VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV BYSTRÉ O.P.S.

2015

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a sídlo : Domov Bystré o.p.s., Školní 453, 569 92 Bystré
IČ : 65189337
č.ú. : 1280294369/0800
email : pecdomov@atlas.cz
web.stránky : www.domovbystre.cz
telefon : 607 785 488
statutární zástupce :Mgr. Marie Štouračová, ředitelka
předseda : Vladimír Žídek

V roce 1996 bylo založeno občanské sdružení Domov Bystré, které započalo s realizací
pečovatelské služby.
V roce 2013 bylo občanské sdružení transformováno na obecně prospěšnou společnost - DOMOV
BYSTRÉ o.p.s.., která realizuje dle zákona 108/2006 o sociálních službách pečovatelskou službu.

DOMOV BYSTRÉ O.P.S. MÁ TYTO ORGÁNY
1. Správní rada - dbá na zachování účelu, pro který byla založena a na řádné hospodaření s
majetkem, má 6 členů
2. Ředitel – je statutárním orgánem společnosti, jmenuje a odvolává ho správní rada
3. Dozorčí rada – je kontrolní orgán společnosti, má tři členy

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám, které se z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují
pomoc jiné osoby.
Cílem služby je, aby mohli uživatelé služby zůstat co nejdéle ve svém přirozeném,
domácím prostředí. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo s jinými sociálními službami.
Pečovatelská služba, kterou Domov Bystré o.p.s. provozuje je registrovaná sociální služba
poskytovaná dle zákon č.108/2006 Sb.o sociálních službách a dle vyhlášky MPSV 505/2006 Sb.
(upravuje rozsah služeb a výši úhrady).
Pečovatelská služba je od roku 2015 poskytována v kraji Pardubickém a v kraji Vysočina, v
obcích do 15 km od Bystrého. V roce 2015 byla služba poskytována v těchto obcích : Bystré,
Nedvězí, Hartmanice, Trpín, Svojanov, Bohuňov, Rohozná, Nyklovice, Sulkovec, Rovečné

Komu je pečovatelská služba určena :
- osobám se zdravotním postižením či chronickým onemocněním od 18 let
- seniorům
Kdy Vám pečovatelská služba může pomoci :
- když potřebujete pomoc s osobní hygienou a péčí o svou osobu – denní hygiena, koupání,
sprchování, umývání vlasů, oblékání, svlékání...
- když si nemůžete sami zajistit stravu nebo potraviny – zajištění nákup, pochůzek, příprava jídla,
ohřátí jídla, podání jídla, nakrmení, nakrájení jídla, dovoz oběda...
- když potřebujete pomoci s vedením domácnosti – běžný úklid, velký úklid, uložení nákupů,
oblečení...
- když potřebujete doprovodit či zavést k lékaři, na veřejné instituce, úřady....
- když chcete být v kontaktu se svým okolím – doprovodíme Vás, zajistíme Vám potřebné
kontakty....
- když máte problém s orientací v čase či prostoru – pomůžeme Vám se orientovat, zabezpečíme
dodržování Vašeho léčebného režimu...
- když potřebujete poradit jak postupovat v obtížné situaci- záklaadní sociální poradenství, nabídka
sociálních služeb
Nabídka pečovatelské služby je vždy prováděna dle konkrétní situace člověka (uživatele
služby), který ji potřebuje. Její rozsah se mění dle potřeby uživatele, např. de jeho zdravotního
stavu, mometální situace rodiny, apod.
V roce 2015 služba zaregistrovala kromě terénní formy péče také formu péče ambulantní.
Při terénní formě dochází pracovníci dodomácnosti uživatele služby, při ambulantní formě využívá
uživatel službu v našich prostorách. Jedná se především o soobní hygienu v bezbariérové koupelně
a praní a žehlení prádla. Služby jsou poskytovány v zázemí pečovatelské služby, které je v
pronajatých prostorách Domu s pečovatelskou službou Bystré.
Provozní doba terénní služby :
pondělí – neděle 7.00 – 19.00
(základní doba je od 7.00-15.00 – v té době je možné se na PS obrátit osobně či telefonicky)
Provozní doba ambulantní služby (středisko osobní hygieny) :
pondělí – pátek 8.00 - 10.00, 13.00 - 15.00
K úpravě všech výše uvedených informací služby došlo v druhé polovině 2015.

STATISTIKA POSKYTNUTÝCH ÚKONŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2015
běžný úklid domácnosti

79,25 hod.

donáška nákupů, pochůzky

201,33 hod.

doprovod k lékaři, na úřady

282,58 hod.

pomoc a podpora při podávání a přípravě jídla a pití

24,09 hod.

pomoc při oblékání

51,09 hod.

pomoc při použití wc

23,66 hod.

pomoc při prstorové orientaci

1 hod.

pomoc při prostorové orientaci /dodržování denníhoo režimu
pomoc při přesunu na lůžko a vozík

192,5 hod.
8,92 hod.

pomoc při úkonech osobní hygieny

83,5 hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

8,67 hod.

velký úklid domácnosti

37,83 hod.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

2 hod.

CELKEM POSKYTNUTO

996,42 hod. základní péče

praní a žehlení prádla-ambulantní forma

143 kg

dovoz a donáška obědů

10 719 obědů

Fakultativní činnost
dohled

51,5 hod.

doprovod při procházce

1,75 hod.

doprava vozidlem

5 559 km

doprava vozidlem po Bystrém, obcích

36 jízd

NOVINKY 2015
1. zaregistrování ambulantní formy péče
2. zavedení tzv.Regionálních karet v rámci individuálního plánování služby s uživateli
3. zaměření se na přímou práci s uživatelem – od poskytování obědů směrem k péči vycházející z
konkrétních potřeb uživatele
4. rozšíření působnosti v obcích – služba byla poskytována nově např. V Rovečném, Bohuňově
5. spolupráce s obcemi na financování služby – jednání ohledně pravidelnosti a výši financování
6. proběhly personální změny – potřeba personálních změn vyšla z finančních problémů, které
nastaly s ohledem na nedostatek získané finanční podpory
7. propagace – nové wwwstránky, letáky na veřejných místech

PLÁNY PRO ROK 2016
1. zaregistrování v Sociální síti kraje Vysočina a získání pravidelné finanční podpory pro službu z
tohoto kraje
2. přepracování standardů kvality v souladu s rozvojem péče
3. získání nových prostor pro zaměstnance – zázemí pro pracovníky v sociálních službách
4. zajištění nových potřebných pomůcek pro péči o osoby se sníženou soběstačností – půjčovna pro
uživatele a jejich rodiny, zajištění pomůcek pro ambulantní formu péče
5. zajištění lepší propagace – nové letáky, spolupráce s dobory sociálních věcí Městského úřadu
Polička a Bystřice nad Pernštejnem
6. navázání spolupráce s ostatními obcemi do 15km od Bystrého, vytvoření pravdila na finanční
podporu od obcí ve spolupráci se starosty těchto obcí
7. vytvoření plánu na získání dalšího soobního automobilu pro pečovatelskou službu
8. zaměření vzdělávání zaměstnanců na práci s uživatelem s demencí
9. zajištění dostatečného personálního zabezpečení služby s ohledem na nárůst péče

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015
Účetní uzávěrka a její zhodnocení
Účetní závěrka sestavena k 31.12.2015
Účetní období : 1.1.2015 – 31.12.2015
Náklady/ v celých tisících k 31.12.2015/
Spotřebované nákupy celkem:
materiálové náklady:
energie:

118
104
14

Služby:
opravy a údržba:
ostatní služby:

204
33
171

Osobní náklady celkem:
mzdové náklady:
zákonné sociální pojištění:
zákonné sociální náklady:
ostatní sociální náklady:

1201
893
296
5
7

Ostatní náklady celkem:
jiné ostatní náklady:

26
26

Odpisy,prodaný majetek,
tvorba rezerv a opravných položek celkem:
odpisy:

24

Poskytnuté příspěvky celkem:
Daň z příjmu celkem:

24
0
0

Náklady celkem

1573

Výnosy/ v celých tisících k 31.12.2015/
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem:
Tržby z prodeje služeb:
Ostatní výnosy celkem:
jiné ostatní výnosy:
Přijaté příspěvky a dary celkem:
sponzorské dary:
Provozní dotace celkem:
provozní dotace:

216
216
1
1
74
74
848
848

Výnosy celkem:

1139

Složení výnosů dle poskytovatele :
Pardubický kraj – grant
Pardubický kraj – dotace
Úhrada od uživatelů
Dary
Bystré
Rohozná
Hartmanice
Nyklovice
Nedvězí
Svojanov
Trpín
Úřad práce Žďár nad Sázavou

48
419
216
74
202
55
30
22
20
12
25
14

Výsledek hospodaření před zdaněním
daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění

-434
0
-434

Rozvaha / v celých tisících/
Aktiva:
název
počáteční stav
samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
282
oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí
-188
pokladna
12
bankovní účet
765
jiné pohledávky
1
součet aktiv za sledované období
- 870

koncový stav
282
-212
30
306
1

Pasiva:
název
dodavatelé
zaměstnanci
zúčtování s institucemi soc. zabezpečení
a zdravotního pojištění
ostatní přímé daně
vlastní jmění
hospodářský výsledek ve schval.řízení
součet pasiv za sledované období

počáteční stav
2
45

koncový stav
1
47

23
2
1226
- 430

22
4
1226
- 430

- 870

hospodářský výsledek za sledované období

- 434

hospodářský výsledek od začátku roku

- 434

FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové náklady na financování činnosti ze strany institucí poskytujících dotace v rámci
vícezdrojového financování, příspěvky jednotlivých obcí a Pardubického kraje, úhrada poskytované
služby od klientů a sponzorské dary nepokryly rozpočet organizace, a proto hospodaření ve
výsledku skončilo ztrátou, která byla dokryta z finanční rezervy.

Činnost účetní jednotky: poskytování pečovatelských služeb
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 4,19
osobní náklady: 1 202 138,- Kč
přijaté a poskytnuté dary: účetní jednotka přijala dary ve výši 73 900,- Kč
Použité obecné účetní zásady
Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy
Použité účetní metody
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví, účetnictví je vedeno prostřednictvím SW
Money
Účetní záznamy jsou archivovány v sídle společnosti.

Zpráva o činnosti, včetně účetní uzávěrky byla schválena Správní radou Domov Bystré o.p.s.
22.6.2016.

V roce 2015 Domov Bystré o.p.s. finančně podpořil : Pardubický kraj, město Bystré, obce :
Rohozná, Sulkovec, Nyklovice, Svojanov, Hartmanice, Trpín, Nedvězí, Hotel Bystré, Agro
Vysočina Bystré a.s., Lékárna Bystré a další fyzické osoby.
Děkujeme všem, kteří finančně podpořili naši činnost.

