Výroční zpráva o činnosti
Pečovatelské služby Dolní Rožínka
za rok 2018
1. Úvodní slovo
V naší společnosti roste počet osob, které potřebují zajistit služby a přitom
nechtějí opustit své domácí prostředí. Díky příspěvkům od státu a zajištění
pečovatelské služby je možné jejich přání vyplnit.
V některých případech dochází ke kombinaci sociálních služeb, kdy se
v domácnosti klienta střídají pracovníci pečovatelské služby, osobní asistence i
pracovníci poskytující hospicovou péči.
Největší objem péče zůstává na organizacích poskytujících terénní pečovatelskou
službu, kterou poskytuje i naše organizace.
V roce 2018 pokračuje spolupráce s jednotlivými obcemi.

2. Historie
V letošním roce jsme oslavili 14. výročí založení naší organizace.
V budově PS, kde sídlí naší organizace, je 50 bezbariérových bytů, z toho 9 bytů
v přízemí je upraveno pro vozíčkáře.

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.
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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 – 18,00 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 8,00
do 13,00 hod.
Okamžitá kapacita služby je 7 klientů.

4. Přehled zaměstnanců a jejich pracovní náplň v roce 2018
ředitelka-sociální pracovnice:

Ing. Hana Elzerová

účetní – pracovnice v přímé péči:

Radka Štouračová

uklízečka-pracovnice v přímé péči:

Alena Mazáčová

pracovnice v přímé péči:

Jaroslava Pařízková

pracovnice v přímé péči:

Andrea Kupská

pracovnice v přímé péči:

Iva Vařejková

pracovník v přímé péči:

Rudolf Mazánek
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uklízečka (do 30. 6. 2018):

Jarmila Tatíčková

uklízečka (od 6. 4. 2018):

Marie Havířová

Odbornou praxi u nás v roce 2018 vykonávala:
Slečna Eva Veselá – studentka VŠ Polytechnické Jihlava

5. Zpráva o činnosti
Od 1. 1. 2018 dochází k prodloužení pracovní doby. Ve všední dny se provozní
doba prodlužuje a to do 18,00 hod. Během odpolední doby jsme se snažili věnovat
více klientům z DPS. Pořádali jsme pro ně různé akce (společné opékání párků,
taneček s hudbou apod.)
V roce 2018 jsme zahájili provoz půjčovny zdravotních a kompenzačních
pomůcek. Ceník půjčovaných pomůcek je uveden v Příloze č. 2. Naši klienti si
mohou zapůjčit polohovací postele, antidekubitní matrace, chodítka, přenosné
WC, stolky k lůžku apod. Největší zájem je o polohovací postele s antidekubitní
matrací.
V roce 2018 jsme poskytovali služby 90 klientům.
V budově DPS jsme poskytovali služby 48 klientům, mimo budovu 42 klientům.
Nově poskytujeme služby v obci Mirošov (2).
Služby jsme poskytovali v těchto obcích: Dolní Rožínka (9), Zvole (6),
Branišov (2), Blažkov (5), Olešinky (1), Rožná (2), Rodkov (1),
Horní Rozsíčka (2), Dolní Rozsíčka (1), Bukov (7),
Milasín (1),
Mirošov (2),Střítež (2), Strážek (1).
V roce 2018 jsme uzavřeli smlouvu s obcemi Blažkov, Rodkov, Bukov a Střítež.
Občané z těchto obcí platí pouze cenu obědů, náklady na dovoz a donášku obědů
za ně hradí obec.
Kromě pečovatelské služby jsme v roce 2018 zajišťovali dopravu obědů pro
Betonárnu Olešinky, pana Luďka Fendrycha a pro pana Ing. Pavla Srnu z
Mirošova.
Služby které poskytujeme si naši klienti hradí sami.
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Ceník služeb zůstává stejný jako v roce 2017 (Příloha č. 1.).
Platby za nájmy bytů se v roce 2018 zvyšuje z 30,- Kč/m2 na 35,- Kč/m2.
Obědy i nadále odebíráme ze Zámecké restaurace v Dolní Rožínce, kde jsme
s kvalitou obědů spokojeni. Zámecká restaurace s námi konzultuje složení
jídelního lístku a bere na zřetel přání a připomínky našich klientů.
Cena 1 oběda činí 62,- Kč.

6. Změny v počtech obyvatel DPS
V roce 2018 byla nájemní smlouva ukončena celkem u 5 klientů v budově DPS.
3 klienti se odstěhovali do zařízení s 24 – hodinovou péčí, 2 zemřeli.
V roce 2018 byla zrušena smlouva na poskytování pečovatelské služby celkem u
14 klientů a to z těchto důvodů:
• Z důvodu stěhování byla smlouva ukončena u 3 klientů.
• Z důvodu dlouhodobého nevyužívání služby byla smlouva zrušena u 8
klientů.
• Úmrtí 3 klientů
V roce 2018 jsme pořádali, nebo jsme se účastnili těchto akcí:
15. 1. Společné pálení dřevěného odpadu
5. 4. Společné opékání párků
13. 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
30. 5. jsme se v hojném počtu účastnili „Setkání seniorů“, tentokrát ve Žďáře nad
Sázavou
18. 6. Společné opékání párků
30. 8. pan Libor Šikl pozval naše klienty na návštěvu Westernového městečka.
Pro malý zájem se výlet neuskutečnil.
5. 10. jsme pořádali Den otevřených dveří
19. 11. Začalo v DPS pečení vánočního cukroví pro naše klienty
3. 12. k nám přišli Mikuláš, Anděl a Čert a hned bylo veselo.
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11. 12. k nám přijel pan učitel Císař se svými žáky. Jako vždy nám jejich
vystoupení pomohlo navodit pravou vánoční náladu.
14. 12. k nám přijeli harmonikáři z Ujčova a zpříjemnili nám svým
muzicírováním páteční odpoledne. I na taneček došlo.
17. 12. se uskutečnila vánoční nadílka pro všechny naše klienty

7. Ceny energií
Ceny energií v roce 2017

Ceny energií v roce 2018

Teplo: 609,50 Kč/GJ (včetně 15%DPH) 609,50 Kč/GJ (včetně 15% DPH)
Vodné: 59,8 Kč/m3 (včetně 15%DPH 53,00 Kč/m3 (včetně 15% DPH)
Stočné: 38,67 Kč/m3(včetně 15%DPH )

39,59 Kč/m3 (včetně 15% DPH)

El. energie: 2,11 Kč/kWh(včetně 21%DPH ) 1,65 Kč/kWh (včetně21%DPH)
+ pronájem zařízení 1000,- Kč/ měsíc
+ pronájem zařízení 1000,- Kč/ měsíc

8. Výsledek hospodaření za rok 2018

Výnosy
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z vyřazených pohledávek
Čerpání fondů
Ostatní finanční výnosy
MPSV
dotace od zřizovatele
Dotace kraj Vysočina
Úřad práce
Ostatní obce
Dary

Výnosy celkem

3 261 924,00
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Hlavní činnost v Kč
947 715,00
0
0
354 975,02
2 145,00
900 000,00
710 000,00
114 000,00
0
21 160,00
65 000,00

Hospodářská v Kč
148 114,00
960,00

3 112 850,02

149 074,00

Náklady
spotřeba materiálu celkem:

Hlavní činnost v Kč Hospodářská v Kč

spotřeba energie celkem:

98 982,50
83 120,00

66 693,00
0

opravy a udržování:

45 623,00

0

1 187,00

0

139306,52
1 925 440,00
647 621,00

0

12 179,00
109 765,00
1 170,00

0
0
0

Odpisy DHM
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku

76 058,00

0

31 370,00

0

Ostatní náklady činnosti

23 409,00

0

3 195 231,02

66 693,00

-82 381,00

82 381,00

cestovné
ostatní služby
mzdové náklady:
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň silniční

náklady celkem:
Výsledek hospodaření

3 261 924,02
0

9. Poděkování
Populace stárne a spolu s tímto faktem rostou nároky na sociální služby.
Snažíme se poptávku po pečovatelské službě uspokojovat nejen v obci Dolní
Rožínka, ale i dalších přilehlých obcích.
V letošním roce jsme museli řešit otázku personálního zajištění služby, aby byla
zajištěna kvalitní péče o naše klienty.
Naším cílem i nadále zůstává, být tam, kde nás klienti potřebují, přímo u nich
doma v jejich domácím prostředí.
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0
0

Děkuji všem zaměstnancům, za jejich dobře odvedenou práci.
Děkuji zřizovateli za pomoc a podporu.
Děkuji našim klientům za ochotu ke spolupráci.

Děkuji našim sponzorům, jejichž řady se pomalu rozrůstají a jsou to:
1. PM Autooservis
2. Nadace ČEZ
3. Obec Bukov
4. Obec Střítež
5. Obec Rodkov
6. Obec Rožná
7. Obec Zvole
Přeji nám všem hlavně hodně zdraví, vzájemné úcty a spokojenosti.

Ing. Hana Elzerová - ředitelka PS

V Dolní Rožínce 1. 3. 2019
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Příloha č. 1: Ceník služeb v roce 2018

Seznam poskytovaných úkonů a jejich ceník
v Pečovatelské službě Dolní Rožínka 117
(v souladu s Vyhláškou č. 389/2013)
platný od 1. 1. 2018

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu sazba: 130,- / hod
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně

sazba: 130,- / hod

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 v Dolní Rožínce

10,- Kč/úkon

donáška oběda v budově PS i mimo budovu v Dolní Rožínce

10,- Kč/úkon

dovoz oběda mimo obec Dolní Rožínka

15,- Kč/úkon

donáška oběda mimo obec Dolní Rožínka

15,- Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití

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

130,-Kč / hod

zapůjčení jídlonosiče(1 měsíc)

100,- Kč/měsíc

zapůjčení jídlonosiče (1den)

20,- Kč/den

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

sazba: 130,-/ hod

běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, sezónní úklid, úklid po malování
běžné nákupy a pochůzky

100,- Kč/ hod.

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

115,- Kč/úkon

praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě drobné opravy

70,- Kč/ kg

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod dospělých osob k lékaři, na úřady apod.

130,-Kč / hod.

Fakultativní úkony:
dohled nad dospělou osobou

130,- Kč/hod.

doprava pro klienty Dolní Rožínka

10,- Kč/km

doprava osob mimo Dolní Rožínku

6,- Kč/km

čekání řidiče

100,- Kč/ hod.

kopie jídelních lístků

2,- Kč/kus
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Příloha č. 2: Ceník půjčovaných pomůcek v roce 2018

Ceník půjčovaných pomůcek
(platný od 1. 1. 2018)

chodítko

5,-/den

stolek k lůžku

5,-/den

toaletní křeslo

5,-/den

invalidní vozík

5,-/den

matrace molitanová

5,-/den

matrace antidekubitní s kompresorem

10,-/den

nepropustný potah na matraci

2,-/den

lůžko polohovací, elektrické

20,- /den

montáž (demontáž) pomůcky

100,- Kč

doprava pomůcky

6,- Kč/km
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