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Výroční zpráva za ro

Úvodní slovo

Vážení čtenáři naší výroční zprávy,
místo tradičního úvodního slova vkládám část textu,
který nám napsala jako zpětnou vazbu pečovatelské
služby p. Iva Křoustková Moravcová.
Mgr. Marie Štouračová
ředitelka DOMOV Bystré, o.p.s.

V dnešní době považujeme kvalitní péči o lidské tělo téměř
za samozřejmost. Ona to vlastně není žádná velká věda.
Pečovat ale tak, aby se člověk před námi neproměnil
v „něco“, o co se staráme, ale aby byl stále „někým“, to už
je mnohem složitější disciplína. Protože se Pečovatelská
služba Bystré starala o mé prarodiče, ráda bych jim touto
cestou poděkovala.
Jsem vděčná za to, že jste dokázali sestavit tým, ve kterém
není ani jedna jediná, která by to kazila. Vděčná za všechny
úsměvy, které jste dali mým prarodičům. Za trpělivost. Za to,
že jste se do toho domu vždycky vrátili a pečovali, že jste se
chtěli oběma přiblížit. Za to, že jste nezneužívali moc,
ale používali Lásku. Za to, že jste stáli vždy za svými klienty.
Za to, že mohli žít nejdéle, jak to jen šlo, důstojným životem
u sebe doma, což bylo vždycky jejich přání. Za to, že jste
udělali mnohokrát mnohem více, než bylo vaší povinností,
ale strašně to pomohlo. Za to, že se člověk teď méně bojí
bezmoci stáří, když ví, že péče o něj může vypadat i takhle.
Stáří je sice oříšek, ale i ve stáří lze zřejmě najít poklad.

Děkuji všem zaměstnancům
DOMOV Bystré, o.p.s., za jejich práci,
nasazení a pocit sounáležitosti při práci.
Mgr. Marie Štouračová
ředitelka DOMOV Bystré, o.p.s.

Iva Křoustková Moravcová
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Historie
Domova Bystré, o.p.s.

Poslání
pečovatelské služby

V roce 1996 bylo založeno občanské sdružení DOMOV
Bystré, které započalo s realizací pečovatelské služby
v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Bystrém.
V roce 2013 bylo občanské sdružení transformováno na
obecně prospěšnou společnost – DOMOV Bystré, o.p.s.,
která realizuje dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách, pečovatelskou službu.
Zakladatelem DOMOV Bystré, o.p.s., je město Bystré.
Pečovatelská služba je od roku 2015 poskytována v kraji
Pardubickém a v Kraji Vysočina, v obcích do 15 km od
Bystrého.

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. Služba je poskytována v jejich domácnosti, a to na základě individuálních
potřeb. Jedná se o komplex služeb, které zahrnují např.
pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, dovoz oběda a jeho podání, nákupy, pochůzky,
doprovod k lékaři.

V roce 2017 byla služba poskytována v těchto obcích:
Bystré, Nedvězí, Hartmanice, Trpín, Svojanov, Bohuňov,
Rohozná, Nyklovice, Sulkovec, Jedlová, Vítějeves,
Korouhev.
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Poskytování pečovatelské služby v bytech uživatelů je
zajištěno a tedy nabídnuto tak, aby tito mohli setrvat
maximální dobu ve svém přirozeném prostředí, s úsilím
o zachování vlastní soběstačnosti. Službu lze kombinovat
s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.
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Organizační schéma
DOMOV Bystré, o.p.s., v roce 2017
1.

Správní rada
dbá na zachování účelu, pro který byla společnost
založena, a na řádné hospodaření s majetkem,
má 6 členů

2.
3.

Ředitel
je statutárním orgánem společnosti, jmenuje
a odvolává ho správní rada

Členové Správní rady
předseda: Ing. Miloslav Sejkora,
místopředseda: Vladimír Žídek,
Petr Filip,
Ing. Petr Tomášek,
Ing. František Burša,
Jindřich Javůrek
Členové Dozorčí rady
předseda: Miloslav Tocháček,
místopředsedkyně: Dana Pušová,
Věra Andrlíková

Dozorčí rada
je kontrolní orgán společnosti, má tři členy

Správní rada v čele s předsedou
Dozorčí rada
Ředitelka (0,125 úv.)

Vedoucí pečovatelské služby (0,5 úv.)

Pracovníci v přímé péči 		
•pečovatelky (4,875 úv.)
•fyzicky 6 osob
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Účetní (0,5 úv.)

Sociální pracovník (0,125 úv.)
Sociální pracovník (0,75 úv.)

Odsteh

uju se
na
Kamc
atku

Pečovatelská služba

Cíl pečovatelské služby, kterou DOMOV Bystré realizuje 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 je registrovaná sociální služba
poskytovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, a dle vyhlášky MPSV 505/2006 Sb. (upravuje
rozsah služeb a výši úhrady).

Komu je pečovatelská služba určena
•

osobám se zdravotním postižením
či chronickým onemocněním od 18 let

•

seniorům

Provozní doba terénní služby:
pondělí – neděle

7.00 –19.00

Provozní doba ambulantní služby:
(středisko osobní hygieny – prádelna,
bezbariérová koupelna)

pondělí–pátek 		

co reknu,
e
n
m
á
v
Já
jte me...
poslouche

8.00 –10.00
13.00 –15.00
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Kdy Vám pečovatelská
služba může pomoci
•
•

•
•
•
•
•

Statistika péče za rok 2017
Celkový počet uživatelů služby v roce 2017 byl 110
uživatelů, z toho v Kraji Vysočina 12 uživatelů, v Pardubickém kraji 98 uživatelů, z toho 38 mužů a 72 žen.
Průměrný věk v Kraji Vysočina – 74 let
Průměrný věk v Pardubickém kraji – 79 let
Celkový počet najetých kilometrů při poskytování péče
uživatelům služby – 58 881 km.
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Á šéfová prišla...

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 nákupu, 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 zavézt 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 – základní 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. dle jeho
zdravotního stavu, momentální situace rodiny apod.
Při terénní formě dochází pracovníci do domácnosti
uživatele služby, při ambulantní formě využívá uživatel
službu v našich prostorách. Jedná se především o osobní
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.

e si.....
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Statistika poskytnuté péče
název úkonu

celkem
(zaokrouhleno
na celá čísla)

Základní činnost (ambulantní i terénní forma společně)
běžný úklid domácnosti / hodin
donáška nákupů, pochůzky / hodin
doprovod k lékaři, na úřady / hodin
pomoc a podpora při podávání a přípravě jídla / hodin
pomoc při oblékání / hodin
pomoc při použití WC / hodin
pomoc při prostorové orientaci / hodin
dodržování denního režimu / hodin
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík / hodin
pomoc při úkonech osobní hygieny / hodin
pomoc při základní péči o vlasy a nehty / hodin
velký úklid domácnosti / hodin
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím / hodin
celkem hodin základní péče

Pardubický
kraj

Kraj
Vysočina

953
707
624
569
530
240
621
305
135
960
211
66
163
6 084

919
666
554
557
487
237
617
305
135
889
191
66
163
5 786

34
41
70
12
43
3
4
0
0
71
20
0
0
298

donáška oběda / počet
dovoz oběda autem / počet
praní a žehlení prádla v prádelně služby / kg prádla

289
8 319
374

289
6 470
313

0
1 849
61

Fakultativní činnost
zapůjčení deseti kompenzačních pomůcek / počet dní
telefon v zájmu uživatele / počet hovorů
dohled nad dospělou osobou / hodin
podpora a pomoc při procházce / hodin
doprava vozidlem peč. služby mimo bydliště / počet km
doprava vozidlem peč. služby v místě bydliště / počet jízd

794
107
242
38
6 776
181

794
105
242
38
5 891
181

0
2
0
0
885
0
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Uživatelé podle věku
Věk
0–59 let
60–65 let
66–70 let
71–75 let
76–80 let
81–85 let
86–100 let
celkem

Počet klientů
6
3
10
8
20
29
34
110

Příjmy dle úkonů
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Úkon
dovoz oběda autem
pomoc při úkonech
osobní hygieny
donáška nákupů, pochůzky
běžný úklid domácnosti
pomoc při použití WC
pomoc při prostorové
orientaci, dodržování
denního režimu
doprava vozidlem PS
doprovod k lékaři, na úřady
pomoc při oblékání
pomoc při přípravě jídla a pití

Příjem v Kč
116 466,00
89 236,55
82 515,01
67 124,42
59 254,62
57 356,68

47 432,00
45 009,63
33 765,00
27 657,45

ku?
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Jak je ven

Moc Vám de

kuju...

Ohlédnutí za
rokem 2017

Co nás čeká
v roce 2018

1.

1.

2.

3.

4.
5.

Pracovali jsme na rozvoji kvality služby
Získali jsme finančních prostředky na nové auto
pro pečovatelskou službu, které bude moci převážet
i osoby sedící na vozíku. Auto bude zakoupeno
v roce 2018
Úspěšně jsme v listopadu 2017 absolvovali inspekci
kvality sociální služby dle § 97 až § 99 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů – splněna byla všechna kritéria,
závěr inspekce byl bez výhrad a připomínek
Navýšili jsme počet zaměstnanců na pozici pracovníka v sociálních službách a sociální pracovník dle
potřeb rozsahu péče
Zakoupili jsme novou pračku pro ambulantní formu
pečovatelské služby

rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017

počet hodin
přímé péče
653
670
564
987
3 438
6 084

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.
3.

4.

5.

Budeme opět provádět aktualizaci standardů služby
tak, aby vedla k prohlubování kvality služby
Zaměříme se na více zdrojů financování služby –
více práce s dárci a obcemi
Koupíme nový osobní automobil se speciální
úpravou pro lidi se sníženou schopností pohybu.
Děkujeme tímto Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy
Havlové a MPSV ČR za přislíbenou finanční podporu
Upravíme ve spolupráci s městem Bystré bezbariérovou koupelnu. Město Bystré nám přislíbilo
možnost zakoupení nové polohovací vany pro osoby
se sníženou schopností pohybu
Vybudujeme zázemí pro zaměstnance služby tak,
aby měl každý svůj prostor na práci, na uložení
osobních věcí a místo pro odpočinek během
pracovní doby. Bude také vytvořeno zázemí pro
vedoucí služby. Jedná se především o pořízení
kancelářského nábytku, kuchyňského koutu, skříněk
na uložení osobních věcí

To jste ho

dná...
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Jak nám můžete
pomoci?
Abychom naplnili naše poslání, potřebujeme
bohatou a různorodou podporu. Každá podpora je
pro nás povzbuzením v naší práci! Děkujeme za ni!

Možnosti podpory
1. Věnujte nám jakoukoli finanční částku jako individu-

ální nebo firemní dárce. Dar je možné pro daňové
účely odečíst od daňového základu, rádi připravíme
darovací smlouvu

2.

Můžete nám poskytnout věcný dar, slevu, odbornou
konzultaci či jiné služby

3. Podpořte nás při nákupu na internetu. Nakupujte
na www.givt.cz a jako podporující organizaci vyberte
Domov Bystré, o.p.s.

4. Dávejte vědět o naší činnosti, a pokud o ní chcete
cokoli vědět, zeptejte se

To je podpi

su...

o zeme..

Teším se d
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Účetní závěrka a její zhodnocení

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017
Náklady
A. I.
spotřebované nákupy celkem
(souč. A.I.1. až A.I.4.)
1.
spotřeba materiálu
2.
spotřeba energie
A. II. služby celkem
(souč. A.II.5. až A.II.8)
5.
opravy a udržování
6.
cestovné
8.
ostatní služby
A. III. osobní náklady celkem
(souč. A.III.9. až A.III.13.)
9.
mzdové náklady
10.
zákonné sociální pojištění
12.
zákonné sociální náklady
A. V. ostatní náklady celkem
(souč. A.V.17. až A.V.24.)
24.
jiné ostatní náklady
A. VI. odp., prod. maj. a tv. rez. celk.
(souč. A.VI.25. až A.VI.30.)
25.
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
náklady celkem

Hlavní čin.
225 611
193 929
31 682
269 588
33 690
6 234
229 664
2 177 004
1 644 878
502 330
29 796
39 395
39 395
29 210
29 210

Výnosy
Hlavní čin.
B. I.
tržby za vl. výkony a za zboží
859 402
celkem (souč. B.I.1. až B.I.3.)
2.
tržby z prodeje služeb
859 402
B. IV. ostatní výnosy celkem
8 060
(souč. B.IV.12. až B.IV.18.)
15.
úroky
207
18.
jiné ostatní výnosy
7 853
B. VI. přijaté příspěvky a dary celkem
48 880
(souč. B.VI.26. až B.VI.28.)
27.
přijaté dary
48 880
B. VII. provozní dotace celkem
1 762 938
(B.VII.29)
29.
provozní dotace
1 762 938
výnosy celkem
2 679 280
C.
D.

výsl. hosp. před zdaněním
výsl. hosp. po zdanění

-61 528
-61 528

Hospodářskou činnost neprovozujeme

2 740 808

píru?
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Rozvaha
Aktiva
A.
dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)
A. I.
dlouhodobý nehmotný majetek celkem (souč. A.I.1. až A.I.7.)
4.
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
A. II.
dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II.1. až A.II.10.)
4.
samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
7.
drobný dlouhodobý hmotný majetek
A. IV.
oprávky k dlouhodobému majetku celkem (souč. A.IV.1 až A.IV.11.)
4.
oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
7.
oprávky k samostat.hmot.movit.věcem a souborům hmot.movit.věcí
10.
oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
B.
krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
B. II.
pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.)
4.
poskytnuté provozní zálohy
5.
ostatní pohledávky
B. III.
krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.8.)
B. III. 1.
pokladna
3.
účty v bankách
Aktiva celkem
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1. 1. 2017
542 939
0
0
588 939
569 517
19 422
-46 000
0
-46 000
0
545 210
90 689
40 000
50 689
454 521
22 078
432 443
1 088 149

31. 12. 2017
43 280
0
0
596 007
596 007
0
-552 727
0
-552 727
0
535 107
100 844
40 000
60 844
434 263
23 842
410 421
578 387

Já slyším
,
ale neroz
umím
Pasiva
A.
A. I.
A. I. 1.
A. II.
1.
3.
B.

vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)
jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.)
vlastní jmění
výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.1. až A.II.3.)
účet výsledku hospodaření
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)

1. 1. 2017
862 474
1 254 254
1 254 254
-391 780
-5 057
-386 723
225 675

31. 12. 2017
337 419
1 268 244
1 268 244
-930 825
-61 528
-869 297
240 968

B. III.
krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)
B. III. 1.
dodavatelé
5.
zaměstnanci
7.
závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. poj.
8.
daň z příjmů
17.
jiné závazky
22.
dohadné účty pasivní
Pasiva celkem (A. + B.)

225 675
11 560
115 404
54 534
2 201
1 976
40 000
1 088 149

240 968
11 644
126 768
61 324
1 714
2 518
37 000
578 387

Napište mi to
na papír
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Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni:
31. 12. 2017
Účetní období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Činnosti účetní jednotky: hlavní: poskytování pečovatelských služeb
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 6,375
Osobní náklady: 2 177 004
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 ACE Design, účetní záznamy jsou archivovány v sídle společnosti.
Způsob oceňování a odepisování: Majetek a závazky
jsou oceňovány k okamžiku uskutečnění účetního případu a dále v souladu se zákonem o účetnictví. Odepisování majetku je prováděno na základě vnitřní směrnice.
Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti: Po lhůtě
splatnosti nebyly žádné pohledávky ani závazky.
Přijaté a poskytnuté dary: Účetní jednotka přijala dary
v celkové výši 48 880,00 Kč. Žádné dary neposkytla.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období: V minulém účetním období
nebyl kladný výsledek hospodaření. HV minulého roku
byl převeden na účet 932 HV minulých let.
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Významné události, které se staly mezi rozv. dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky: Žádné
Zhodnocení účetní závěrky bylo provedeno dle údajů
uvedených ve výkazech účetní závěrky a dále dle údajů
uvedených v příloze účetní závěrky. Tato příloha obsahuje
další podrobné informace a je spolu s účetními výkazy
uložena v sídle společnosti.

chny
e
š
v
u
o
Ony js é a milé...
odn
h
c
o
m

Výrok auditora

Zhodnocení
Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v tis.)
Pardubický kraj
1 104
Kraj Vysočina
325
města a obce
334
úřad práce
0
příspěvky a dary
49
tržby z prodeje služeb
859
jiné ostatní výnosy
8
výnosy celkem
2 679
Náklady v druhovém členění (v tis.)
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a údržba
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné ostatní náklady
odpisy
náklady celkem

194
32
34
6
230
1 645
502
30
39
29
2 741

Firma provedla audit účetní účetní závěrky a ověřila
soulad výroční zprávy Domov Bystré, o.p.s., s touto
účetní uzávěrkou.
Ze zprávy nezávislého auditora ze dne 28. 4. 2017
citujeme:
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky DOMOV
Bystré, o.p.s., sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu
zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017, a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DOMOV
Bystré, o.p.s., k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.
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Poděkování

Dotace

Pardubický kraj
Kraj Vysočina

1 104 138
325 000

Dotace, příspěvky a dary měst a obcí
město Bystré
obec Rohozná
obec Hartmanice
obec Trpín
obec Svojanov
obec Jedlová
obec Nyklovice
obec Sulkovec
obec Nedvězí
obec Korouhev
obec Vitějeves
obec Bohuňov

Dárci a sponzoři

Iva Křoustková Moravcová
PharmDr. Marie Nemcová
AGRO Bystré
MUDr. Emil Koza
Broome, s.r.o.
Marie Šenková
Ludmila Mitášová
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110 000
60 000
30 000
28 500
22 000
20 000
19 300
16 000
13 000
5 000
5 000
4 000

15 000
12 000
10 000
5 000
5 000
980
900

www.domovbystre.cz

