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Úvodní slovo

Vážení občané, milí přátelé,
dovolte mi krátce zhodnotit práci pečovatelské služby
Domov Bystré, o.p.s., za rok 2021.

Pozitivní zlom nastal v loňském roce, když byly vyvinuté
a postupně dostupné vakcíny a náš národ, tak jako celý
svět, začal s očkováním.

Velká část roku 2020 a především rok 2021 se nesly
v duchu epidemie covidu. Nemohu říci, že jsme si již
na tuto zdravotní hrozbu přivykli, ale přece jen jsme již
měli zkušenosti – k dispozici jsou o tomto záludném viru
z kmene SARS vědecké i lékařské informace.

I v loňském roce naše pečovatelská služba poskytovala
své služby v širokém regionu Bystrém a v mnoha dalších
obcí u Vás doma. A to je jeden z hlavních cílů terénní
pečovatelské služby – zajistit, aby naši senioři mohli žít
spokojeně ve svém známém prostředí.

Naučili jsme se vzájemně respektovat veškerá hygienická opatření a dělali jsme maximum pro Vaše bezpečí,
abychom tuto nemoc nezavlekli do Vašich domovů, a to
mohu s jistotou říci.

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem pečovatelkám
a zaměstnancům Domova Bystré, o.p.s., za jejich pracovní nasazení, porozumění potřebám a poskytovanou
péči našim klientům. Děkuji také všem našim klientům za
důvěru. Všem Vám i Vašim rodinám a blízkým přeji dobré
zdraví a spokojený a šťastný život.

I když tato nová nemoc neustupovala, mnoho našich
pracovníků i seniorů onemocnělo. Bohužel i nadále
jsme všichni přicházeli o sociální kontakty a nemohli
jsme se tak jako dříve bezstarostně setkávat s přáteli.
Nejsmutnější je, že mnozí z nás ztratili kvůli covidu své
blízké, přátele i rodinné příslušníky.

Ing. Miloslav Sejkora
předseda správní rady
Domov Bystré, o.p.s.

3

Poslání
pečovatelské služby
Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc lidem
od 18 let, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální
situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v domácnosti klientů na základě jejich individuálních
potřeb. Jedná se o komplex služeb, které zahrnují např.
pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti
(úklid, praní prádla), s oblékáním, přípravou a příjmem
jídla, s nákupy, pochůzkami nebo i doprovodem k lékaři.
Poskytování pečovatelské služby je zajištěno tak, aby
mohl člověk setrvat ve svém přirozeném prostředí, ve své
vlastní domácnosti. Snažíme se klienty podporovat v jejich
soběstačnosti. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo
jiného poskytovatele.
Většina lidí si přeje i přes svá zdravotní omezení žít doma.
Usilujeme o zvýšení dostupnosti pomoci pečovatelské služby potřebným osobám tak, aby už nemusely
předčasně vyhledávat pomoc pobytových služeb, např.
domovů pro seniory, nebo se plně spoléhat na obětavou
péči svých blízkých. Ti jsou často nuceni se vzdát veškerých pracovních i volnočasových aktivit, aby náročnou
péči zvládli sami. Věříme, že vhodným nastavením pečovatelské služby budeme oporou i těmto rodinám, převzetím
části péče jim umožníme zůstat dlouhodobě podporou
pro své nejbližší.
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Pro koho
je pečovatelská
služba určena

Pro koho není
pečovatelská
služba určena

Pečovatelská služba má vymezenou
tzv. cílovou skupinu, do které patří:

Pečovatelská služba není určena:

• senioři,
• osoby se zdravotním postižením od 18 let věku,
• osoby s chronickým onemocněním od 18 let věku.
Tito klienti se ocitli v tzv. nepříznivé sociální situaci a nemohou ji plně řešit jiným způsobem, než je pomoc sociální
služby. Častá je kombinace péče s rodinou nebo jinou
sociální službou.

• osobám, které nepatří do cílové skupiny
pečovatelské služby,
• osobám, které nejsou schopny zajistit bezpečné
prostředí pro realizaci služby,
• osobám, které mají specifické požadavky, jež
není služba schopna naplnit (speciální diety, služby
na zavolání a 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.
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Zásady
při poskytování
pečovatelské služby

Forma a doba
poskytování
pečovatelské služby

Mezi zásady během poskytování
pečovatelské služby patří:

Terénní forma péče:
pracovní dny od 7.00 do 20.00 hod.,
víkendy a svátky od 7.00 do 19.00 hod.

• dostupnost – služba je poskytována v domácnosti
uživatele,
• 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
vzdělávání,
• 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.
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Ambulantní forma péče:
pracovní dny od 8.00 –10.00 a 13.00 –15.00 hod.
Nabídka pečovatelské služby je vždy prováděna dle konkrétní situace člověka, který ji potřebuje. Její rozsah se mění
dle potřeby, 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.

Kapacita služby

Místa poskytování
pečovatelské služby
v roce 2021

Kapacita služby vyjadřuje počet klientů,
kterým je služba poskytnuta v jednom okamžiku:

Pardubický kraj:
Bystré, Nedvězí, Hartmanice, Svojanov, Bohuňov,
Vítějeves, Jedlová, Trpín, Rohozná, Korouhev,
Bělá nad Svitavou, Lavičné, Banín,

• terénní forma ve všední dny:
od 7.00 do 15.30 – 6 uživatelů,
od 15.30 do 20.00 – 1 uživatel,
• terénní forma o víkendu, o svátcích:
od 7.00 do 11.30 – 2 uživatelé,
od 11.30 do19.00 – 1 uživatel,

Kraj Vysočina:
Nyklovice, Sulkovec, Ubušínek, Dalečín, Rovečné,
Věstín, Věstínek, Velké Tresné.

• ambulantní forma:
okamžitá kapacita – 2 uživatelé.
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Kazuistika

Paní Lída, 75 let
Paní L. začala pečovatelská služba pomáhat po jejím propuštění z dlouhodobé hospitalizace na LDN. Paní L. byla
pohybově omezena na pravou polovinu těla, chůze
schopna na krátkou vzdálenost s tříbodovou holí.
Vzhledem k bariérovosti jejího bydlení (vana, nerovné
terény) byla podána žádost o byt v DPS, neboť paní
nebyla schopna ze svého domu vyjít (dům ve strmém
kopcovitém terénu, v nepříznivém počasí nemožnost
k domu dojet autem). Pečovatelská služba pomohla paní
L. s podáním a vyřízením příspěvku na péči a zajištěním
potřebných pomůcek tak, aby paní L. mohla v domě
zůstat bydlet (sprchovací židle, toal. křeslo, nástavec na
wc, inkontinenční pomůcky). Rodina zakoupila vyvýšenou postel s hrazdou a přimontovala madla. Zpočátku
dopomáhala pečovatelská služba po propuštění paní
L. dle dohodnutého rozsahu (pomoc s oblékáním, hygienou, vynesením toal. křesla, přípravou a ohříváním jídla,
s připomínáním užívání léků, s nákupy, úklidem, dopravou
a doprovodem k lékařům) a frekvence 3× denně – ráno,
v poledne, večer. Na péči se podílela i rodina, která k paní
pravidelně docházela a dopomáhala zejména o víkendu.
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Po roce bylo paní L. nabídnuto bydlení v bytě DPS, kam
se s pomocí rodiny přestěhovala. Nyní jí pečovatelská
služba dopomáhá v oblasti zajištění hygieny (2× týdně
koupání v ambulantní koupelně DPS, kde se může vykoupat tak, jak byla dříve zvyklá), 1× týdně si paní L. společně
v doprovodu pečovatelky nakoupí v místním obchodě
(pečovatelka paní L. do obchodu zaveze autem, doprovází
ji v obchodě a dopomůže s nesením nákupu), 1× týdně
pečovatelka pomůže s pravidelným úklidem domácnosti,
který si paní není schopna sama zajistit (vysátí, setření).
Dle potřeby paní L. jí pečovatelka zajistí dopravu a doprovod (lékař, kadeřník, hřbitov), 2× týdně dopravází pečovatelka paní L. na procházku v okolí DPS.
Paní L. je nyní spokojená, může opět vyjít ze svého bytu,
potkávat se s lidmi a dostane se do obchodu, má tak od
pečovatelské služby zajištěnou dopomoc pouze v těch
úkonech, které sama plně nezvládne. Pro paní L. je nejdůležitější, že žije ve své vlastní domácnosti. Přestěhovala
se ze svého domu, ale díky tomu může opět navazovat
kontakty se svým okolím, využívat veřejné služby a rozhodovat si o svém způsobu života tak, jak byla vždy zvyklá.

Covid-19
a pečovatelská služba
Covid-19 nás provázel téměř celý rok 2021. Naším cílem
bylo především zabránit onemocnění našich klientů
a zaměstnanců tak, aby byl zachován co nejširší rozsah
potřebné péče a abychom předešli onemocnění klientů
služby i našich zaměstnanců.
Služba i nadále pracovala dle protiepidemiologických
nařízení vlády ČR. Služba pomáhala uživatelům registrovat se na očkování proti covidu, tam je také doprovázela.
Službu jsme poskytovali také covid pozitivním uživatelům.
Zkušenosti z předchozího roku jsme využili především
v oblasti prevence rozšíření onemocnění a podávání informací našim uživatelům.
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Statistika poskytnuté péče v roce 2021
Název úkonu

Pardubický
kraj

Kraj
Vysočina

Celkem

Základní činnost (ambulantní i terénní forma společně)
1 132
691
532
618
825
166
517
1 105
125
691
45
202
17
169
50
6 885

7
5
21
19
0
6
0
12
7
32
0
6
0
60
0
175

1 139
696
553
637
825
172
517
1 117
132
723
45
208
17
229
50
7 060

dovoz oběda, donáška oběda do Domu s pečovatelskou službou / počet

3 455

352

3 807

Fakultativní činnost
zapůjčení kompenzačních pomůcek / dny
telefon v zájmu uživatele / hovory
dohled nad dospělou osobou / hodiny
doprava vozidlem pečovatelské služby / km

794
143
72
6 212

22
2
19
398

816
145
91
6 610

běžný úklid domácnosti / hodiny
donáška nákupů, pochůzky / hodiny
doprovod k lékaři, na úřady / hodiny
pomoc při oblékání / hodiny
pomoc při přípravě a podávání jídla / hodiny
pomoc při použití WC / hodiny
pomoc při prostorové orientaci / hodiny
dodržování denního režimu / hodiny
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, změna polohy / hodiny
pomoc při úkonech osobní hygieny / hodiny
poskytnutí podmínek pro osobí hygienu / hodiny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty / hodiny
velký úklid domácnosti / hodiny
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím / hodiny
praní a žehlení prádla v prádelně služby / hodiny
Celkem

(všechny údaje zaokrouhleny na celá čísla)
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Příjmy podle úkonů
Úkon
běžný úklid a údržba domácnosti

65 456 Kč

pomoc při prostorové orientaci,
dodržování denního režimu

57 579 Kč

příprava a podání jídla

45 955 Kč

dovoz oběda autem

45 239 Kč

nákupy a pochůzky

42 264 Kč

běžný úklid domácnosti

58 180 Kč

pomoc při prostorové orientaci
dodržování denního režimu

55 413 Kč

pomoc při úkonech osobní hygieny

45 421 Kč

pomoc při úkonech osobní hygieny

43 919 Kč

pomoc při přípravě a podání jídla a pití

41 559 Kč

Věkové rozpětí klientů

Rozsah přímé péče
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Počet hodin
3 438
6 084
7 029
7 221
6 548
7 060

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dovoz obědů
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Počet dovozu obědů
9 394
8 608
8 403
7 531
6 529
3 807

Za rok 2021
jsme při službě najeli
73 415 km.

Věková skupina Počet klientů
0–59
3
60–65
2
66–70
9
71–75
12
76–80
15
81–85
13
86–100
24
Celkem
78

Průměrný věk klientů služby
Kraj

Průměrný věk

Pardubický kraj

79 let

Kraj Vysočina

78 let

2016 2017 2018 2019 2021 2021
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Rozvaha

Aktiva
A.
A. I.
4.
A. II.
4.
7.
A. IV.
4.
7.
10.
B.
B. II.
1.
4.
5.
9.
B. III.
1.
3.
Celkem
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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 samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých 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.)
odběratelé
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky
ostatní přímé daně
krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.8.)
peněžní prostředky v pokladně
peněžní prostředky na účtech

1. 1. 2021
727 126
0
0
1 488 305
1 488 305
0
-761 179
0
-761 179

31. 12. 2021
591 370
0
0
1 488 305
1 488 305
0
-896 935
0
-896 935

0
1 191 615
144 029
29 140
40 000
74 889
0
1 047 586
52 738
994 848
1 918 741

0
906 363
155 011
0
40 000
111 634
3 377
751 352
64 531
686 821
1 497 733

Pasiva
A.
A. I.
1.
A. II.
1.
2.
3.
B.
B. III.
1.
4.
5.
7.
8.
9.
17.
22.
B. IV.
2.
Celkem

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
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)
dodavatelé
ostatní závazky
zaměstnanci
závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
daň z příjmů
ostatní přímé daně
jiné závazky
dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
výnosy příštích období

1. 1. 2021
1 085 848
2 020 187
2 020 187
-934 339
x
-377
-933 962
832 893

31. 12. 2021
953 271
1 887 611
1 887 611
-934 340
0
x
-934 340
544 462

832 893
4 541
6 409
440 214
261 288

416 005
1 632
0
245 394
126 979

0
80 442
0
39 999
0
0
1 918 741

0
0
0
42 000
128 457
128 457
1 497 733
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Účetní závěrka
Zhodnocení účetní závěrky

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2021
Náklady
A. I.
spotřebované nákupy celkem (souč. A.I.1. až A.I.6.)
1.
spotřeba materiálu, energie
3.
6.
A. II.
A. III.
10.
11.
13.
A. V.
17.
22.

opravy a údržba
ostatní služby
změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
osobní náklady celkem (souč. A.III.10. až A.III.13.)
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní náklady celkem (souč. A.V.17. až A.V.22.)
odpis nedobytné pohledávky
jiné ostatní náklady

A. VI. odpisy, prod. majetek, tv. rezerv (souč. A.VI.23. až A.VI.27.)
23.
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Celkem
Výnosy
B. I.
provozní dotace
1.
provozní dotace
B. II.
přijaté příspěvky celkem
3.
přijaté příspěvky (dary)
B. III. tržby za vlastní výkony a zboží
B. IV. ostatní výnosy
Celkem
C.
D.

14

výsledek hospodaření před zdaněním
výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní činnost
1 017 517
525 355
104 884
387 278
0
5 782 362
4 331 959
1 413 587
36 816
45 266
206
45 060
135 756
135 756
6 980 901
Hlavní činnost
5 657 338
5 657 338
5 543
5 543
1 185 440
132 580
6 980 901
0
0

Výnosy v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
Pardubický kraj (MPSV)
3 695
Pardubický kraj – grant
179
víceleté financování
Kraj Vysočina (MPSV)
240
Kraj Vysočina – grant
39
účelové COVID dotace
801
města a obce
662
Úřad práce Sitavy
41
příspěvky a dary
6
tržby z prodeje služeb
1 144
ostatní výnosy
174
výnosy celkem
6 981
Náklady v druhovém členění (v tis. Kč)
spotřeba materiálu
480
spotřeba energie
45
opravy a údržba
105
cestovné
0
ostatní služby
387
mzdové náklady
4 332
zákonné sociální pojištění
1 414
zákonné sociální náklady
37
jiné ostatní náklady
45
odpisy
136
náklady celkem
6 981
Hospodářskou činnost neprovozujeme

Účetní závěrka sestavena k rozvahovému dni: 31. 12. 2021
Účetní období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Činnosti účetní jednotky:
hlavní: poskytování pečovatelských služeb
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 11,81
Osobní náklady: 5 782 362
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 134 000 Kč. Jedná se o finanční prostředky
určené na provoz, které lze čerpat v letech 2021–2023.
V roce 2021 bylo z této částky zapojeno do rozpočtu
5 543 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 rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Žádné.
Zhodnocení účetní závěrky bylo provedeno podle údajů
uvedených ve výkazech účetní závěrky a dále podle údajů
uvedených v příloze účetní závěrky. Tato příloha obsahuje
další podrobné informace a je spolu s účetními výkazy uložena v sídle společnosti.

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. 2021, výkazu
zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Podle našeho názoru podává účetní závěrka
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
DOMOV Bystré, o.p.s., k 31. 12. 2021. Podle nákladů,
výnosů a výsledku její hospodaření za rok končí
k 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Ing. Ludmila Talířová,
Osvědčení Komory auditorů ČR číslo 1316
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Zhodnocení plánů
služby pro rok 2021
Pečovatelská služba rozšířila svoji činnost do těchto
obcí – Lavičné, Banín, Bělá nad Svitavou.

je nejen snížení počtu rozvážených obědů, ale především nárůst počtu hodin přímé péče.

2. Personálně byla služba posílena celkem o 1,0 úvazku
pracovníka v sociálních službách. Navýšena byla okamžitá kapacita o víkendu a ve svátcích.
		
3. Služba podala žádosti o dvě nová osobní auta, z toho
jedno terénní. Výsledek žádostí bude znám až na
začátku roku 2022.

8. Aktualizace standardů sociálních služeb probíhala
především ke konci roku 2021, v 1. čtvrtletí 2022 bude
dokončena.

4. Pořídit dva nové notebooky pro pracovníky v sociálních
službách se nepodařilo z finančních důvodů.

10. Nové letáky nebyly z časových a finančních důvodů
vytvořeny, ale služba je zapojena v Katalogu sociálních služeb MAS Poličsko (www.maspolicsko.cz)
a byla provedena aktualizace údajů na webových
stránkách www.domovbystre.cz.

5. Zaměstnanci absolvovali školení v oblasti polohování,
prevence dekubitů, práce s klientem s demencí a rehabilitační péče. Školení byla realizována online formou.

9. Od 1. 8. 2021 došlo ke změně ceníku za poskytované
služby. Cena za úkon základní činnosti byla navýšena
na 130 Kč/hodinu.

6. Byla provedena úprava prostor pro pracovníky v sociálních službách. Vybudovali jsme šatny s odpočinkovým koutkem.

11. Provozní chod organizace byl i v roce 2021 ovlivněn
epidemickou situací. Problematický byl především
nedostatek zaměstnanců v některých obdobích
(očr, prac. neschopnosti, karantény…).

7. I v roce 2021 jsme byli zapojeni do projektu Žít doma II.
Podařilo se opět snížit počet dovážených obědů,
čemuž pomohla především dohoda s Agro Vysočina
Bystré, které zahájilo dovážení obědů do Nyklovice
a po Bystrém. Potvrzením dobrého směřování služby

12. Probíhalo zapojení do plánování rozvoje sociálních
služeb na území MAS Poličsko, z. s. Jedním z jejích
výstupů byla potřeba vzniku denního stacionáře pro
seniory a osoby se zdrav. postižením. Tohoto úkolu by
se DOMOV Bystré, o. p. s., rád ujal.
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Plány pro rok 2022

1. Dle výsledků dotačních řízení na automobily zakoupit
dva nové vhodné automobily. Jeden z nich by měl být
terénní.
2. Pořídit dva nové notebooky, handsfree a nové telefony pro pracovníky v sociálních službách a sociálního pracovníka.
3. Pokračovat ve vzdělávání pracovníků v oblasti polohování, prevence dekubitů, práce s klientem se syndromem demence a práce s rodinou uživatele peč.
služby.
4. Dopracování aktualizace standardů péče sociální
služby.
5. Změna ceníku za poskytované služby v 2. polovině
roku 2022.
6. Vytvoření nových letáků s informacemi o peč. službě
s ohledem na změnu působnosti.
7. Realizace šetření potřebnosti denního stacionáře pro
seniory a osoby se zdrav. postižením ve spolupráci
s MAS Poličsko, včetně další spolupráce na Analýze
potřeb sociálních služeb na území MAS Poličsko.

8. Možnost rozšíření území o obec Pomezí. Tento plán
bude realizován dle personálního zabezpečení služby.
9. Rozšíření provozní doby ve všední den do 21.00,
o víkendu a o svátcích do 19.30.
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Poděkování

Dotace a granty
Pardubický kraj – dotace
Pardubický kraj – grant
Kraj Vysočina – dotace
Kraj Vysočina – grant
účelové dotace covid
dotace úřad práce
Bystré
Rohozná		
Trpín		
Hartmanice		
Nyklovice		
Svojanov		
Nedvězí		
Bohuňov		
Sulkovec		
Vitějeves		
Korouhev		
Jedlová		
Bělá		

Personální zajištění

3 695 000
179 000
240 000
39 000
801 516
40 800
388 938
153 339
5 983
6 000
23 935
11 967
11 967
5 000
2 991
29 918
6 000
5 984
10 000
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Členové správní rady:
Ing. Miloslav Sejkora (předseda)
Mgr. Iva Leinweberová
PhDr. Jaroslava Filipová
Ing. František Burša
Jindřich Javůrek
Vladimír Žídek do 17. 10. 2021
Radek Kříž od 15.12.2021
Ředitel
je statutárním orgánem společnosti, jmenuje a odvolává
ho správní rada.
Ředitelkou je od roku 2015 Mgr. Marie Štouračová,
která zároveň vykonává funkci vedoucí pečovatelské služby.
Dozorčí rada
je kontrolní orgán společnosti; má tři členy.

Dárci a sponzoři
(finanční dary na provoz v letech 2021–2023)
Pharm. Dr. Marie Nemcová
MUDr. Emil Koza
Czech Hydro, s. r. o.

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

24 000
10 000
100 000

Členové dozorčí rady:
Miloslav Tocháček (předseda)
Dana Pušová
Věra Andrlíková

DOMOV Bystré, o.p.s.
Organizační schéma
k 31. 12. 2021
Správní rada v čele s předsedou

Dozorčí rada

		
Ředitelka (0,375 úvazku)

Vedoucí pečovatelské služby (0,5 úvazku)

Pracovníci v přímé péči
• pečovatelky (9,0 úvazku)
9 osob

Sociální pracovník
(1,0 úvazku) 2 osoby

• pečovatelka (DPP, podle potřeby)
• uklízečka, pradlena (0,725 úvazku)
1 osoba
• uklízečka, pradlena (DPP, podle potřeby)

DOMOV Bystré, o.p.s.
adresa: Školní 453, 569 92 Bystré
identifikační číslo sociální služby: 9594872
datová schránka: j9dvst5, IČO: 65189337
číslo účtu: 1280294369/0800
telefon: 607 785 488, 722 358 855
e-mail: pecdomov@atlas.cz
statutární orgán: ředitelka Mgr. Marie Štouračová
zázemí pečovatelské služby je v Domě
s pečovatelskou službou v Bystrém.

Účetní (0,5 úvazku)

www.domovbystre.cz

