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Úvodní slovo
Rok 2020 byl především nestandardní a v mnohém jiný než léta předchozí. V souvislosti 
s covidovou pandemií přinesl nepředvídatelné situace, nečekanou zátěž i nelehké výzvy. Museli 
jsme se naučit mnoho nového, nebát se improvizovat a vypořádat se s velkým množstvím stále 
se měnících mimořádných opatření nejen v práci, ale i v soukromém životě. 

Některé slibně nastartované projekty bylo nutné na delší dobu pozastavit, čímž se přerušila 
jejich kontinuita a vynaložená energie přišla nazmar. Týkalo se to především aktivit směřujících 
k  zapojení organizace do místní komunity a k navázání mezigenerační spolupráce, např. se 
školami, budování dobrovolnické základny, navázání spolupráce s městskou knihovnou apod. 

Na konci srpna 2020 došlo v naší organizaci také k výměně vedení a od září 2020 až do 
jmenování nové ředitelky v únoru 2021 organizaci ve vedoucí funkci zastupovala dosavadní 
koordinátorka paní Dana Mlýnková, za což jí patří velké poděkování i obdiv. 

Ve složité situaci dokázala udržet pečovatelskou službu plně v provozu a s významnou 
podporou a pomocí paní účetní Ing. Jany Kořínkové zajistit také fungování organizace po 
ekonomické a finanční stránce. 

V nepřehledném terénu proticovidových opatření se na podzim 2020 povedlo zajistit a se 
zdravotními pojišťovnami vyjednat povinné testování zaměstnanců přímo v sídle naší organizace 
prostřednictvím zdravotnické pracovnice z vlastních řad, což významně ušetřilo čas pracovníkům 
v přímé péči. 

S notnou dávkou štěstí se také podařilo počátkem října, těsně před druhou covidovou vlnou, 
uspořádat Den pro seniory formou zahradní slavnosti ve venkovním prostoru před Domem 
s pečovatelskou službou. Akce se vydařila jak vzhledem ke krásnému počasí, tak i po stránce 
kulturního programu, dobré kávy a chutného občerstvení. Mnozí senioři tak měli možnost po 
několikaměsíční izolaci znovu zažít společné setkání. 

S úlevou i s radostí můžeme konstatovat, že v době, kdy byla činnost některých sociálních 
zařízení úplně pozastavena či probíhal provoz omezený nebo mimořádný v souvislosti s opatřeními 
spojenými s péčí o klienty a se zabezpečením karantény, Pečovatelská služba města Dobříše 
poskytovala po celý rok 2020 své služby v rámci základní činnosti v plné míře a bez přerušení. 
To bylo možné hlavně díky zodpovědnému chování zaměstnanců, jejich obětavosti a vysokému 
pracovnímu nasazení. Díky jejich úsilí se podařilo udržet vysokou úroveň a kvalitu poskytovaných 
služeb i v obtížných podmínkách. Hned v první covidové vlně se do pomoci klientům aktivně 
zapojili také dobříšští skauti, s nimiž jsme spolupracovali především při zajišťování nákupů pro 
seniory i další občany, kteří se náhle ocitli v nechtěné izolaci. 

Provozní omezení V Pečovatelské službě města Dobříše se během roku 2020 opakovaně 
dotkla pouze vedlejší činnosti, tzn. masáží, pedikúry a praní prádla pro veřejnost.

          Lucie Přádová
          sociální pracovnice 
          (od února 2021 ředitelka)
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Poslání
Posláním naší organizace je podporovat samostatnost osob v nepříznivých sociálních situacích 
prostřednictvím poskytovaných služeb tak, aby tito lidé mohli i při snížené soběstačnosti co 
nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, vedli přirozený způsob života a byly přitom v maximální 
možné míře zachovány jejich rodinné, přátelské a společenské vazby.

Naše služby
Pečovatelská služba je poskytována jako služba terénní, podle potřeb občana přímo v jeho 
domácnosti, nebo ambulantně, ve středisku osobní hygieny (SOH) v Domě s pečovatelskou 
službou, kam klient dochází samostatně či je doprovázen. Zajišťujeme také převoz imobilních 
klientů do SOH služebním vozidlem. 

Bezplatně poskytujeme základní sociální poradenství, půjčujeme kompenzační pomůcky až 
na dobu 3 měsíců a poskytujeme základní instruktáž a podporu pečujícím. 

Úkony terénní pečovatelské služby:

• pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu – pomoc a podpora při podávání jídla 
a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík
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• pomoc při osobní hygieně v domácnosti – pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc 
při použití WC

• pomoc při zajištění stravy – dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě a podávání jídla 
a pití

• pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, donáška vody, 
topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na instituce

Služba poskytované ambulantně:
• pomoc při osobní hygieně ve Středisku osobní hygieny – koupel ve sprše nebo ve vaně

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčujeme pomůcky, které usnadňují samostatný pobyt lidí se sníženou soběstačností v domácím 
prostředí a jsou pomocí také pro pečující. Poskytujeme klientům podporu při výběru vhodné 
pomůcky a vysvětlíme zájemcům, jak ji správně používat.

Pomůcky jsou přednostně určené pro potřeby klientů, kteří využívají naši pečovatelskou 
službu, v omezené míře je nabízíme k zapůjčení i veřejnosti. Klientům pečovatelské služby jsme 
schopni zajistit dovoz přímo do domácnosti.

Pomůcky zapůjčíme k nácviku bezplatně po dobu 3 měsíců. Poté si klient může pořídit 
vhodnou pomůcku vlastní buď ze zdravotního pojištění na poukaz od lékaře nebo na své náklady, 
přičemž může využít nákupu levnější pomůcky repasované.

Celkový počet vypůjčených pomůcek v roce 2020 byl 43 kusů. Těmi dlouhodobě nejžádanějšími 
jsou francouzské hole, toaletní židle, chodítka, invalidní vozíky, sedátka na vanu a nástavce na WC.

Půjčovnu pomůcek v roce 2020 spravoval Jakub Gregor.

Ostatní služby

Jedná se o služby, které poskytujeme v rámci vedlejší činnosti na základě živnostenského listu 
i pro veřejnost:
• pedikúra
• masáže
• praní, žehlení a mandlování prádla

V roce 2020 bylo poskytování těchto služeb dotčeno mimořádnými opatřeními v souvislosti 
s epidemií Covid-19. Na několik měsíců musel být provoz prádelny, masérny i pedikúry úplně 
přerušen či mohl probíhat jen v omezené míře při splnění stanovených podmínek.  
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Cílová skupina
Naše služba je určena občanům se sníženou soběstačností a sebeobsluhou v základních 
životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu pokročilého 
věku, či z důvodu tělesného nebo zdravotního postižení nebo nepříznivého zdravotního stavu 
bez omezení věku.

Pečujeme také v rodinách, kde se současně narodily tři a více dětí a v rodinách s těžce 
nemocným či postiženým dítětem. Rodičům s tělesným postižením a s vážným onemocněním 
a matkám na rizikovém těhotenství pomáháme s péči o děti v rodině.

Pečovatelskou službu poskytujeme na území města Dobříše a v přilehlých obcích spadajících 
do ORP Dobříš. 

Přehled poskytnutých služeb v roce 2020 
V roce 2020 jsme poskytli péči celkem 89 klientům (jedná se o počet klientů, kterým byla 
poskytována péče alespoň v jednom dni tohoto roku; je to součet počtu klientů na počátku období 
a jejich nárůstu do konce roku 2020), z toho 86 klientů mělo bydliště na Dobříši a 3 ve Staré Huti.  
Z celkového počtu klientů bylo 25 mužů a 64 žen. 

Věková skladba klientů v roce 2020 byla následující:
ve věku do 65 let – 5 klientů
věk 66 – 80 let – 33 klientů
věk 81 – 100 let – 51 klientů

V roce 2020 jsme uzavřeli novou smlouvu o péči s 37 klienty. 
Naopak péči ukončilo 34 klientů, z čehož: 
9 klientů zemřelo, 
10 jich z domácího prostředí odešlo do domovů pro seniory,
u 15 z nich byla ukončená smlouva z jiných důvodů po vzájemné dohodě obou stran.



I  5  I

Celková úhrada za hlavní činnost pečovatelské služby v roce 2020 byla 404 577,00 Kč. 

Příjmy podle jednotlivých úkonů v roce 2020 (procentuálně):
Dovoz a donáška jídla          27%
Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti      19%
Běžný úklid a údržba domácnosti         13%
Doprovod dospělého          11%
Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  09%
Běžné nákupy            09%
Pochůzky            04%
Praní a žehlení prádla pro klienty PS        03%
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití        03% 
Příprava a podání jídla a pití         02%

Celková úhrada za vedlejší činnost (masáže, pedikúra, praní a žehlení prádla 
pro veřejnost) v roce 2020 činila 206 825,00 Kč. 

Hospodaření v roce 2020
 
Náklady v Kč
spotřeba materiálu 192 585,00
spotřeba energie 155 194,00
opravy 35 739,00
cestovné, reprezentace 15 147,00
ostatní služby 247 447,00
osobní náklady 5 396 816,00
odpisy 36 964,00
ostatní náklady 128 393,00

6 208 285,00

Výnosy v Kč
úhrady za peč.službu 404 577,00
výnosy vedlejší činnost 206 825,00
čerpání fondů 796,00
ostatní výnosy 2 135,00
dotace MPSV 2 909 638,00
příspěvek zřizovatele 2 707 300,00

6 231 271,00
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V roce 2020 vykázala organizace zisk z hlavní činnosti ve výši 15.086,- Kč a zisk z vedlejší 
činnosti ve výši 7.901,- Kč. Celkový hospodářský výsledek byl 22.987,- Kč. Zisk hospodaření 
byl po schválení Radou města převeden do rezervního fondu a fondu odměn.

V řádném kole dotačního řízení MPSV se podařilo získat celkovou provozní dotaci na 
poskytování sociálních služeb ve výši 2.317.700,- Kč.  Celá provozní dotace MPSV byla použita 
na úhradu osobních nákladů. 

Většinu nákladů spojených s epidemií Covid_19 se podařilo pokrýt z vyhlášených mimořádných 
dotací MPSV ve výši 591.938,- Kč. Bylo žádáno především na nákup ochranných pomůcek, 
dezinfekcí, na vybavení hardware i software pro práci z domova, na on-line školení a konzultace 
a na pokrytí mzdových nákladů při přesunu pracovníků na přímou péči. 

Příspěvek zřizovatele včetně účelových prostředků na organizaci Dne seniorů a na zájmové 
aktivity pro seniory byl 2.707.300,- Kč. Účelová dotace na aktivity pro seniory nebyla kvůli 
opatřením proti šíření Covid-19 dočerpána v plné výši. Zbylé prostředky byly převedeny do 
provozu.

V roce 2020 výrazněji vzrostly náklady na telefony a software v souvislosti s přechodem na 
cloudové služby a na dovybavením pracovníků služebními telefony. 

Lidé Pečovatelské služby
Ke konci roku 2020 pracovalo v Pečovatelské službě celkem 14 zaměstnanců (včetně dohod). 
Na stálý pracovní poměr zde bylo zaměstnáno 10 lidí, jejichž přepočtený stav činil 7,675 úvazků. 
Na dohody (DPČ, DPP) organizace v prosinci 2020 zaměstnávala celkem 4 pracovníky.

Z celkového počtu zaměstnanců jich pracovalo 7 v přímé péči, ostatní se podíleli na 
zabezpečení provozu ekonomicko-hospo-dářského úseku a administrativy.

V roce 2020 
v Pečovatelské 
službě města Dobříše 
pracovali:

Naděžda Matějková 
(ředitelka do 31.8.2020)

Dana Mlýnková 
(koordinátorka, v měsících 
září – prosinec zastupovala 
vedení organizace)

Lucie Přádová (sociální 
pracovnice)
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Zdenka Goldová (pečovatelka)   Jakub Gregor (pečovatel)    
Markéta Kolačná (pečovatelka, masérka) Hanka Maryšková (pečovatelka)  
Markéta Růžičková (pečovatelka)   Jana Kořínková (účetní, ekonom)  
Marie Jarolímková (uklízečka)   Hanka Kofroňová (pradlenka)   
Karin Kofroňová (pradlenka)   Aneta Marešová (pedikérka)   
Ivana Kadlecová (pedikérka)

Organizační struktura:
Pečovatelská služba města Dobříše je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která byla 
zřízena městem v roce 1993. Naše služby jsou poskytovány na základě oprávnění dle §78 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich registrace je schválena rozhodnutím Krajského 
úřadu Středočeského kraje ze dne 21. 6. 2007.

Vedoucím Pečovatelské služby města Dobříše je statutární zástupce – ředitel, který kompletně 
řídí a zastupuje organizaci. Statutárního zástupce jmenuje a odvolává Rada města. 

Pečovatelskou službu zajišťuje sociální pracovnice, koordinátorka a pracovníci v sociálních 
službách. Ekonomicko-hospodářská sekce zahrnuje účtárnu, úklid a provoz vedlejší činnost.

Materiální a technické zabezpečení
Pečovatelská služba sídlí v Domě s pečovatelskou službou, kde má k dispozici nebytové prostory 
s bezbariérovým přístupem o velikosti cca 150 m2  v bezplatném nájmu od města Dobříše.

Pečovatelská služba má v dlouhodobém nájmu také společenskou klubovnu v DPS, kde 
působí Klub důchodců Permánek. Klubovna je současně využívána i pro činnosti pečovatelské 
služby – supervize, školení, společenské akce. 

Provozní místnosti:
kancelář ředitele
kancelář účetní + archiv 
sklad
denní místnost pečovatelek
sociální zařízení pro personál, kuchyňka
koupelna pro klienty opatřená sprchou a vanou se zvedacím zařízením
prádelna vybavená třemi automatickými pračkami, sušičkou, mandlem 
místnost pro provoz pedikúry s vybavením
místnost pro provoz masáží s vybavením
odpočívárna (čekárna), WC pro klienty, garáž pro parkování služebního vozidla se skladem

Další materiální zabezpečení:
osobní automobil „PEUGEOT PARTNER“ – slouží k rozvozu obědů a k přepravě osob
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Členství v odborných spolcích 
a účast na projektech
Jsme členy České asociace pečovatelských služeb a Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb. Zúčastňujeme se jejich pravidelných pracovních setkávání a vzdělávacích programů.

Organizace je již od roku 2018 zapojená do dlouhodobého projektu Institutu sociální práce 
„Žít doma“, který vede k rozvoji a posílení odbornosti pečovatelských služeb a je zaměřen na 
podporu změn v nastavení těchto služeb s cílem podpořit možnost ŽÍT DOMA i v případě větší 
závislosti na pomoci další osoby. V roce 2020 v rámci tohoto projektu proběhlo několik on-line 
vzdělávacích seminářů, kterých se pravidelně zúčastnila sociální pracovnice a koordinátorka. 

Vzdělávání zaměstnanců
V rámci opatření přijatých s ohledem na epidemiologickou situaci byla omezena činnost 
vzdělávacích institucí poskytujících akreditované programy a rovněž provoz vybraných sociálních 
služeb byl pozastaven či probíhal provoz omezený. Ministerstvo sociálních věcí zohlednilo tento 
mimořádný stav a povinný rozsah 24 hodin dalšího vzdělávání byl pro rok 2020 zkrácen.

V roce 2020 v Pečovatelské službě města Dobříše absolvovali plné akreditované vzdělávání 
pouze 3 pracovníci (sociální pracovnice a 2 pracovníci v přímé péči). Ostatní splnili zákonný rozsah 
dalšího vzdělávání alespoň částečně. 

V rámci projektu „Žít doma“ dostala organizace k dispozici kompletní sérii tzv. Informačních 
listů, ve kterých byly podrobně a přehledně zpracovány různé tematické oblasti pečovatelské služby, 
specifika péče při různých formách postižení či onemocnění, návody na úpravu prostředí apod. 
Listy jsme využily jako podklad pro tzv. „vzdělávací okénka“, která byla součástí pravidelných 
týmových porad v průběhu celého roku 2020. 

Od poloviny roku 2020 probíhá také pravidelná supervize pro tým vedoucích pracovníků 
s frekvencí 1x za 6-8 týdnů. 

Organizace odebírá časopis „Sociální služby“ a noviny pro pečující laiky „Pečujeme doma“, 
které jsou k dispozici zaměstnancům i veřejnosti. 

Společenské akce pro seniory
• Říjnová oslava Dne seniorů formou zahradní slavnosti ve spolupráci s městem Dobříš
• Koncert pro violoncella (Ústav A. Dvořáka) pořádaný v DPS
• Besídka 2. mateřské školy Dobříš v DPS při příležitosti Dne matek
• Vánoční besídka 2. mateřské školy Dobříš v DPS 
• Vánoční setkání a tvoření s dětmi ze Základní školy Trnka
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Za spolupráci děkujeme

Zástupcům města Dobříše, Sociálnímu odboru, Úřadu práce, Centru pro komunitní plánování, 
Místní akční skupině Brdy – Vltava, Institutu sociální práce, organizaci Dementia I.O.V., Klubu 
důchodců Permánek, 2.mateřské škole Dobříš, Základní škole Trnka, Informačnímu středisku 
města Dobříše, Kulturnímu centru Dobříš, spolupracujícím praktickým lékařům z Polikliniky 
Dobříš, sociálním pracovnicím Masarykova sanatoria a Domova seniorů na Dobříši, Farní charitě 
Starý Knín, zdravotním sestrám Péče doma, Českému revivalu Pavla Justicha, dobříšským skautům 
a mnohým dalším.

Za podporu bychom rádi poděkovali společnosti Unilever ČR, která darovala dezinfekční prostředky 
v době jejich kritického nedostatku, panu Josefu Dvořákovi z Taxi-Dobříš, který naši organizaci 
podpořil finančním příspěvkem i bezplatnými službami pro naše uživatele a také všem dárcům, 
kteří nám zdarma věnovali kompenzační pomůcky k použití pro širokou veřejnost.

Sídlo a kontakty
Pečovatelská služba města Dobříše
ps.dobris@seznam.cz / www.psdobris.cz/ telefon: 318 522 874, 770 153 508
IČO: 48954845/ DIČ: CZ48954845

Adresa sídla:  
Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš
Úřední hodiny jsou ve všední dny od 7:30 do 15:30 hodin

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 4691067359/ 0800, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Identifikátor sociální služby: 4456461
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