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Úvodní slovo

Rok 2021 přinesl personální změnu na pozici ředitelky a s tím také nové plány a výzvy, kterých 
bylo třeba se zhostit. Ruku v  ruce s novým vedením vyvstala spousta nových úkolů, a  to také 
znamenalo velké nároky na soudržnost a vysoké pracovní nasazení celého týmu. S touto změnou 
se jistě pojily také obavy a nejistoty na straně zaměstnanců a všichni jsme si na sebe museli 
v nových rolích zvykat. Ráda bych proto upřímně poděkovala všem svým kolegyním a kolegům 
za důvěru, kterou mi dali, za jejich vytrvalou podporu a ochotu vydat se se mnou i do neznámých 
a neprobádaných vod.  

Jako palčivé se hned zpočátku objevilo téma, jak lépe propagovat pečovatelskou službu, aby se 
informace dostaly k potřebným lidem a abychom rozšířili působení služeb do celého území ORP 
Dobříš, tzn. i do přilehlých vesnic. Hned na jaře jsme proto realizovali informativní schůzky se 
starosty a místostarosty okolních obcí s cílem seznámit vedení obcí a potažmo jejich obyvatele 
s konkrétní nabídkou našich služeb. V Rybníkách nám např. paní starostka nabídla zúčastnit se 
společenského odpoledne pro seniory a formou „informačního okénka“ seznámit místní občany 
s tím, jak jim můžeme být konkrétně nápomocní. 

Povědomí o pečovatelské službě jsme se snažili zvýšit také prostřednictvím aktivnější publikační 
činnosti. Pravidelně jsme přispívali do Dobříšských listů, na dobříškoaktuálně.cz či na facebook 
města atd. Paní místostarostka ze Staré Huti s námi iniciativně připravila rozhovor do místního 
tisku a také jsme publikovali příběhy některých našich klientů (ve spolupráci s nimi), abychom 
veřejnosti přiblížili naprosto konkrétní příklady naší činnosti. 

S  nárůstem počtu klientů a  s  rozšířením působnosti i  mimo město Dobříš se objevila také 
potřeba zvýšit mobilitu pracovníků v přímé péči. Jediný vůz, který byl navíc z poloviny využíván 
k rozvozu obědů, už nadále organizaci nepostačoval. Pokusili jsme se proto pořídit nový automobil 
prostřednictvím dotačních prostředků z Humanitárního fondu SK a byli jsme úspěšní – získali jsme 
příspěvek ve výši 300 000,- Kč. Obdobný příspěvek na druhý nový vůz pro nás téměř souběžně 
získalo město z dotačních prostředků MPSV. 

Nastal ale nečekaný problém s  dodávkou obou objednaných vozů. Automobilový průmysl se 
v souvislosti s epidemií covid 19 potýkal s celosvětovým výpadkem výroby některých komponent, 
takže jsme nakonec na obě nová auta čekali až do března následujícího roku a vozový park jsme 
v druhé polovině roku 2021 byli nuceni dočasně rozšířit alespoň o pronajatý menší vůz. 

Dalším krokem k  větší profesionalitě bylo rozhodnutí posílit a  budovat identitu organizace. 
Nastavili jsme jednotné užití barev na informačních a propagačních materiálech a sjednotili jejich 
grafiku, pořídili jsme nové barevně sladěné pracovní oděvy s logem organizace. Byla provedena 
také kompletní revize a aktualizace webových stránek tak, aby byl web uživatelsky přehlednější 
a srozumitelnější. 
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V rámci úpravy a modernizace pracovních prostor bylo zřízeno a plně vybaveno nové pracovní 
místo pro koordinátorku pečovatelů a  prádelna byla vybavena dvěma novými pračkami. 
Prostřednictvím mimořádných covidových dotací byla opatřena všechna sociální zařízení novými 
držáky na papírové utěrky, dávkovači dezinfekce a odpadkovými koši. 

Ve  spolupráci s  městem Dobříš se nám podařilo vyklidit, zrekonstruovat a  sanovat místnost 
přidruženou ke garáži vedle budovy DPS za účelem získání skladovacích prostor pro kompenzační 
pomůcky. To nám umožnilo doplnit a modernizovat sortiment půjčovny, což se povedlo takřka 
bez nákladů, a  to díky spolupráci s mobilním hospicem Cesta domů. Jejich zaměstnanci nám 
zprostředkovali kontakt na dárce, kteří nám pomůcky bezplatně poskytli. 
 
Pro pečovatelskou službu byla také pořízena nová popelnice na  směsný odpad, abychom 
neoprávněně nevyužívali popelnice obyvatel DPS. Rovněž byl optimalizován svoz tříděného 
odpadu. 
 
V  letošním roce se nám také podařilo navázat úspěšnou spolupráci s  dobříšskou městskou 
knihovnou. Byl nastartován projekt „Haló, tady knihovna!“ jako součást aktivizačních činností, 
které Pečovatelská služba organizuje nad rámec svého běžného provozu. Jeho náplní je pravidelné 
setkávání seniorů nad četbou vybraných knih a s ochutnávkou domácích koláčů, které pro nás 
pečou klienti sociální rehabilitace Charity Starý Knín. 

Kromě vstřícných kroků směrem ke klientům jsme v souladu s plošným nárůstem úhrad v rámci 
poskytování terénních sociálních služeb v  celé ČR museli i  my od  července 2021 přistoupit 
k navýšení cen za jednotlivé úkony. I přesto však zůstala naše péče pro klienty Dobříšska dostupná 
a nikterak jsme nezaznamenali pokles zájmu o služby.  

V souladu s personální koncepcí byla v roce 2021 jako prevence syndromu vyhoření zavedena 
nová supervize pro pracovníky v přímé péči. 

Do roku 2022 vstupujeme s odhodláním dokončit realizaci projektu denního stacionáře a přičlenit 
tak novou sociální službu pod hlavičku stávající organizace. Denní stacionář pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením bude provozován v prostorách bývalé klubovny v zadní části budovy 
DPS, které pro nás rekonstruuje město Dobříš.

        

          Lucie Přádová
          ředitelka

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

• 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.
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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 2021 byl stejný jako v roce předchozím - 43 kusů. 
Těmi dlouhodobě nejžádanějšími jsou francouzské hole, toaletní židle, chodítka, invalidní vozíky, 
sedátka na vanu a nástavce na WC.

Půjčovnu pomůcek v roce 2021 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.  

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 2021 
V  roce 2021 jsme poskytli péči celkem 101 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 90 klientů mělo bydliště na Dobříši.

ZASTOUPENÍ V DALŠÍCH OBCÍ V OKOLÍ DOBŘÍŠE:
Stará Huť  - 5 klientů
Dlouhá Lhota – 1 klient
Hřiměždice – 1 klient
Rosovice – 1 klient
Rybníky – 1 klient
Sádek – 1 klient
Voznice – 1 klient

Z celkového počtu klientů bylo 30 mužů a 71 žen. 

VĚKOVÁ SKLADBA KLIENTŮ V ROCE 2021 BYLA NÁSLEDUJÍCÍ:
ve věku do 65 let – 6 klientů
věk 66 - 80 let – 41 klientů
věk 81 - 100 let – 54 klientů

V ROCE 2021 JSME UZAVŘELI NOVOU SMLOUVU O PÉČI S 38 KLIENTY. 
Naopak péči ukončilo 31 klientů, z čehož: 
15 klientů zemřelo, 
3 odešli z domácího prostředí do domovů pro seniory,
u 13 z nich byla ukončená smlouva z jiných důvodů po vzájemné dohodě obou stran.

Celková úhrada za hlavní činnost pečovatelské služby v roce 2021 byla 539.743,- Kč. 
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Příjmy podle jednotlivých úkonů v roce 2021 (procentuálně):
Dovoz a donáška jídla          23%
Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti      19%
Běžný úklid a údržba domácnosti         15%
Doprovod dospělého          10%
Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  08%
Běžné nákupy            09%
Pochůzky            05%
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití        03% 
Příprava a podání jídla a pití         04%
Pomoc při přípravě jídla a pití         04%

Celková úhrada za vedlejší činnost 
(masáže, pedikúra, praní a žehlení prádla pro veřejnost, pronájem) 
v roce 2021 činila 134.805,- Kč. 

Hospodaření v roce 2021
 
Náklady v Kč
spotřeba materiálu 253 975,00
spotřeba energie 149 475,00
opravy 25 398,00
cestovné, reprezentace 57 217,00
ostatní služby 267 224,00
osobní náklady 5 981 805,00
odpisy 36 441,00
ostatní náklady 99 951,00

6 871 486,00

Výnosy v Kč
úhrady za peč.službu 539 743,00
výnosy vedlejší činnost 134 805,00
čerpání fondů 8 880,00
ostatní výnosy 13 373,00
dotace MPSV 3 888 740,00
příspěvek zřizovatele 2 818 690,00

7 404 231,00

V roce 2021 vykázala organizace zisk z hlavní činnosti ve výši 548.663,71,-Kč a ztrátu z vedlejší 
činnosti ve výši -15.918,- Kč. Celkový hospodářský výsledek byl 532.745,71,-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 3.202.700,- Kč. Provozní dotace MPSV byla použita na úhradu osobních 
nákladů. 

V dubnu 2021 byly podány dvě žádosti o dotace: na financování mimořádného ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s COVID_19 a na pořízení automobilu ze 
Středočeského humanitárního fondu. Obě žádosti byly úspěšné. 

V květnu byly odměny vyplaceny dle metodiky k dotaci. 

Dotace na automobil nebyla v běžném roce využita kvůli situaci na trhu s auty. V létě proběhlo 
poptávkové řízení. Ani jeden z dodavatelů nebyl schopen zajistit dodávku vyspecifikovaného auta 
do  konce roku. Dodavatel byl vybrán na  základě ceny a  na  podzim bylo zažádáno o  posunutí 
termínu realizace do konce dubna 2022. Žádosti bylo ze strany Středočeského kraje vyhověno.

V  květnu 2021 bylo žádáno o  dotaci MPSV na  pokrytí vícenákladů a  sanaci výpadku příjmů 
v  souvislosti s  epidemií COVID_19. Bylo pořízeno hardwarové vybavení pro případnou práci 
z domova – tiskárny, monitor, 3x docking station pro notebooky. Byly pořízeny ochranné pomůcky 
– respirátory, rukavice, návleky, dezinfekce, úklidový materiál, stojany na dezinfekce. Bylo žádáno 
na mzdové náklady při zvýšení úvazku přímé péče pro pracovnici přesunutou z uzavřeného provozu 
masáží. Žádost byla uznána v plném rozsahu. 

Příspěvek zřizovatele Města Dobříš včetně účelových prostředků na  organizaci Dne seniorů 
a na zájmové aktivity pro seniory byl 2.818.690,- Kč. Účelová dotace na aktivity pro seniory nebyla 
kvůli opatřením proti šíření Covid-19 dočerpána v  plné výši. Zbylé prostředky byly převedeny 
do provozu.

Oproti rozpočtu vzrostly náklady na dlouhodobý drobný majetek. V průběhu roku přestaly fungovat 
dvě pračky v prádelně a musely být pořízeny nové. Kancelář ředitelky byla částečně vybavena 
novým nábytkem za účelem zřízení nového pracovního místa pro koordinátorku pečovatelů.

Ceny energií se nezměnily díky fixaci cen u dodavatele a náklady se udržely v předpokládané výši.
Cestovné vzrostlo o náklady zahraniční cesty. Vyšší byly také náklady na reprezentaci v souvislosti 
s plánovanou tvorbou nových webových stránek.

Náklady na  školení vzrostly proti původnímu rozpočtu o  supervize zaměstnanců, které jsou 
v sociálních službách nezbytné.
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Mzdy a zákonné odvody nedosáhly rozpočtované výše. Pozice sociálního pracovníka a ředitelky 
byla v  roce 2021 zastávána jedním zaměstnancem, což nebylo při tvorbě rozpočtu na  rok 
2021 jasné. V polovině roku odešla po vzájemné dohodě masérka. Na její pozici jsou přijímáni 
zaměstnanci již pouze na dohodu. 

Na straně výnosů došlo k nárůstu přijatých úhrad od uživatelů v souvislosti se změnou ceníku 
základních úkonů od července 2021.

Doplňková činnost byla v roce 2021 výjimečně ztrátová. Masáže i pedikúra byly v první polovině 
roku až do května uzavřené kvůli opatřením proti šíření COVID_19. Prádelna byla otevřená, ale 
zákazníci prádelny jako restaurace a ubytovací zařízení fungovali ve velmi omezeném provozu. To 
se projevilo propadem výnosů. V polovině roku odešla masérka a stálá náhrada začala fungovat až 
na podzim. Byla učiněna opatření na straně odměňování zaměstnanců v doplňkové činnosti, aby 
do budoucna v normálním provozu nedocházelo k převýšení nákladů nad výnosy. Zaměstnanci 
v doplňkové činnosti jsou zaměstnáváni na dohody o provedení práce. Jedním z opatření byla také 
úprava ceníku doplňkové činnosti.

Lidé Pečovatelské služby

Ke konci roku 2021 pracovalo v Pečovatelské službě celkem 16 zaměstnanců (včetně dohod). 
Na stálý pracovní poměr zde bylo zaměstnáno 9 lidí, jejichž přepočtený stav činil 8,55 úvazků. 
Na dohody (DPČ, DPP) organizace k 1. prosinci 2021 zaměstnávala celkem 7 pracovníků.

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

V roce 2021 v Pečovatelské službě města Dobříše pracovali:

Lucie Přádová (ředitelka a sociální pracovnice)  
Dana Mlýnková (koordinátorka pečovatelů a pečovatelek)

Zdenka Goldová (pečovatelka)   Jakub Gregor (pečovatel)
Markéta Kolačná (pečovatelka, masérka) Hanka Maryšková (pečovatelka)
Markéta Růžičková (pečovatelka)  Josefína Žáková (pečovatelka)
Jana Kořínková (účetní, ekonom)   Marie Jarolímková (uklízečka)
Hanka Kofroňová (pradlenka)   Karin Kofroňová (pradlenka)
Ivana Kadlecová (pedikérka)   Michaela Štětková (masérka)
Jaroslav Kubát (masér)    Iva Petřinová (pověřenec GDPR)
Vojtěch Havlíček (správa webu)   Petr Krampl (správa výpočetní techniky). 

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 byla i v roce 2021 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
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Další materiální zabezpečení:

osobní automobil „PEUGEOT PARTNER“ – slouží k  rozvozu obědů a  k  přepravě osob 
a kompenzačních pomůcek

pronajatý osobní automobil „Škoda Fabia“ – slouží k  přepravě pracovníků přímé péče 
do domácností klientů pečovatelské služby.

V  roce 2021 byla také realizována rekonstrukce místnosti přidružené ke  garáži vedle DPS 
za  účelem získání skladovacích prostor pro rozvíjející se půjčovnu kompenzačních 
pomůcek.

Členství v odborných spolcích a účast 
na projektech

Jsme členy České asociace pečovatelských služeb, Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
a Sociálně-zdravotní komise města Dobříše. Zúčastňujeme se jejich pravidelných pracovních 
setkávání či 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 2021 v rámci tohoto projektu proběhla originální a neotřelá on-line propagace pečovatelské 
služby pomocí zábavných videí s názvem „Umělci cirku La putyka s nadsázkou předvádí, jak 
pomáhat“, které jsou doplněné sérií instruktážních videí o  manipulaci a  podpoře pohybu pro 
pečující. 

Sociální pracovnice Lucie Přádová se také pod hlavičkou Institutu podílela na přípravě on-line 
vzdělávacího kurzu „Manipulace s imobilním uživatelem I. a II.“.

V roce 2021 jsme započali spolupráci s CPKP (Centrum pro komunitní práci). Prostřednictvím 
této organizace jsme zprostředkovali bezplatné relaxační masáže některým pečujícím z řad našich 
klientů. Při tvorbě nástrojů k získávání zpětné vazby od klientů PS (dotazníkové šetření) a jejich 
vyhodnocení jsme pracovali pod odborným vedením socioložky CPKP, Petry Klvačové.  

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2021 v Pečovatelské službě města Dobříše absolvovali povinné vzdělávání v plném rozsahu 
všichni pracovníci v přímé péči. Kromě jiného se zúčastnili se 8mi hodinového akreditovaného 
semináře na  téma „Specifika komunikace s  lidmi se syndromem demence“ a  absolvovali 
celodenní stáž v Denním stacionáři Charity Příbram. 

V  roce 2021 pravidelně probíhala také supervize pro tým vedoucích pracovníků s  frekvencí 
1x za 6-8 týdnů a nově od května 2021 byla zavedena také týmová a případová supervize pro 
pracovníky v přímé obslužné péči, která probíhala s frekvencí 1x za 12 týdnů. 

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

Společenské akce pro seniory

„Setkání volnočasové tvorby“ 1x měsíčně pode vedením zkušené lektorky paní Aleny Marešové 
– ukázka i realizace ručních prací a originálních technik.

„Zpívat můžem v  každém věku aneb písničky, které vracíme z  nebe na  zem“ – zábavné 
hudební odpoledne v podání muzikanta a klauna Pavla Justycha (3.6.2021).

„Haló, tady knihovna!“ – pravidelná setkávání s  aktivizačními pracovníky Městské knihovny 
Dobříš 1x za dva týdny -  čtení z vybraných knih při kávě, čaji a s ochutnávkou domácích koláčů 
napečených klienty sociální rehabilitace Charity Starý Knín. 

Tradiční říjnová oslava Dne seniorů (1.10.2021) formou zahradní slavnosti ve  spolupráci 
s městem Dobříš.

Vánoční koncert žáků ZŠ Trnka (14.12.2021) s doprovodným programem (v exteriéru z důvodu 
covidové pandemie) a následné vánoční posezení obyvatel DPS v klubovně se zaměstnanci PS

Ježíškova vnoučata – ve spolupráci s Českým rozhlasem a díky štědrým dárcům z řad veřejnosti 
se podařilo splnit všech 26 přání seniorům z řad klientů pečovatelské služby i obyvatel DPS.
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Tradiční říjnová oslava Dne seniorů (1.10.2021) 
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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, 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, paní Aleně Marešové 
a mnohým dalším.

Za podporu bychom rádi poděkovali
panu Josefu Dvořákovi z  Taxi-Dobříš, který již tradičně naši organizaci podpořil finančním 
příspěvkem i bezplatnými službami pro naše uživatele, všem dárcům, kteří nám zdarma věnovali 
kompenzační pomůcky k použití pro širokou veřejnost, naší dobrovolnici paní Mgr. Evě Štenglové, 
která nám pomohla zajistit dárky v rámci projektu Ježíškova vnoučata a společně se svými přáteli 
darovala Pečovatelské službě mikrovlnou troubu  a CD přehrávač, panu Ludvíkovi Forsterewiczovi 
za zapůjčení kávovaru a bezplatný provoz kavárny na kolečkách během Dne pro seniory.

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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