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Výroční zpráva za rok

Úvodní slovo

Vážení čtenáři, milí klienti pečovatelské služby
Domov Bystré, o.p.s., dovolte mi pár slov úvodem
k Výroční zprávě pro rok 2018.
Naše pečovatelská služba má dlouholetou historii.
Byla založena v r. 1996 jako občanské sdružení a v roce
2015 prošla transformací na obecně prospěšnou společnost. Provozuje svoji činnost více než 22 let, poskytuje
terénní pečovatelskou službu nejen v Bystrém, ale také
v okolních obcích, a to ve dvou krajích – Pardubickém
a Kraji Vysočina, v souladu se zákonem č. 108/206 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších novel.
Tak jak se život a předpisy stále mění, základní
cíl pečovatelské služby je stále stejný.
Pomáhat našim klientům řešit jejich potřeby a pomoci se
základní péčí a zvládnutím základních úkonů o konkrétní
osobu, a to tak, aby člověk i ve stáří či nemoci „mohl co
nejdéle a nejkvalitněji žít ve svém známém prostředí, ve
svém domově“.
Naše pečovatelská služba má ve spolupráci s městem
Bystré možnost poskytovat své služby i v příjemném prostředí „Domu s pečovatelskou službou“, kde je 24 bytů
a zároveň zde má pečovatelská služba své sídlo.

svém místě, ale mají empatii, lidské porozumění, přátelský přístup, spolehlivost a zájem o člověka – klienta.
Při potřebě „cizí pomoci člověku“ je základní podmínka
důvěra, pochopení a laskavost. A to naše pečovatelky
v sobě mají.
Za to všem pečovatelkám upřímně děkuji a přeji jim
radost z této náročné, ale smysluplné práce.
Vážení klienti, zaměstnanci Domova Bystré, přeji
Vám všem, pevné zdraví, štěstí a radost ze života.
Ing. Miloslav Sejkora
předseda správní rady Domova Bystré, o.p.s.

Základem kvalitní pečovatelské služby
jsou dobré pečovatelky.
Poskytování péče o druhé, to není jenom náročná práce,
ale především zodpovědné poslání „pomoci člověka
druhému člověku“. Tým našich pečovatelek pod vedením
Mgr. Marie Štouračové jsou nejen školení odborníci na
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Poslání pečovatelské
služby, veřejný závazek
Veřejný závazek
Poslání, cíl a zásady poskytovaných služeb směřují
k tomu, aby obyvatelé, kteří se dostanou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, věku či omezení nebo ztrátě
soběstačnosti do tíživé sociální situace, zůstali součástí
přirozeného místního společenství a mohli žít běžným
způsobem ve svém stávajícím sociálním prostředí.

Poslání pečovatelské služby
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.
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 2018
1.

2.

3.

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

Členové Správní rady
předseda: Ing. Miloslav Sejkora
místopředseda: Vladimír Žídek
členové: Petr Filip, Ing. Petr Tomášek,
Ing. František Burša, Jindřich Javůrek

Ředitel
je statutárním orgánem společnosti, jmenuje
a odvolává ho správní rada. Ředitelkou je od roku
2015 Mgr. Marie Štouračová, která zároveň vykonává
funkci vedoucí služby

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 (0,25 úv.)
Vedoucí pečovatelské služby (0,5 úv.)
Pracovníci v přímé péči 		
•pečovatelky (6,0 úv.) – fyzicky 6 osob
•pečovatelka (DPP, dle potřeby) – fyz. 2 osoby
•uklízečka, pradlena (0,75 úv.) – fyz. 1 osoba
•DPP, dle potřeby – fyz. 1 osoba

Účetní (0,5 úv.)

Sociální pracovník – (1,0 úv.)
fyzicky 2 osoby

3

Cíle pečovatelské služby

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

Pro koho je pečovatelská služba?

•
•

•
•
•

•
•

zůstává ve svém přirozeném, domácím prostředí
má možnost zachovávat v maximální možné míře
svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti a je tak
podporován v udržování soběstačnosti
udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se
společenským prostředím a má vytvořeny podmínky
pro seberealizaci
s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost
uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast
při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby,
využívá svých zachovaných tělesných a duševních
schopností, apod.)

Dlouhodobý cíl (cíl pro roky 2018–2020)
1. Mít dostatek finančních prostředků pro zajištění
ročních rozpočtů, mít vybudovanou síť pravidelných
dárců.
2. Vybavit službu dostatečným zázemím pro personál
– kanceláře, kancelářský nábytek, ochranné pracovní
pomůcky, prostor pro odpočinek.
3. Zajistit službě 5 aut, z nichž jedno by bylo se speciální úpravou pro osoby na vozíku.
4. Vzdělání personálu v oblasti přímé péče.
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senioři
osoby se zdravotním postižením od 18 let věku
osoby s chronickým onemocněním od 18 let věku

Komu není pečovatelská služba určena?
•
•
•

•
•

osobám, které nepatří do cílové skupiny pečovatelské služby
osobám, které nejsou schopny zabezpečit bezpečné
prostředí pro realizaci služby
osobám, které mají specifické požadavky, které není
služba schopna naplnit (speciální diety, služby na
zavolání, omezení uživatele v pohybu), osobám,
které vyžadují hospitalizaci
osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy
o poskytování pečovatelské služby
osobám, které z důvodu nadměrného požívání
alkoholu či návykových látek mají nepřizpůsobivé
chování, kvůli kterému není možné naplňovat cíle
pečovatelské služby

Zásady při poskytování
pečovatelské služby
•
•
•

•

•

dostupnost – služba je poskytována v domácnosti
uživatele v dojezdu 15 km od Bystrého v Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina
rovný přístup ke službám – služby jsou poskytovány
osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání,
národnost (v souladu s Listinou práv a svobod)
bezpečnost a odbornost – při poskytování služby
jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce a služby
jsou poskytovány kvalifikovanými zaměstnanci v souladu se zákonem o sociálních službách a jejich
dalším vzděláváním
respektování individuality a projevů vůle uživatele
– předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem o rozsahu poskytované péče,
což je zaznamenáno v dokumentu Individuální plán
služby
kvalita sociálních služeb – předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb je dodržování Standardů
kvality sociálních služeb organizace

Forma a doba poskytování pečovatelské
služby v roce 2018
Terénní forma péče byla poskytována v pracovní dny,
víkendy i svátky dle individuálních potřeb uživatelů od
7.00 hod. do 19.00 hod. V roce 2019 předpokládáme
prodloužení provozní doby v pracovní dny do 20.00 hod.
Ambulantní forma péče je poskytována ve dny pondělí–
pátek 8.00–10.00 a dále 13.00–15.00 hod. – je poskytována ve středisku osobní hygieny.

Kapacita služby
Kapacita služby je uváděna jako okamžitá kapacita
služby, což znamená počet uživatelů, kterým je služba
poskytnuta v jednom okamžiku.
terénní forma (okamžitá kapacita) – 6 uživatelů
ambulantní forma (okamžitá kapacita) – 2 uživatelé
Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu. K 1. 9. 2018
došlo k navýšení cen za poskytované služby u hodiny přímé
péče o 10 Kč.
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.
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Projekty roku 2018

Projekt zázemí pro pečovatelskou službu
Díky finanční podpoře Pardubického kraje, obcí a darům
byl v roce 2018 realizován projekt Zázemí pro zaměstnance.
Cílem projektu bylo zajistit dostatečné vybavení nábytkem
kanceláře vedoucí pečovatelské služby a denní místnosti
pro pracovníky v sociálních službách – pečovatelky. Vedoucí služby doposud sdílela kancelář s účetní a sociálním
pracovníkem, což bylo nevhodné při jednáních se zájemci
o službu a s uživateli služby. V jedné kanceláři nebyl dostatek prostoru tak, aby měl každý zaměstnanec prostor dle
svých potřeb.
Denní místnost pro pečovatelky byla vybavena nábytkem
z 50. let 19. stol., který byl zapůjčen od města Bystré. Nábytek nebyl vyhovující dle současných standardů vybavení pro
zaměstnance, zaměstnanci neměli kde si ohřát
stravu, problém byl s nedostatkem umyvadel.
V rámci projektu Zázemí pro pečovatelskou služby byl
pořízen nový nábytek pro denní místnost, vybavena byla
kancelář vedoucí služby. Nyní je zázemí zaměstnanců dostačující a již odpovídá běžným kanceářským standardům
dnešní doby.
Pardubický kraj projekt finančně podpořil z dotačního
programu na sociální věci Programu 2 částkou 85 000 Kč.
Celkové náklady na projekt byly 133 761 Kč. Projekt byl
dále financován z vlastních zdrojů a darů.
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Forma a doba poskytování pečovatelské
služby v roce 2018
Terénní forma péče byla poskytována v pracovní dny,
víkendy i svátky dle individuálních potřeb uživatelů od
7.00 hod. do 19.00 hod. V roce 2019 předpokládáme
prodloužení provozní doby v pracovní dny do 20.00 hod.
Ambulantní forma péče je poskytována ve dny pondělí–
pátek 8.00–10.00 a dále 13.00–15.00 hod. – je poskytována ve středisku osobní hygieny.

Úprava bezbariérové koupelny
Pečovatelská služba sídlí v prostorách Domu s pečovatelskou
službou v Bystrém. Zde máme také zázemí pro ambulantní
formu péče (koupelna, prádelna). V roce 2018 byla přebudována díky městu Bystré koupelna pro ambulantní formu
pečovatelské služby. Koupelna je nově zrekonstruovaná
a uživatelům služby je k dispozici sprchovací kout, speciální
polohovací vana, WC a dostatečný prostor pro pomoc uživateli při osobní hygieně. Celá koupelna je bazbariérová.

Projekt auto pro pečovatelskou službu
Domov Bystré, o.p.s., pořídil v roce 2018 jeden nový osobní
automobil se speciální úpravou pro osoby se sníženou
schopností pohybu, včetně osoby sedící na vozíku.
Akce byla zahájena vyhodnocením potřeby nového automobilu a snahou o zajištění fiančních prostředků (dary, Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, MPSV). Po zajištění
základních finančních prostředků a podepsání smluv byla
vyhlášena výběrová zakázka malého rozsahu – 23. 2. 2018.
Výběrové řízení muselo být ale 12. 3. 2018 vyhlášeno znovu,
protože jsme v 1. kole neobdrželi žádnou nabídku. V rámci
druhého kola jsme obdrželi jednu nabídku, která byla následně realizována na základě smlouvy ze dne 20. 4. 2018.
Nové auto bylo zaregistrováno dne 10. 8. 2018 v Poličce.
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Statistika poskytnuté péče
název úkonu

celkem
(zaokrouhleno
na celá čísla)

Pardubický
kraj

Kraj
Vysočina

Základní činnost (ambulantní i terénní forma společně)
běžný úklid domácnosti / hodin
donáška nákupů, pochůzky / hodin
doprovod k lékaři, na úřady / hodin
pomoc při oblékání / hodin
pomoc při přípravě a podávání jídla / 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
poskytnutí podmínek pro osobí hygienu / hodin
pomoc při základní péči o vlasy a nehty / hodin
velký úklid domácnosti / hodin
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím / hodin
uplatnění práv a oprávněných zájmů / hodin
praní a žehlení prádla v prádelně služby / hodin
celkem hodin základní péče
dovoz oběda, donáška oběda do DPS / počet

1 197
684
519
566
1 033
236
302
1 007
132
977
15
176
57
19
4
105
7 029
8 403

1 073
626
456
523
1 019
230
300
1 001
119
838
15
146
48
19
4
76
6 493
6 424

124
58
63
43
14
6
2
6
13
139
0
30
9
0
0
29
536
1 979

Fakultativní činnost
zapůjčení kompenzačních pomůcek / počet dní
telefon v zájmu uživatele / počet hovorů
dohled nad dospělou osobou / hodin
doprava vozidlem peč. služby mimo bydliště / počet km
doprava vozidlem peč. služby v místě bydliště / počet jízd
trénování paměti / hodin

580
104
381
5 339
118
6

580
104
381
4 674
118
6

0
0
0
665
0
0
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Příjmy dle úkonů

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Úkon
dovoz oběda autem
pomoc při prostorové orientaci,
dodržování denního režimu
příprava a podání jídla
doprovod k lékaři, na úřady
doprava vozidlem PS
běžný úklid domácnosti
pomoc při úkonech osobní
hygieny
donáška nákupů, pochůzky
pomoc při oblékání, obouvání
dohled nad dospělou osobou
Věk
0–59 let
60–65 let
66–70 let
71–75 let
76–80 let
81–85 let
86–100 let
celkem

Příjem v Kč
120 571
93 526
68 543
50 575
38 813
113 266
74 437
64 372
46 472
37 069

Počet klientů
6
6
7
16
14
31
28
108

Průměrný věk uživatelů služby
• kraj Pardubický – 79 let
• Kraj Vysočina – 73 let
Počet uživatelů služby v roce 2018
Celkem byla pečovatelská služba poskytnuta
108 uživatelům, z toho bylo 68 žen a 40 mužů.
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Rozvaha
Aktiva
A.
A. I.
4.
A. II.
4.
7.
A. IV.

dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)
dlouhodobý nehmotný majetek celkem (souč. A.I.1. až A.I.7.)
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II.1. až A.II.10.)
samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
drobný dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému majetku celkem
(souč. A.IV.1. až A.IV.11.)
oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
oprávky k samostat.hmot.movit.věcem a souborům hmot.movit.věcí
oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.)
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky
krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.8.)
pokladna

4.
7.
10.
B.
B. II.
4.
5.
B. III.
B. III.
1.
3.
účty v bankách
Aktiva celkem
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01. 01. 2018
31. 12. 2018
43 280
476 590
0
0
0
0
596 007
1 082 017
596 007
1 082 017
0
0
-552 727
-605 427
0
-552 727
0
535 107
100 844
40 000
60 844
434 263
23 842

0
-605 427
827 639
111 263
40 000
71 263
716 376
49 815

410 421
578 387

666 561
1 304 229

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

01. 01. 2018
31. 12. 2018
337 419
810 424
1 268 244
1 744 078
1 268 244
1 744 078

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.)

-930 825
-61 528
-869 297
240 968

-933 654
-2 829
-930 825
493 805

B. III.
krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)
B. III.
dodavatelé
1.
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.)

240 968
11 644

493 805
6 477

126 768
61 324
1 714
2 518
37 000
578 387

265 384
147 886
33 459
5 600
34 999
1 304 229
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Účetní závěrka a její zhodnocení
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018
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
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Hlavní čin.
492 602
461 530
31 072
386 599
104 470
6 492
275 637
3 376 750
2 513 928
829 616
33 206
27 612
27 612
52 700
52 700
4 336 263

Výnosy
B. I.
tržby za vl. výkony a za zboží
celkem (souč. B.I.1. až B.I.3.)
2.
tržby z prodeje služeb
B. IV. ostatní výnosy celkem
(souč. B.IV.12. až B.IV.18.)
15.
úroky
18.
jiné ostatní výnosy
B. VI. přijaté příspěvky celkem
(souč. B.VI.26. až B.VI.28.)
27.
přijaté příspěvky dary
B. VII. provozní dotace celkem
(B.VII.29.)
29.
provozní dotace
Výnosy celkem
C.
D.

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

Hospodářskou činnost neprovozujeme.

Hlavní čin.
976 498
976 498
31 236
70
31 166
30 700
30 700
3 295 000
3 295 000
4 333 434
-2 829
-2 829

Účetní závěrka sestavena
k rozvahovému dni:
31. 12. 2018
Účetní období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Činnosti účetní jednotky:
hlavní: poskytování pečovatelských služeb
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 8,5
Osobní náklady: 3 376 750
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 30 700 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.
Významné události, které se staly mezi rozv. dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky: Žádné

Zhodnocení
Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v tis.)
Pardubický kraj
2 551
Kraj Vysočina
281
města a obce
403
úřad práce
60
příspěvky a dary
31
tržby z prodeje služeb
976
jiné ostatní výnosy
31
výnosy celkem
4 333
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

461
31
104
6
276
2 514
830
33
28
53
4 336

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.
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Výrok auditora

Poděkování

Firma provedla audit účetní závěrky a ověřila soulad výroční zprávy zprávy DOMOVA Bystré, o.p.s., s touto účetní
uzávěrkou.
Ze zprávy nezávislého auditora ze dne 4. 3. 2019
citujeme:

Dotace a granty

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. 2018, výkazu
zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018, a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vyvětlující inforomace.
Podle našeho názoru účetní jednotka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DOMOV
Bystré, o.p.s., k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31. 12. 2018 v soualdu s českými účetními předpisy.

Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
město Bystré 		
obec Rohozná		
obec Hartmanice
obec Trpín		
obec Svojanov		
obec Jedlová		
obec Nyklovice
obec Sulkovec		
obec Nedvězí		
obec Korouhev
obec Vitějeves		
obec Bohuňov		
Úřad práce Svitavy

2 551 000 Kč
281 000 Kč
100 000 Kč
145 000 Kč
80 000 Kč
30 000 Kč
28 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
60 000 Kč

Dárci a sponzoři
PharmDr. Marie Nemcová
MUDr. Emil Koza
BROOME, s.r.o.		
Marie Šenková
LK Pumpservis Praha, s.r.o.

12 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
35 000 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018 nebyl kladný,
byl převeden na účet 932 HV minulých let.
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Plány pro rok 2019

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Zapojení do projektu Příležitost pro život doma, který
probíhá v oficiálním partnerství čtyř krajů, zajišťuje
ho Institut sociální práce a je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na transformaci pečovatelských služeb. Cílem je posílit jejich význam jako
základní služby, která včas reaguje na obtížnou
situaci osob v jejich přirozeném prostředí. Hlavním
motem je „žít doma“.
Výměna dvou starých aut pečovatelské služby, které
jsou již ekonomicky velice neefektivní. Potřebujeme
zakoupit auta, která budou vhodná do terénu pro
dopravu k uživateli služby.
Rozšíření provozní doby ve všední dny od 7.00
do 20.00.
Zajištění dostatečného personálního zajištění služby
– přijetí pracovníků v sociálních službách celkem na
1,5 pracovního úvazku.
Zajištění pomůcek k zapůjčení uživatelům služby
a pomůcek pro ambulantní formu péče – především
elektrický zvedák, zvedací židle.
Vylepšení progagace organizace – loga aut, nové
letáky pro zájemce o službu, úprava internetových
stránek.
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www.domovbystre.cz

