
    Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 
    Radětínská 2305, 393 01  Pelhřimov 

    IČ 751 36 295, DIČ CZ 75136295  
    www.dpsp.cz 

     

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2019 

 

 

 

autoři: Bc. Petra Kratochvílová, DiS. - ředitelka, Ing. Monika Miřátská - ekonomka, Bc. Lucie Vítů, Dis. a Mgr. Gabriela 

Páralová - sociální pracovnice, Mgr. Leona Smrčková – vedoucí přímé péče, Jitka Erlebachová, DiS. – vedoucí pečovatelské 
služby a denního stacionáře 

 

 

 

 



2 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

 

Název organizace: 
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 

 

 

 

Sídlo: 
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 

 

 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 751 36 295 

DIČ: CZ75136295 

 

 

 

Zřizovatel: 
Město Pelhřimov 

Masarykovo nám. 1 

393 01 Pelhřimov 

 

 

Statutární zástupce: 

Bc. Petra Kratochvílová, DiS. - ředitelka 

 

 

 

 

Kontaktní údaje: 
tel. 565 301 258 

internet: www.dpsp.cz 

e-mail: info@dpsp.cz 

datová schránka: 88ukivs 
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Domov pro seniory Pelhřimov je příspěvkovou organizací města Pelhřimov. Své služby zaměřujeme 
především na seniory, osoby chronicky nemocné a osoby se zdravotním postižením. V roce 2019 jsme 

poskytovali celkem čtyři sociální služby – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní 
stacionář a pečovatelskou službu.  

V roce 2019 jsme pracovali v počtu 93 zaměstnanců, denně jsme obsloužili přibližně 240 osob.  

 

 

 

2. SLUŽBY V ROCE 2019 
 

V roce 2019 byly poskytovány dvě pobytové služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, dvě 
ambulantní služby – pečovatelská služba a služba denní stacionář a jedna terénní služba – pečovatelská služby. 
Všechny naše služby plně využívaly své kapacity.  

 

2.1. Domov pro seniory 
 

POSLÁNÍM Domova pro seniory Pelhřimov, příspěvkové organizace, je poskytovat našim klientům – seniorům 

z Pelhřimova a okolí ubytování, stravování, podporu při péči o vlastní osobu a ošetřovatelskou péči s cílem zajistit jim 

důstojný život v příjemném prostředí. Snažíme se naše klienty podporovat v soběstačnosti, kontaktu s rodinou, přáteli i 

veřejností. V těžké životní chvíli pomáháme umírajícím i jejich blízkým. 

 

CÍLE SLUŽBY     

 Zajištění pomoci a podpory dle 
individuálních schopností a potřeb 
uživatelů 

 Zajištění pobytu v důstojném, klidném 
a bezpečném prostřední 

 Poskytování služby odborně 
vzdělaným personálem 

 Začleňování klientů i organizace do 
veřejného dění v Pelhřimově a okolí 

 
Kapacita služby: 67 osob  

 
Charakter služby: pobytová  

 

Službu poskytujeme:  
Lidem starším 60 let, trvale žijícím v Pelhřimově či blízkém okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
nemoci či zdravotního postižení a jsou proto závislí na časté pomoci jiné fyzické osoby, kdy jim tato pomoc nemůže být 
zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny nebo jiné sociální služby. 
 

Služby neposkytujeme:  
 osobám s těžkou demencí, včetně Alzheimerovy choroby, jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním 

režimem 

 osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách 

 agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí 
 osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty) 
 osobám s infekčním onemocněním 

 osobám s psychiatrickým onemocněním (psychózy, atd.) – žádost se u těchto onemocnění posuzuje na základě 
psychiatrického vyšetření 

 osobám, kterým domov pro seniory není schopen poskytnout péči s ohledem na personální, technické a věcné 
vybavení, které jejich zdravotní stav vyžaduje (24hod asistenční služba, náročnou rehabilitační péči atd.) 
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V rámci základních služeb poskytujeme: 
 ubytování v bezbariérových jedno a dvoulůžkových bytech s předsíňkou a vlastním hygienickým zařízením (WC, 

umyvadlo, sprcha). Byty jsou vybaveny elektronickým polohovacím lůžkem, poličkou s osvětlením, výklopným 
nočním stolkem, uzamykatelnou šatní skříní s vestavěným trezorem, skříňkou s vestavěnou lednicí, televizním 
stolkem se skříňkou, stolem, seniorskou židlí, šatní stěnou s botníkem a zrcadlem a ložním prádlem.  

 úklid bytu  
 praní, žehlení a drobného opravy 
osobního a ložního prádla a ošacení  
 celodenní stravování – snídaně, 
přesnídávka, oběd, svačina, večeře, příp. 
2. večeře. Stravování probíhá v jídelně 
v přízemí budovy, na kuchyňkách na 
patrech a v bytech v závislosti na přání 
uživatele a jeho zdravotním stavu. Strava 
odpovídá zásadám racionální výživy 
seniorů a potřebám dietního stravování, 
zároveň reagujeme na přání uživatelů. 
 podporu a pomoc při běžných denních 
aktivitách (oblékání, stravování, hybnost 
apod.). 

 pomoc a podporu při zajištění osobní 
hygieny 

 podporu v kontaktu se společenským prostředím, včetně kontaktu s duchovním 

 pomoc a podporu při jednání s úřady a se správou peněz,  
 aktivizační činnosti  
 ošetřovatelskou péči, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin denně  
 možnost registrace u lékařky domova 

 

 

Za úhradu v rámci fakultativních služeb nabízíme: 
 doprava osobním vozem na určené místo – individuální doprava 

 kopírování a tisk dokumentů 

 

Dále domov pravidelně navštěvují  
 kadeřnice, pedikérka a masérka 

 pravidelně zde ordinuje praktická lékařka a psychiatr 

 ve vzdálenosti 300 m je Nemocnice Pelhřimov s odbornými ambulancemi 
 

Zásady poskytování služby: 
 respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů  

 podpora aktivity a nezávislosti uživatelů 

 individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů 

 podpora v kontaktu s blízkými i veřejností 
 zajištění pocitu bezpečí 
 podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků 
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2. 2. Domov se zvláštním režimem 

POSLÁNÍM domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám, které trpí některou z forem demence a pochází 

z Pelhřimova či blízkého okolí, takovou pomoc, podporu a péči, aby byly uspokojeny jejich osobní potřeby. Nabízíme 

ubytování, stravování, pomoc s osobní hygienou i běžnou péčí o sebe. Pro klienty zajišťujeme ošetřovatelskou péči a 

aktivity pro různorodé trávení volného času. Službu poskytujeme v bezpečném prostředí, s ohledem na lidskou 

důstojnost a práva, klienty podporujeme v kontaktu s veřejností i rodinou. Umírajícím pomáháme prožít klidně, důstojně 

a bez bolestí poslední chvíle života. 

CÍLE SLUŽBY: 
o Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a 
potřeb uživatelů  

o Zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostřední 
o Poskytování služby odborně vzdělaným personálem 

o Začleňování klientů i organizace do veřejného dění 
v Pelhřimově a okolí 
 
Kapacita služby: 42 osob 

 
Charakter služby: pobytová 

 

 

Službu poskytujeme:  
Službu poskytujeme lidem starším padesáti let, kteří trpí některou z forem demence, trvale bydlí v Pelhřimově či blízkém 
okolí, a jsou závislí na časté pomoci jiné fyzické osoby, kdy jim tuto pomoc již nelze zajistit v domácím prostředí rodinou 
či jinou sociální službou. 
 
Služby neposkytujeme:  

o osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách 

o agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí 
o osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty) 

o osobám s infekčním onemocněním 

o osobám s psychiatrickým onemocněním (psychózy, atd.) – žádost se u těchto onemocnění posuzuje na základě 
psychiatrického vyšetření 

o osobám, kterým domov pro seniory není schopen poskytnout péči s ohledem na personální, technické a věcné 
vybavení, které jejich zdravotní stav vyžaduje (24hod asistenční služba, náročnou rehabilitační péči, atd.) 

 

V rámci základních služeb poskytujeme: 
o ubytování v bezbariérových bytech s předsíňkou a vlastním hygienickým zařízením (WC, umyvadlo, sprcha). 

Byty jsou vybaveny elektronickým polohovacím lůžkem, poličkou s osvětlením, výklopným nočním stolkem, 
uzamykatelnou šatní skříní s vestavěným trezorem, skříňkou s vestavěnou lednicí, televizním stolkem se 
skříňkou, stolem, seniorskou židlí, šatní stěnou s botníkem a zrcadlem a ložním prádlem.  

o úklid bytu  
o praní, žehlení a drobného opravy osobního a ložního prádla a ošacení 
o celodenní stravování – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, příp. 2. večeře. Stravování probíhá 

v jídelně v přízemí budovy, na kuchyňkách na patrech a v bytech v závislosti na přání uživatele a jeho 
zdravotním stavu. Strava odpovídá zásadám racionální výživy seniorů a potřebám dietního stravování, zároveň 
reagujeme na přání uživatelů. 

o podporu a pomoc při běžných denních aktivitách (oblékání, stravování, hybnost apod.).  
o pomoc a podporu při zajištění osobní hygieny 

o podporu v kontaktu se společenských prostředím, včetně kontaktu s duchovním 

o pomoc a podporu při jednání s úřady a se správou peněz,  
o aktivizační činnosti formou bazální stimulace a smyslové aktivizace 

o ošetřovatelskou péči, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin denně  
o možnost registrace u lékařky domova 
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Za úhradu nabízíme: 
o doprava osobním vozem na určené místo – individuální doprava 

o kopírování a tisk dokumentů 

 

Dále domov pravidelně navštěvují  
o kadeřnice, pedikérka a masérka 

o pravidelně zde ordinuje praktická lékařka a psychiatr 

o ve vzdálenosti 300 m je Nemocnice Pelhřimov s odbornými ambulancemi 
 

Zásady poskytování služby: 
o respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů 

o podpora aktivity a nezávislosti uživatelů 

o individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů 

o podpora v kontaktu s blízkými i veřejností 
o zajištění pocitu bezpečí 
o podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků 

 

2.3. Plnění v oblasti cílů pobytových služeb 

Vzhledem k tomu, že jsou obě pobytové služby poskytovány v budově Domova pro seniory v Městských sadech, byly 
shodně nastaveny i rozvojové cíle pro obě služby.   
Většina rozvojových cílů byla v průběhu roku splněná, ty nesplněné jsme převedli do následujícího roku.  
 

1. Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů 

 Zavádění bazální stimulace a smyslové aktivizace ve službě domov pro seniory  

 Zavedení služby domov se zvláštním režimem na části modrého patra (rozvaha nákladů, personálu, 
zabezpečení, organizace práce) – vzhledem k plánované novele Zákona o sociálních službách, kdy má 
dojít ke spojení domovů pro seniory s domovy se zvláštním režimem, k tomuto kroku nepřistupujeme.  

 Rozvoj individuálního plánování s využitím IS Cygnus   

 Jednání s rodinami klientů před nástupem do domova za přítomnosti zdravotních sester, předání informačních 
materiálů a důležitých informací  

 Změny v dokumentaci zdravotních sester – zajištěno v souladu s novelou Zákona o zdravotnické dokumentaci 
 Sledování spokojenosti rodinných příslušníků s péčí - šetření bylo provedeno v měsíci květnu a výsledek je 

zveřejněn na webových stránkách domova, šetření se účastnilo 30% rodin klientů, nespokojenost rodinných 
příslušníků byla vyjádřena v rámci jednotlivců, nejvíc výhrad bylo ke stravě 

 

2. Zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostřední 
 Řešení obkladů v kuchyni – k rekonstrukci došlo v průběhu února 

 Vybudování smyslové zahrady na žlutém patře – pro problémy s projektovou dokumentací se nepodařilo 
vysoutěžit realizující firmu – odloženo do roku 2020 

 Přechod do IS Cygnus v oblasti stravování – IS Cygnus letos nedisponuje přislíbeným stravovacím modulem 

– odloženo do roku 2020 

 Dlažba na terasu zeleného patra – byla zahájena práce na projektové dokumentaci, která obsahuje i zastřešení 
 Pořízení lůžek latera, lůžek se sníženým profilem a křesel pro přesuny nepohyblivých klientů – zakoupena dvě 

lůžka, dvě křesla, jedno speciální lůžko jsme obdrželi jako dar  
 Zvyšování vlastních příjmů organizace – podařilo se navýšit úhrady ze strany pojišťoven a rozšířit počty dárců 

 Vstupní dveře na čipové karty či čipy  

 Výměna poškozených francouzských oken  
 Malování DZR + nátěr zárubní u kanceláří a sesterny  
 Obnova materiálně technické základny prádelny  

 

3. Poskytování služby odborně vzdělaným personálem 

 Pokračovací kurz bazální stimulace pro absolventy základního kurzu – s IBS dohodnuto, že školení 
proběhne v roce 2020 

 Interní školení ve vnitřních pravidlech pro všechny pracovníky v přímé péči – realizovala ředitelka a vedoucí 
přímé péče 

 Kurz permanentní katetrizace u mužů pro ZS – absolvovaly tři zdravotní sestry 
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 Seminář vykazování ošetřovatelské péče pro staniční sestru a vedoucí přímé péče  

 Sledování atmosféry na jednotlivých službách  

 Zahájení jednání/zvažování možností dodávat léky již nadávkované dle ordinace lékařky – zamítnuto jako 
příliš nákladné, snížení počtu sester by vedlo k problémům s vykazováním zdravotnických úkonů 

 Příprava na certifikaci bazální stimulace  
 

4. Začleňování klientů i organizace do veřejného dění 
v Pelhřimově a okolí 
 Výlety do okolí - na základě přání klientů proběhl výlet 
do ZOO.  

 Spolupráce s Family Point (mezigenerační soužití) – 

proběhlo několik setkání s dětmi 
 Projekt Mládí v domově – proběhlo několik setkání 
s dětmi s finanční podporou Nadačního fondu pro 
Pelhřimovsko 

 Organizace oslavy desátého výročí vzniku domova – 

proběhlo v červnu 

 Nové webové stránky - hotovo 

 

 

2.4. Uživatelé pobytových služeb  

2.4.1 Uživatelé služby domov pro seniory 

Kapacita domova je 67 klientů a obložnost se trvale drží na 100%. Průměrný věk je 85 let. 

Službu poskytujeme obyvatelům z Pelhřimova a okolí, požádat si však mohou i lidé, jejichž blízký člověk má trvalé 
bydliště v naší spádové oblasti, například když děti žijí v Pelhřimově a žádají si o umístění svých rodičů žijící jinde. I 
tak v domově bydlí převážná většina osob z Pelhřimova. 

 

Do zařízení by měly být přednostně přijímány osoby ve třetím a čtvrtém stupni závislosti a to proto, že právě tyto osoby 
potřebují trvalou péči ze strany pečovatelek a sester. Tomuto trendu situace v domově odpovídá, většina osob zde má 
přiznaný příspěvek ve druhém a vyšším stupni. U osob, jež příspěvek k 31.12.2019 přiznaný nemají, na přiznání čekáme.  

92%

5%
1%
2%

Pelhřimov

Jihlava

Praha-východ

Tábor
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Skokové navýšení důchodů od 1.1.2019 způsobilo, že je většina osob schopna hradit náklady na stravu a bydlení v plné 
výši. Nedoplatky jsou stabilně u několika málo osob a v průběhu roku nepřevýšily 10 tisíc za měsíc.  

Žadatelé 

K 31.12.2019 bylo evidováno 316 podaných žádostí, z toho 26 žadatelů je schválených k nástupu do služby. Čekací 
doba se prodloužila téměř na rok. Do prosince 2019 byla uzavřena smlouva s 17 žadateli, 12 žadatelů bylo odmítnuto, 
protože nespadají do naší cílové skupiny, 29 žadatelů zemřelo před nástupem a 24 žadatelů již nechce nastoupit do 
našeho zařízení z důvodů umístění jinde, nebo řešení situace jiným způsobem. Všem neuspokojeným žadatelům 
nabízíme naše další služby – pečovatelskou službu a denní stacionář.  

 

2.4.2 Uživatelé služby domov se zvláštním režimem 

Kapacita domova je 42 klientů a obložnost se trvale drží na 100%. Průměrný věk je 86,4 let. 

Stejně jako ve službě domov pro seniory žijí i v domově se zvláštním režimem převážně lidé z Pelhřimova.  
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V této službě by se vlastně nemělo stát, že by zde byla osoba bez příspěvku na péči, pokud tato situace nastane, je to 
způsobeno pouze tím, že PnP ještě nebyl ze strany Úřadu práce přiznán. Jak je patrné, pečovali jsme zde v průběhu roku 
o téměř 80% osob v hlubokém či těžkém stupni závislosti. Závislost je přitom nejčastěji způsoben poruchou v kognitivní 
oblasti, o to náročnější je tedy péče o tyto osoby. Přesto jim však dáváme lásku i důstojnost.  

 

 

V této službě prakticky všechny osoby byly schopny si hradit ubytování a stravu z vlastního důchodu a organizaci tak 
nevznikaly koncem roku žádné nedoplatky.  

Žadatelé 

K 31.12.2019 bylo evidováno 41 podaných žádostí a z toho 11 schválených žádostí. Během prvního půl roku se 
podařilo uzavřít smlouvu se 22 žadateli, 15 žadatelů zemřelo ještě před nástupem, 21 žadatelů bylo vyřazeno z pořadníku 
na vlastní žádost, z důvodu úmrtí, nebo z jiných důvodů. Jeden žadatel byl odmítnut. Tlak na lůžka je stejný jako ve 

službě domov pro seniory, vzhledem k horšímu zdravotnímu stavu těchto osob, se ale lůžka uvolňovala rychleji a dařilo 
se tak uspokojit víc žadatelů.  

 

 

2.5. Činnost úseků pobytových služeb 

2.5.1 Úsek přímé péče 

Snažíme se s rodinami pracovat tak, aby neměly mylné představy o limitech naší péče, z tohoto důvodu i některé 
kolegyně absolvují psychoterapeutický výcvik. Bohužel nad smrtí ani chřadnutím těla zde vítězit nedokážeme, chceme 
ale, aby zde klienti mohli prožít závěr života v klidu a bez nekonformních příznaků. Z tohoto důvodu jsme v dubnu 

zahájili spolupráci s paliatrem Oblastní Charity MUDr. Evou Krejčí a někteří naši klienti jsou v tzv. „sdílené péči“ 
s Domácí hospicovou péčí Iris. To znamená, že klientům v terminálním stádiu onemocnění a křehkým seniorům 

41%

39%

5%

10%

5%

IV.

III.

II.

I.

Bez příspěvku

33%

5%

11%

2%

49%
Úmrtí

Na vlastní žádost

Nástup do jiného zařízení

Nespadá do cílové skupiny

Uzavřena - nástup



10 

 

v nestabilním zdravotním stavu je trvale 24 hodin denně k dispozici lékař. Ten zajišťuje, aby klienti netrpěli bolestmi, 
neklidy a úzkostí. Na spolupráci jsme získali grant Nadace Josefa Nováka. 
 

2.5.2 Zdravotní úsek 

V květnu se ujala funkce nová staniční sestra Mgr. Štěpánka Marková. Se zdravotními pojišťovnami se podařilo 
nasmlouvat další zdravotní výkony a získali jsme též bonifikaci za péči o osoby s degenerativním neurologickým 
onemocněním. Stále rostou počty vykázaných úkonů a stále se proto snažíme rozšířit i počty zdravotního personálu. To 
se nám však bohužel v roce 2019 nepodařilo.  

2.5.3 Volnočasové aktivity 

Ve službě domov pro seniory jsme začali intenzivněji pracovat s konceptem bazální stimulace a stále spolupracujeme 
se školami a mateřskými školkami, aby byl život v domově pro klienty veselejší.  
Ve službě domov se zvláštním režimem jsme uzavřeli projekt aktivizace DZR po prvním roce fungování. Tento funguje 

a je trvale udržitelný. Individuálně aktivizováni jsou všichni klienti DZR minimálně 2 x týdně 20 min, skupinové aktivity 
probíhají dvakrát denně. Zahájili jsme projekt Kufr plný vzpomínek – s klienty nemocnými demencí jsme začali 

pracovat pomocí kufříku či krabičky, kde 
mají uloženy fotografie a památeční věci.  
 

2.5.4 Stravování 

V únoru došlo k opravě obkladů v kuchyni, 

v průběhu roku byla pořízena nová myčka na 
bílé nádobí.  
Co se týká nákladů na stravování, v prvním 
pololetí se nedařilo plnit stravovací normu – 

propad oproti normě byl 7 500,- Kč. 
Důvodem byl růst cen potravin. Prázdninové 
vaření jednoho jídla normu srovnalo, 
nicméně v prosinci jsme opět museli 
přistoupit k omezení výběru jídel, aby se 
celoroční normu podařilo dodržet.   
V průběhu roku jsme se snažili obohatit 
jídelníček o ovoce a zeleninu a 2x týdně tak 

dostávají klienti tento zdravý přídavek k večeři. Po stížnosti na kvalitu stravy jsme se rozhodli pravidelně konzultovat 
jídelníček s nutričním terapeutem. Ten zhodnotil náš jídelníček jako odpovídající seniorům a velmi pestrý – stěžovatelka 
byla o této skutečnosti informovaná. Bohužel si řada osob neuvědomuje, že jsme primárně povinni vařit zdravě a 
dodržovat pravidla racionální výživy. Ne vždy se přitom tato pravidla shodují se stravovacími návyky klientů. Naše 
zkušenost ale ukazuje, že zdravé vaření omezuje četnost trávicích obtíží klientů a také růst jejich váhy.  
 

2.5.5 Provozní úsek 

Prádelna 

Koncem roku jsme řešili opakované opravy na pracích strojích. Pračky se podařilo opravit a nebyl zapotřebí nákup 
nových.  
 

Úklid 

Po ukončení spolupráce s úklidovou firmou pana Jaroslava Žídka, jsme se vrátili k využívání vlastních zaměstnanců na 
úklid. Pracovnice úklidu se podařilo najít a spolupráce probíhá ve shodě.  
 

Údržba 

 Byly opraveny myčky podložních mís a nádob na moč firmou Arjo. Byly odstraněny i nedostatky na zařízení 
Arjo zjištěné při pravidelné revizi tohoto zařízení.  

 Byl opraven a zrevidován přístroj Vacumet na dekontaminaci plen a výborně dopadla i zkouška jeho účinnosti, 
kterou provádí Státní zdravotní ústav.  

 Byly zlikvidovány dříve z bezpečnostních důvodů demontované části pergoly na terase v 5. patře. 
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 Zvýšené třídění odpadu se projevilo tím, že z čtrnáctidenního vývozu plastů, jsme museli přistoupit k vývozům 
týdenním. Množství komunálního odpadu se tím upravilo na standardní mez, kdy pracovníci nejsou nuceni 
ukládat do vývozu odpad v pytlích mimo sběrnou nádobu.  

 Byla provedena revize protipožárních prostupů a požárního odvětrání firmou FK servis a zakoupeny hasicí 
přístroje do všech služebních vozů.  

 Do autoparku nám přibyl elektromobil Renault Kangoo, s čímž byly spojeny úpravy garáže v prostorách 
pečovatelské služby. Zaměstnanci byli v jízdě s tímto vozem proškoleni a poučeni. 

 Proběhly veškeré revize a kontroly  
 Byly opraveny všechny žaluzie a provedena výmalba dle plánu malování 
 V rámci periodické obnovy byly zakoupeny nové PC 

 

 

Poděkování sponzorům a příznivcům: 
 

V roce 2019 jsme díky Nadačnímu fondu Josefa Nováka mohli zahájit spolupráci s Domácí mobilní hospicovou péčí 
IRIS. Naši klienti tak nejsou v péči jen našich zaměstnanců, ale v posledních dnech života mohou navíc využívat služby 
lékařky hospicové péče. Nadační fond přispěl částkou 9000,- Kč. 
 

Díky podpoře Kulturního zařízení Města Pelhřimov jsme mohli pořídit vybavení teras (lavičky a slunečníky) a pro 
nepohyblivé klienty antidekubitní matrace. Kulturní zařízení nám přispělo částkou 24 240,- Kč. 
 
Především estetický dopad měl finanční dar od Nadačního fondu Tesco, ten nám přispěl na květníky a rostliny na naše 
terasy. Výše částky byla 10 000,- Kč a květiny se krásně rozrůstají a dělají nám mnoho radosti.  
 

Současně musíme poděkovat i individuálním dárcům, kteří přispěli naší organizaci finanční částkou nejčastěji za to, 

že jsme se starali nebo staráme o jejich blízké. V roce 2019 nám takto přispěli pan Petr Šusta, Rostislav Bláhovec, Luboš 
Rychecký a Markéta Žižková.  

 

Věcnými dary organizaci pomohli pan Petr Šusta předáním sochy panny Marie, Marie Hejdová předáním invalidního 
vozíku, Josef Kašpar darováním televizoru a Kateřina Hortová poskytnutím polohovacího lůžka Sentide. Rádi bychom 
též zmínili projekt Ježíškova vnoučata, díky kterému řada našich klientů mohla získat osobní dary. Jeden z našich klientů 
takto například mohl do VIP lóže při prosincovém zápasu Slávie.  
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2.6. Pečovatelská služba 

POSLÁNÍM pečovatelské služby Pelhřimov je poskytovat seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s více 

dětmi takovou podporu, aby ve svém domácím prostředí dokázali oni i jejich blízcí zvládnout složitou životní situaci. 

Nabízíme každodenní podporu při péči o vlastní osobu, 

pomoc při péči o domácnost, zajištění stravy a běžných 

záležitostí při jednání s úřady či lékařem.  

Klienty podporujeme v soběstačnosti, kontaktu s rodinou i 

veřejností a snažíme se neprohlubovat jejich závislost na 

naší službě. 

 

CÍLEM SLUŽBY je:  
 Podporovat uživatele dle jejich zachovaných 

schopností tak, aby oni i jejich blízcí zvládli 
složitou životní situaci a naši uživatelé mohli co 
nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. 

 Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli 
pečovatelské služby, denního stacionáře a domova pro seniory. 

 Poskytovat službu odborným personálem. 
 Spolupracovat s dalšími organizacemi v Pelhřimově, zvyšovat povědomí veřejnosti o místních poskytovatelích 

sociálních služeb a podporovat provázanost jednotlivých služeb.  

 

FORMA SLUŽBY: ambulantní a terénní 
 

KAPACITA SLUŽBY:  

terénní služba  - během dne zajištění 135 obědů a poskytnutí dalších služeb 15 klientům 

ambulantní služba – 10 osob /den 

PROVOZNÍ DOBA: 

pondělí – pátek    7,00 – 19,00 hod  

sobota, neděle, svátky  8,00 – 12,00 hod   

SLUŽBU POSKYTUJEME: 
Lidem starším osmnácti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, chronického duševního 
onemocnění, zdravotního postižení nebo věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, rodinám s více dětmi 
žijícím v Pelhřimově nebo místních částech, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služby poskytujeme na území Pelhřimova, v jeho místních částech a okolních obcích a ve městě Červená Řečice a jeho 
místních částech. 
SLUŽBU NEPOSKYTUJEME: 

 osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou přítomnost pečovatelek 

 osobám, které potřebují nepřetržitou péči zdravotních sester 

 osobám trpícím halucinacemi, bludy, alkoholismem či závislostí na omamných látkách 

 osobám, u nichž během sociálního šetření vyšlo najevo, že nejsou nijak omezeni v soběstačnosti a naši službu 
nepotřebují 

V RÁMCI ZÁKLADNÍ SLUŽEB A ZA ÚHRADU POSKYTUJEME: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SLUŽEB A TAKÉ ZA ÚHRADU POSKYTUJEME: 
 dopravu 

 dohled nad zajištěním léčebného režim 

ZÁSADY NAŠÍ SLUŽBY: 
 respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů 

 podpora aktivity a nezávislosti uživatelů 

 individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů 
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 podpora v kontaktu s blízkými i veřejností 
 zajištění pocitu bezpečí 
 podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků 

 

 

2.6.1. Plnění nastavených cílů služby 

1. Podporovat uživatele dle jejich zachovaných schopností tak, aby oni i jejich blízcí zvládli složitou životní situaci a 
naši uživatelé mohli, co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. 

 poskytování služby orientované především na úkony osobní péče  
 poskytovat služby do podvečerních hodin  
 účast na projektu „Žít doma“ 

 změna organizace rozvozů obědů a aktivní nabízení dovozu oběda od komerční služby 

 změna organizace práce pečovatelek, zefektivnění přejezdů pečovatelek ke klientům s využitím dalšího 
automobilu, eliminace práce ve dvou pečovatelkách  

 zajistit nákup elektromobilu – vůz zakoupen a v září uveden do provozu, příspěvek SFŽP čerpán 

 

2. Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli pečovatelské služby, denního stacionáře a domova po seniory. 
 Možnost klientů zapojit se do veřejných aktivizačních činností pořádaných DS – je zajištěno pravidelné cvičení, 

od září jsou aktivity stacionáře zpřístupněny obyvatelům Zámečku vždy 1 x týdně.  
 Možnost zúčastnit se kulturních akcí pořádaných DPS  

 

3. Poskytovat službu odborným personálem 

 sledování atmosféry v PS, organizace 

teambuildingu   

 účast pečovatelek na školeních zaměřených na 
odbornou péči o jednotlivé cílové skupiny  
 vzdělávání zaměřené na hospicovou péči  
 kurzy zaměřené na psychohygienu a syndrom 
vyhoření  
 interní vzdělávání zaměřené na vnitřní 
pravidla organizace  

 kurz fundraisingu pro vedoucí PS/DS – 

zvyšování vlastních příjmů organizace  
  

4. Spolupracovat s dalšími organizacemi 
v Pelhřimově, zvyšovat povědomí veřejnosti o 
místních poskytovatelích služeb a podporovat 
provázanost jednotlivých služeb. 
 sociální poradenství  

 prezentace PS na veřejných akcích poskytovatele  
 úprava webových stránek organizace  
 spolupráce domova se sociálním odborem při obsazování míst v Domě s pečovatelskou službou  

 

 

2.6.2. Uživatelé 

 
Pečovatelská služba je poskytovaná formou ambulantní (ve středisku osobní hygieny v budově „Zámečku“) a formou 

terénní v domácnostech klientů, kdy spádovými oblastmi jsou:  

 město Pelhřimov a jeho místní části - Benátky, Houserovka, Janovice, Myslotín, Rybníček, Skrýšov, Starý 

Pelhřimov, Nemojov, Strměchy 

 obce Olešná, Vokov, Pavlov, Dobrá Voda, Zajíčkov, Rynárec 

Na rok 2019 byla uzavřena smlouva o poskytování terénních sociálních služeb – pečovatelské služby - v obci Červená 

Řečice a místních částech.  
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Vzhledem k přísným regulím jsme povinni omezovat počty úkonů jako jsou rozvozy obědů, úklidy a nákupy, což by 
měly primárně zajišťovat komerční služby. V roce 2019 jsme tak rozvezli 29 513 (o 1576 méně než v roce 2018) a 

navýšili počet úkonů přímé péče o klienty, což je našim hlavním úkolem. 
 

Přímou péčí o klienty tak naše pečovatelky strávily každý měsíc téměř o 180 hodin víc než v roce 2018. V průběhu roku 
jsme poskytli péči v domácnosti 198 lidem a k 31.12. 2019 jsme se starali o 162 osob. 

 

V domě s pečovatelskou službou proběhlo několik setkání s jejich obyvateli zejména v souvislosti s realizováním 
denního stacionáře na Zámečku a také s přechodem na DVBT2.  
 

V rámci omezení využívání plastových obalů byly plastové krabičky pro rozvoz obědu PS nahrazeny 
kompostovatelnými obaly. Náklady se tím mírně zvýšily, ale protože jsme již v minulém roce omezovali množství 
plastových krabiček, nejsou náklady nijak výrazné. Senioři patří mezi osoby, které nejvíc nezvládají třídění odpadu, 
proto jsme se rozhodli jim to takto zjednodušit. 
V září byl do provozu uveden elektromobil, na který jsme získali dotaci ve výši 250 000,- Kč, současně bylo zajištěno 
nabíjení v garáži (wallbox + podružné měření), cena za provoz v zimních měsících byla stanovena na 1,09 Kč /km, což 
je asi necelá polovina nákladů za spotřebu jiný vozů.   
 

 Žadatelé 

Našim žadatelům je služba nabízena v čekací lhůtě několika dnů, v pořadníku žadatelů nebyl v roce 2019 evidován 
žádný žadatel, odmítáni jsou žadatelé o rozvoz obědů, je jim však doporučovaná komerční služba.  
 

2.7. Denní stacionář 

Posláním našeho denního stacionáře je poskytovat ambulantní pobyt osobám, které mají z důvodu věku, chronického 

onemocnění, nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a nemohou zůstat delší dobu doma bez přítomnosti jiné 

osoby. Klientům nabízíme bezpečnou pomoc přizpůsobenou jejich 

individuálním potřebám v takovém rozsahu, aby pečující osoby získaly 

čas k vyřízení svých záležitostí, případně odpočinku.  

 

CÍLEM SLUŽBY je:  

 Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a 
potřeb uživatelů 

 Zajištění takové pomoci a podpory, aby pečující osoby měly čas 
k vyřízení svých záležitostí a na odpočinek 

 Zvyšovat povědomí veřejnosti o této sociální službě 

 Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli denního stacionáře, 
pečovatelské služby a domova pro seniory. 

FORMA SLUŽBY: ambulantní 

SLUŽBU POSKYTUJEME: 
Služba denní stacionáře je poskytována občanům města Pelhřimov 
a místních částí, kteří jsou starší osmnácti let a: 

 potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu pravidelnou podporu v péči o vlastní osobu 

 jsou ohroženi kvůli svému věku nebo zdravotnímu stavu sociální izolací a potřebují podporu k zajištění kontaktu 
se svými vrstevníky nebo lidmi s podobným postižením 

 SLUŽBU NEPOSKYTUJEME osobám, které: 
 potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení 
 jsou velmi omezeni v soběstačnosti   
 trpí infekčním onemocněním 

 svým chováním ohrožují sebe nebo své okolí 
V RÁMCI ZÁKLADNÍCH SLUŽEB POSKYTUJEME: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
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 poskytnutí stravy 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 NAD RÁMEC SLUŽEB MŮŽETE VYUŽÍT: 
 dopravu do denního stacionáře 

ZÁSADY SLUŽEBY: 
 respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů 

 podpora aktivity a nezávislosti uživatelů 

 individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů 

 podpora v kontaktu s blízkými i veřejností 
 zajištění pocitu bezpečí 
 podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků 

 

2.7.1. Plnění v oblasti cílů služby 

1. Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů 

 zkvalitnění individuálního plánování  
 navýšení počtu klientů na stav 10 osob/den + adekvátní změny v organizaci práce  
 stáž v DS ve Světlé nad Sázavou 

 výlet do ZOO společně s klienty DPSP 

 vytvoření kuchyňského koutku  
 vzdělávání zaměřené na osoby s demencí a aktivizační činnosti  
 kurz fundraisingu pro vedoucí PS/DS – zvyšování vlastních příjmů organizace  

 

2. Zajištění takové pomoci a podpory, aby pečující osoby měly čas k vyřízení svých záležitostí a na odpočinek 

 podpora pečujících osob formou nabídky poskytování služby DS v délce odpovídající potřebám klientů 
(celodenní pobyt, hodinový pobyt)  

 rozvoj aktivit přístupných veřejnosti  
  

3. Zvyšovat povědomí veřejnosti o této službě 

 inzerovat nabídku aktivit pořádaných DS v místním tisku   
 prezentace DS na akcích pro veřejnost  
  

4. Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli denního stacionáře, pečovatelské služby a domova pro seniory 

 účast klientů DS na volnočasových aktivitách DpS  

 organizace akcí s účastí veřejnosti a klientů PS a DPSP  
  

2.7.2. Uživatelé služby 

Oproti předchozím letem zaznamenáváme zvýšený zájem o tuto službu. Za rok 2019 byly služby poskytnuty 18 

uživatelům, průměrně jsou ve stacionáři 4 osoby za den.  

 

Počet obědů odebraných klienty DS 1-12/2019:    929  (o 201 více než v roce 2018) 

Počet klientů        20 (denní kapacita 10 klientů) 

Počet úkonů péče odebraných klientů DS 1 – 12/2019   v hodnotě 133 655,- Kč  
        (o téměř 34 tis. více než v roce 2018) 

 

 

V prvních třech měsících jsme zaznamenali propad zájmu o denní stacionář, proběhlo několik akcí pro veřejnost ale 

s minimální účastí veřejnosti. V létě se začal prudce zvyšovat zájem o denní stacionář. Tržby za poskytnuté úkony 

překonaly poprvé v historii denního stacionáře hranici 100 tis. Od září jsme zavedli poskytování této služby jednou 

týdně v nově upravených prostorech na Zámečku, kde obyvatelé projevují zájem o tuto službu. Klienti, kteří využívají 

služeb denního stacionáře, velmi často trpí demencí a tuto službu využívají přechodně, než budou umístěni do pobytové 
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služby domov se zvláštním režimem. Zvyšující počet seniorů s demencí je zneklidňující a byl též důvodem, proč jsme 

od listopadu přistoupili k navýšení počtu personálu o jednu zaměstnankyni na 0,5 úvazku.  

 

Žadatelé 

Žadatelé o službu jsou uspokojováni okamžitě, v pořadníku čekatelů tedy není ani jedna osoba.  

 

Poděkování sponzorům a příznivcům: 

Díky Nadačnímu fondu pro Pelhřimovsko pokračuje naše pracovnice v psychoterapeutickém výcviku. Fond přispěl 
částkou 18 150,- Kč 

 

3. HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE 

3.1. Kontroly 

24.1.2019 – KHS kontrola provozu kuchyně HACCP, teplota stravy, informace pro alergiky – bez výhrad 

1.7.2019 – Úřad práce – dodržování Zákona o státní sociální podpoře – bez výhrad 

14.6.2019 – Zpráva nezávislého auditora – dodržování podmínek dotace – bez výhrad 

14.8.2019 – kontrola proočkovanosti – bez výhrad 

 

3.2. Plnění v personální oblasti 

3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 

Struktura a počet zaměstnanců k 31.12.2019    

 Úvazky k 

1.1.2019 

Přírůstky 
úvaz. za 
01-12/19 

Úbytky 
úvaz. za 
01-12/19 

Úvazky 
k 

31.12.1

9 

Stav fyz. 

      

Domov pro seniory      

Zdravotničtí pracovníci 6,3 1,2 1,15 6,35 13 

Nepedagog.vých.činnost  2 0 0 2 2 

Prac. přímé obsl.péče 18 6,5 7  17,5 17 

Sociální pracovníci 1,3 0 0 1,3 2 

THP  3,31 0 0 3,31 8 

Ostatní prac. (údržba, 
prádelna, stravování, 
úklid)  

10,6 4,5 3 12,1 24 

Mezisoučet 41,51 12,2 11,15 42,56  

DZR      

Zdravotničtí pracovníci 4,2 1,3 0,85 4,65 13 

Nepedagog.vých.činnost  1 0 0 1 1 

Prac. přímé obsl.péče 15 2 1 16 15 

Sociální pracovníci 1 0 0 1 1 

THP  2,57 0 0 2,57 8 
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Ostatní prac. (údržba, 
prádelna, stravování, 
úklid)  

9,4 0,5 0 9,9 24 

Mezisoučet 33,17 3,8 1,85 35,12  

Pečovatelská služba      

Pečovatelská činnost 7,5 2 1 8,5 9 

Zdravotničtí pracovníci 0 0,25 0 0,25 1 

Sociální pracovnice 0,5 0 0 0,5 1 

THP  0,77 0 0 0,77 6 

Ost. prac. - řidič, 
stravování 

3,5 1 2 2,5 3 

Mezisoučet 12,27 3,25 3 12,52  

Denní stacionář      

POP 1,5 0,5 0 2 3 

Sociální pracovníci 0,2 0 0 0,2 1 

THP  0,25 0 0 0,25 6 

Mezisoučet 1,95 0,5 0 2,45  

Mezisoučet hl. činnost      

Doplňková činnost      

THP 0,35 0 0 0,35 7 

Ost. prac.-prodavačka  0,5 0 0,5 0 0 

Mezisoučet 0,85 0 0,5 0,35  

Celkem 89,75 19,75 16,5 93  

 

Fluktuace zaměstnanců je nízká, průměrný plat v organizaci je 28 496,- Kč což je o téměř 3 000 víc než v roce 2018. 

Většinu našich zaměstnanců tvoří ženy (84%), ve věku 40 – 50 let. Většina zaměstnanců dosáhla středního odborného 
vzdělání bez maturity.  

 

  

46%

33%

6%
6%

5%

4%

Střední odborné

Střední s maturitou

Základní

Vyšší odborné

Magisterské

Bakalářské
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3.3. Oblast hospodaření 

a) Výnosy 

 

VÝNOSY 
Hlavní 
činnost 

Domov pro 

seniory 

Domov se zvl. 

režimem 

Pečovatel. 
služba 

Denní 
stacionář 

Dopl. 

činnost  

Tržby sociální a zdr. 
služby 30801363,10 15344075,28 12007813,82 3261927 187547 0 

 

z toho tržby od zdr. pojišť. 2353356,10 883191,28 1470164,82 0 0 0  

Stravování zaměstnanci 403533,42 159734,75 174140,53 56901,29 12756,85 9724,53  

Stravování cizí strávníci 0,00 0 0 0 0 178395,74  

Akce 0,00 0 0 0 0 26075,74  

Pronájem 0,00 0 0 0 0 59738,56  

Prodej zboží 0,00 0 0 0 0 267726,76  

Ostatní výnosy 297099,62 181978,17 62422,91 47815,5 4883,04 4911,71  

Příspěvky a dotace 26798270,25 12209306,79 8953537,92 4635425,54 1000000 167000  

Příspěvek na pr. MěÚ 7633000,00 2954000 1851000 2396000 432000 167000 
 

Dotace z Kraje 2634000,00 1330000 1105000 155000 44000 0 
 

Dotace z prostř. MPSV 16374000,00 7878000 5966000 2006000 524000 0 
 

Příspěvek na pr. obce 70613,00 0 0 70613 0 0 
 

Čas. rozliš. transferů na 
DHM 86657,25 47306,79 31537,92 7812,54 0 0 

 

VÝNOSY CELKEM 58300266,39 27895094,99 21197915,18 8002069,33 1205186,89 713573,04 
 

 
Od ledna 2019 došlo na základě nařízení vlády k navýšení platových tarifů a zvláštních příplatků. Tato skutečnost 

se však i přes podanou žádost nepromítla do dotací poskytnutých z prostředků MPSV a Kraje v únoru 2019, u dotace 
z prostředků MPSV byla dokonce u pobytových služeb přiznána nižší dotace než v roce 2018. Aby organizace zajistila 

financování osobních nákladů, požádala o dofinancování tohoto rozdílu zřizovatele. V září 2019 obdržela organizace v 

rámci dofinancování na pobytové služby Kč 832 tis. (Kč 672 tis. z prostředků MPSV, Kč 160 tis. z rozpočtu Kraje 
Vysočina). V souvislosti s tím byl podán zřizovateli návrh o převod části příspěvku na provoz na fond investic za účelem 
financování potřebného investičního zařízení. V měsíci listopadu 2019 proběhlo na žádost organizace další 
dofinancování pobytových služeb ze zdrojů Kraje Vysočina v celkové výši Kč 773 tis. Kč.  

Po naplnění navýšené kapacity jsme zaznamenali poměrně stabilní příjmy za bydlení a stravu u obou pobytových 
služeb na úrovni plánu. Objem úhrad na péči u DpS bohužel dlouhodobě nedosahoval plánované výše, proto bylo v září 
přistoupeno k úpravě rozpočtu. Zdravotní stav klientů je velmi přísně posuzován (přiznané příspěvky na péči v mnoha 

případech neodpovídají skutečné závislosti klientů na pomoci jiných osob) a řízení o schvalování příspěvků na péči 
probíhalo nadměrně dlouho. Tyto dva faktory nepříznivě ovlivňovaly výši úhrad za péči zejména po nástupu nových 
klientů.  

Naopak nárůst objemu vykazovaných ošetřovatelských výkonů a dodatečně přiznaná bonifikace VZP za péči o 
klienty s vybranými diagnózami se projevily ve zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven. 

Úhrady za poskytované služby denního stacionáře převýšily původně plánovanou úroveň z důvodu zvýšeného 
zájmu o denní stacionář od června 2019. U pečovatelské služby se daří díky nárůstu výkonů a zvýšení ceny úhrad 
překračovat plánované příjmy cca o 25 tis. měsíčně.
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PŘEHLED VYBRANÝCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ DPSP V LETECH 2016 AŽ 2019 

 DpS (v roce 2018 a 2019 vč. DZR) PS DS 

 Objem vybraných zdrojů v Kč Objem vybraných zdrojů v Kč Objem vybraných zdrojů v Kč 

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Dotace Kraj Vysočina 876000 1253000 1609000 2435000 80000 135000 155000 155000 25000 38000 44000 44000 

Dotace MPSV 6279000 8429000 13697000 13844000 577000 979000 1711000 2006000 186000 183000 414000 524000 

Provozní příspěvek -  
zřiz. 3889000 6551000 4495000 4805000 1666000 1871000 2179000 2396000 308000 370000 470000 432000 

Příspěvek obec 0 0 0 0 32641 31463 53422 70613 0 0 0 0 

Úřad práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrady od zdr. pojišť. 1153527 1467704 1803300 2353356 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sponzorské dary 3800 1700 69459 77688 0 30503 11987 17215 0 3000 796 4883 

Příjmy od klientů 19219663 19844550 23151130 24709645 2797544 2845614 3040583 3261927 122400 101308 141991 187547 

z toho úhrady za bydl. 
a str. 11088148 11469819 12436790 13758224 1750040 1698008 1727050 1650005 30525 29882 45506 53891 

z toho úhrady za péči 8130658 8373525 10712412 10950975 996542 1123223 1277827 1540157 91635 67210 86748 114462 

z toho fakult. služby 857 1206 1928 446 50962 24383 35706 71765 240 4216 9737 19194 

Smluvní úhrady 802211 585894 527138 288888 0 0 0 0 0 0 0 0 
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b) Náklady 

NÁKLADY 
Hlavní 
činnost 

Domov pro 

seniory 

Domov se zvl. 

režimem 

Pečovatel. 
služba 

Denní 
stacionář 

Dopl. 

činnost  

Spotřeba materiálu 7350561,28 3527178,79 2462471,52 1283931,57 76979,40 120500,01  

Potraviny 5356078,65 2606951,95 1710269,60 989811,41 49045,69 115636,35 
 

Spotřeba energie 2787393,37 1452256,18 961964,43 343601,18 29571,58 26230,93  

Zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202064,23  

Opravy a udržování, 
revize 937913,21 518760,23 357816,80 61156,78 179,40 0,00 

 

Cestovné 25242,00 8510,36 9780,80 6081,34 869,50 0,00  

Náklady na reprezentaci 14841,40 6929,54 6911,86 1000,00 0,00 0,00  

Ostatní služby 1961939,76 921191,92 679030,07 341208,44 20509,33 7373,22  

Mzdové náklady 31445000,00 15183000 11697000 3822000 743000 249460  

Zákonné soc. poj. 10404756,00 4952981 3929758 1272547 249470 78698  

Ostatní soc. poj.-úraz 128197,00 60794 48937 15441 3025 963  

Zákonné soc. N 1256557,60 610610,84 477475,04 143449,89 25021,83 4897  

Ostatní daně a popl. 28058,00 9795 6265 9838 2160 2000  

Jiné ostatní N 183461,52 115823,24 23112,26 43922,58 603,44 345,91  

Odpisy 677548,00 262653 178870 236025 0 0  

Prod.majetek 30601,00 0 0 30601 0 0  

Náklady z DDM 806379,90 233085,88 332303,87 209339,75 31650,4 0  

Daň z příjmů 305,05 171,44 133,61 0 0 0  

NÁKLADY CELKEM 58038755,09 27863741,42 21171830,26 7820143,53 1183039,88 692532,3  

 

S ohledem na výši schválených dotací, očekávaných vlastních zdrojů a maximální výši vyrovnávací platby 
financovala organizace během ledna až srpna zejména nezbytné výdaje – běžný provoz, neodkladné opravy a navýšení 
kapacity DpS a DZR (celkově o 4 lůžka). S ohledem na zářijové a listopadové dofinancování z prostředků MPSV a 
Kraje Vysočina, zvýšené úhrady od zdravotních pojišťoven, finanční dary, přiznání příspěvků na péči v závěru roku a 
úsporu některých nákladových položek uskutečnila organizace v posledním čtvrtletí roku 2019 odkládanou obnovu 
vybavení a pomůcek pro péči o klienty – např. matrace, podložky, pomůcky na aktivizaci, oxygenátor, odsávačka, 
chodítka, ložní prádlo, ventilátory, hrazdy, evakuační plachty, jídelní stoly, zdravotnický vozík, pračka na mopy, 
polohovací křesla, šatní skříně, mixér, počítače s novým operačním systémem, notebooky pro PS. 

 Do osobních nákladů organizace se ve sledovaném období roku 2019 promítly změny nařízení vlády o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 1. ledna 2019 došlo k nárůstu platů zdravotních 
sester, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků o 7 %, u ostatních zaměstnanců došlo k navýšení o 5 

%. Během měsíce července požádala organizace Kraj Vysočina o dofinancování nárůstu osobních nákladů, přičemž 
v měsíci záři byla DpSP přiznána dotace na tyto účely ve výši Kč 672.000, v měsíci listopadu Kč 773.000.  

Nemocnost zaměstnanců a časová prodleva při obnově kmenových zaměstnanců byla řešena zaměstnáváním 
osob mimo hlavní pracovní poměr a měla za následek nárůst nákladů na dohody o provedení práce a dohody o pracovní 
činnosti. 

Od ledna 2019 došlo k výraznému nárůstu cen energií. Díky nízké spotřebě plynu a vody nedošlo u těchto 
komodit k nadměrnému čerpání nákladů. Jiná situace nastala u elektrické energie, kdy zdražení o více než 12 % mělo 
za následek překročení původně plánovaných nákladů cca o 160 tis. Kč. Tato částka byla organizaci Krajem Vysočina 
v měsíci září přiznána na základě žádosti o dofinancování.   
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 Ve sledovaném období byly čerpány náklady na opravy a údržbu v celkové výši 938 tis. Kč, z toho mimořádné 
opravy činily 373 tis. Kč. Časté byly opravy automobilů PS, zařízení kuchyně a prádelny. Z tohoto důvodu došlo v roce 

2019 k nákupu nových automobilů pro PS a investicím do kuchyňského vybavení.  

 Při krádeži v kanceláři ekonomického úseku došlo k odcizení hotovosti a cenin ve výši Kč 82.744. Za účelem 
likvidace následků vyloupení kanceláře ekonomického úseku byly vynaloženy náklady ve výši cca 70 tis. Kč. V měsíci 
září obdržela organizace pojistné plnění, které pokrylo škodu spojenou s odcizením hotovostí, cenin a vybavení. 

Struktura nákladů a podíl vlastních a cizích příjmů se v poskytovaných službách výrazně liší. Je to dáno především 
samotným charakterem služeb a podmínkami jejich poskytování. Pro ilustraci níže uvádíme podíly vybraných položek. 

Podíl vybraných nákladů a výnosů na celkových nákladech a výnosech 
jednotlivých služeb v roce 2019 

NÁKLAD 

Domov 

pro 

seniory 

Domov 

se zvl. 

režimem 

Pečovatel. 
služba 

Denní 
stacionář  

Spotřeba materiálu 12,7% 11,6% 16,4% 6,5%  

Spotřeba energie 5,2% 4,5% 4,4% 2,5%  

Opravy a udržování, revize 1,9% 1,7% 0,8% 0,0%  

Osobní náklady 74,7% 76,3% 67,2% 86,3%  

Odpisy 0,9% 0,8% 3,0% 0,0%  

VÝNOS 

Domov 

pro 

seniory 

Domov 

se zvl. 

režimem 

Pečovatel. 
služba 

Denní 
stacionář 

 

 

Tržby sociální a zdr. služby 55,0% 56,6% 40,8% 15,6%  

Tržby za sociální služby 51,8% 49,7% 40,8% 15,6%  

Tržby od zdr. pojišťoven 3,2% 6,9% 0,0% 0,0%  

Příspěvky a dotace 43,8% 42,2% 57,9% 83,0%  

 

c) Investice 

 V roce 2019 organizace pořídila: 

 osobní automobil pro PS   Kč 296.479,00 

 lůžko pečovatelské s laterárním náklonem Kč   83.206,41 

 poplachový systém Jablotron   Kč   43.870,20 

 myčka černého nádobí    Kč 296.450,00 

 koupací lůžko (lehátko)    Kč   80.280,00 

 koupací křeslo (vozík sprchovací Ocean) Kč   74.489,00 

DpSP obdržel věcný dar - lůžko Sentida v hodnotě Kč 100.000. 

Čerpání investiční dotace r. 2019 

Poskytnutá dotace      Kč 1.850.000,- 
 

Myčka bílého nádobí     Kč 241.395,00 

Osobní automobil Renault Kangoo    Kč 615.532,00  
(poř. cena Kč 865.532, Kč 250.000 obdržel DpSP od Státního fondu životního prostředí) 
Koupací křeslo s váhou (sedací zvedák)   Kč 195.000,90 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zůstatek       Kč 866.927,90 

 

Po dohodě se zřizovatelem bude nevyčerpaná část dotace použita v roce 2020, a to na pořízení myčky nádobí na 
jídlonosiče, stroje na čištění podlah s pojezdem a myček toaletních mís. 
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4. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
 

Hospodaření DpSP v roce 2019 

 

    Hlavní činnost   Dopl. činnost  Celkem 

Náklady celkem: Kč 58.038.755,09  Kč 692.532,30 Kč 58.731.287,39 

Výnosy celkem: Kč 58.300.266,39  Kč 713.573,04 Kč 59.013.839,43 

 

Výsledek hospodaření po zdanění:      Kč      282.552,04 

 

Vypořádání výsledku hospodaření 
Tvorba rezervního fondu       Kč      282.552,04 

 

 

 

5. ZÁVĚREČNÉ SLOVO A VIZE DO BUDOUCNA 
 

Stáří je období, kdy by se měl člověk smiřovat se životem a vším dobrým či špatným, co přinesl a odnesl. Není to období 
lehké a někdy ani krásné. Tělo slábne, 
přichází bolesti, lidé se musí vyrovnávat 
s úbytkem sil, odchody přátel, blízkých…. 
Naše organizace chce být v této chvíli 
oporou. Věříme, že je důležité, aby se s námi 
a u nás cítili naši klienti dobře. A to nejen 
klienti, kteří žijí v budově domova 
v Městských sadech. Chceme být pomocí i 
pro ty, o které se stará doma naše 
pečovatelská služba a ty, kteří navštěvují náš 
denní stacionář.  
 

Pracujeme pro lidi, s lidmi a sami jsme lidé.  
Víme, že se ne vždycky dokážeme všichni 
domluvit k absolutní spokojenosti. Ale 
mluvme spolu, jednejme a hrany se obrousí a 
společně to zvládneme. 
 

Naším cílem pro rok 2020 je budování 
důvěry v naše služby u občanů Pelhřimova a 

okolí. Víme, že jsme na dobré cestě a rádi bychom byli pevnou oporou pro všechny, kteří v důsledku stáří, nemoci či 
zdravotního postižení potřebují naši pomoc. 
Chceme intenzivněji spolupracovat s rodinami našich klientů a více je do péče zapojovat, chceme pomáhat lidem 
v posledních dnech života a rozšiřovat naši spolupráci s Domácí hospicovou péčí Iris, máme plán na rozšíření služeb 
denního stacionáře a pečovatelské služby tak, aby naše služby byly dostupnější i o víkendech. Snad bude rok 2020 našim 
plánům vstřícný a budeme vám k vaší spokojenosti kdykoliv k dispozici.  
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