovali nejen
v obci Dolní Rožínka (13), ale i v těchto obcích: Zvole (6), Blažkov (4),
Olešinky (5), Rožná (3), Rodkov (2), Horní Rozsíčka (3), Dolní Rozsíčka (1).
Bukov(2).
Kromě pečovatelské služby jsme v roce 2013 zajišťovali dopravu pro Betonárnu
Olešinky, pana Luďka Fendrycha.
Služby které poskytujeme si uživatelé PS hradí sami. Ceník služeb zůstavá
stejný jako v roce 2012.

Seznam poskytovaných úkonů a jejich ceník
v Pečovatelské službě Dolní Rožínka 117
platný od 1.1.2013
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)
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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

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.
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Odbornou praxi u nás vykonávaly:
6. 2. – 8. 2. 2013 paní Miloslava Chalupníková
2. 5. – 13. 5. 2013 paní Renáta Mayerová
1. 7. – 19. 7.2013 slečna Pavla Smolíková

V roce 2013 byla smlouva ukončena celkem u 8 klientů. Z toho 5 z důvodu
úmrtí klienta a 3 klienti se odstěhovali do zařízení s 24 – hodinovou péčí.

V roce 2013 jsme pořádali, nebo jsme se účastnili těchto akcí:
4. – 5. 3. jsme napekli sladkosti na akci pořádanou ZŠ Dolní Rožínka „Čteme
dětem“
21. 3. k nám přijela firma HT Visua s nabídkou kompenzačních pomůcek pro
slabozraké. Přivezli s sebou pomůcky a vysvětlili zájemcům, jakým způsobem
vyřídit na danou pomůcku příspěvek z Úřadu práce.
24. 3. uskutečnilo se Požární poplachové cvičení v budově DPS s evakuací
obyvatel DPS.
26. 4. jsme odvezli do Bystřice sběr šatstva pro potřebné. Oblečení k nám nosili
v průběhu roku obyvatelé z celé obce Dolní Rožínka.
3. 5. trénink paměti s panem Zdeňkem Chourou.
16. 5. k nám přijel pan učitel Císař se svými žáky a mohli jsme si v jejich podání
poslechnout krásné písničky a společně oslavit Svátek matek
5. 6. trénink paměti s panem Zdeňkem Chourou.
11. 6. „Setkání seniorů“, v Bystřici nad Pernštejnem
26. 6. jsme pořádali pro naše klienty výlet DPS tentokrát na zámek Jaroměřice
nad Rokytnou a na Kozí farmu v Ratibořicích. Výlet se nám vydařil. Kozí farma
nás překvapila velikostí i množstvím chovaných koz. Měli jsme možnost si
některé produkty z kozího mléka ochutnat a zakoupit.
11. 7. pokračujeme v cyklu Trénink paměti s panem Chourou
29. 11. pokračujeme v cyklu Trénink paměti s panem Chourou
5

18. 12. k nám přijel pan učitel Císař se svými žáky. Jako vždy nám jejich
vystoupení pomohlo navodit pravou vánoční náladu.

5.Schema organizační struktury
ředitelka-sociální pracovník: Ing. Hana Juklová

účetní -pracovník
uklízečka-pracovník
pracovník
pomocná prac.
řidič-údržbář
v soc. službách
v soc. službách
v soc. službách
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jarmila Vintrlíková
Alena Mazáčová
Jaroslava Pařízková K. Vařejková Vladimír Konček

Počet zaměstnanců se v roce 2013 navyšuje z 5 na 6 a to díky příspěvku z Úřadu
práce. Všichni zaměstnanci PS pracují na plné úvazky.
6. Ceny energií
Ceny energií v roce 2012

Ceny energií v roce 2013

Teplo:
581,40,- Kč/GJ( včetně 14% DPH)

586,- Kč/GJ (včetně 15%DPH)

Vodné: 44,93 Kč/m3 (včetně 14% DPH)

51,56 Kč/m3 (včetně 14%DPH )

Stočné: 32,70 Kč/m3 (včetně 14% DPH)

35,40 Kč/m3(včetně 15%DPH )

El.energie: 2,82 Kč/kWh(včetně20%DPH)
2,50 Kč/kWh(včetně 21%DPH )
+ pronájem zařízení 1000,- Kč/ měsíc
+ pronájem zařízení 1000,- Kč/ měsíc
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7. Výsledek hospodaření za rok 2013

Výnosy
Výnosy z prodeje služeb
ostatní výnosy
Bankovní úroky
Čerpání fondů
Ostatní finanční výnosy
MPSV
dotace od zřizovatele
Dotace kraj Vysočina
Úřad práce
Sponzorské dary

Výnosy celkem

Hlavní činnost v Kč
1 834 998,50
21 402,00
679,04
2065,38
25 000,00
286 000,00
683 992,00
126 500,00
109 560,00
5 000,00

Hospodářská v Kč
69 403,00

3 095 196,92

69 403,00

3 164 599,82

Náklady
spotřeba materiálu celkem:
spotřeba energie celkem:
opravy a udržování:
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady:
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň silniční
Jiné daně a poplatky
Odpisy DHM
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Ostatní náklady činnosti

náklady celkem:
Výsledek hospodaření

Hlavní činnost v Kč Hospodářská v Kč
47 174,90
517 598,50
33 631,30
5 167,00
969 979,05
1 066 971,00
357 727,00
3 640,00
8980,00
1 565,00
3 963,00
73 800,00

42 337,00

984
978
1542

52 789,00
18 843,00

3 207 669,75
- 43070,00
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3 161 828,75

45 841,00

-66 631,80

+ 23 562,00

8. Poděkování
Máme za sebou jedno z nejtěžších období, které nás v průběhu 9 let potkalo.
Jednak jsme museli provést personální změny a jednak nás na podzim navštívila
Inspekce, která kontrolovala kvalitu námi poskytovaných služeb.
Personální změna byla nutností, která již nyní nese dobré ovoce.
Díky dobrému pracovnímu nasazení stávajících zaměstnanců jsme inspekcí
prošli bez vážnějších nedostatků.
Děkuji těm zaměstnancům, kteří odvedli dobře svoji práci a vykonávali ji i
mnohdy nad rámec svých povinností.
Děkuji zřizovateli za pomoc a podporu.
Děkuji našim sponzorům, jejichž řady se pomalu rozrůstají a jsou to:
1. Lékárna Arnika v Bystřici nad Pernštejnem jejíž dar nám umožnil uspořádat
zájezd na zámek Jaroměřice nad Rokytnou a kozí farmu v Ratibořicích.
2. TS města Bystřice nad Pernštejnem
3. Gastronom Technik s r. o., Brno
4. Obec Bukov
Děkuji našim klientům za ochotu ke spolupráci.
Naším cílem i nadále zůstává, být tam, kde nás klienti potřebují, 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 vzájemné úcty a spokojenosti.

Ing. Hana Juklová- ředitelka PS

V Dolní Rožínce 31.3.2013
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