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1. Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové,

předkládám Vám zprávu o činnosti Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.
Vždy na začátku nového roku se zamýšlíme nad obsahem výroční zprávy, rekapitulujeme činnost a
výsledky, hodnotíme úspěšnost či neúspěšnost celého týmu. Největší starosti nám způsobuje
nejistá finanční situace. Prioritou činnosti naší organizace bylo i v roce 2014 dodržení zavedeného
systému úsporných opatření při zachování vysokých standardů kvality poskytovaných úkonů
pečovatelské služby. Kladný hospodářský výsledek byl, i přes veškerá úsporná opatření, dosažen
pouze díky navýšením dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Rok 2014 však nebyl jenom rokem finančních problémů. Přinesl také příjemná setkání s našimi
uživateli. Byly nejen starosti, ale i pocity uspokojení. K našemu potěšení se množí pochvaly od
uživatelů a také rodinných příslušníků za dobře odvedenou práci, citlivý a lidský přístup.
Závěrem chci vyslovit přání, aby se naše práce ve prospěch těch, kteří se bez pomoci druhých
nemohou obejít, i v dalším roce udržela a abychom své služby mohli dále zkvalitňovat a podle
možností rozšiřovat.

Bc. Ditta Hromádková
ředitelka organizace
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2. Základní informace o organizaci
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen PS) je samostatnou
příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí
nad Labem na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 15. 9. 1994 s účinností
od 1. 1. 1995.

Působnost Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o.
Působnost Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. je na území správního obvodu obce Ústí nad
Labem (Chabařovice, Svádov, Olšinky, Olešnice, Povrly, Kojetice). Uživatelé musí mít své bydliště v
dostupnosti MHD.

Sídlo Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o.
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 781/318 B, 400 01 Ústí nad Labem
(trolejbusová zastávka č. 54 a 56 Kpt. Jaroše, směr Všebořice, v bývalém zdravotnickém středisku
Bukov)
Úřední hodiny pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin

Poskytování služeb
PS poskytuje své služby na základě Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů.
Pečovatelská služba je poskytována denně, od pondělí do neděle od 7,00 do 18,00 h.
Poskytujeme tyto úkony:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti


zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé situace uživatele
Fakultativní činnosti: vedení rozpočtu domácnosti, venčení domácích zvířat, úklid po domácích
zvířatech, dohled, pronájem jídlonosičů, pronájem signalizačního zařízení.
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3. Veřejný závazek
Poslání
Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich
domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí
při zachovávání jejich soběstačnosti.

Cíle
Cílem PS je klient, který:


zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí,



má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti,



udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím,



má vytvořeny podmínky pro seberealizaci.

Cílová skupina
Pečovatelská služba poskytuje své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území správního obvodu obce Ústí nad Labem.
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4. Organizační struktura

Ředitel,
statutární zástupce

Ekonomický
úsek

Sociální
úsek

Ekonom rozpočtář

Sociální pracovnice,
vedoucí sociálního úseku

Mzdová účetní

Referent
majetkové správy

Koordinátor PS

Pracovník
v sociálních službách

Pracovník
v sociálních službách

Pracovník
v sociálních službách

Sociální
pracovnice

Pracovník
v sociálních službách

Instruktorka
sociální péče

5. Aktivizační činnosti
Zajímavé akce v tomto roce:
25. dubna jsme pořádali spolu s městem Chlumec ČARODĚJNICKOU ZÁBAVU v místním KD.

21. května jsme se sešli s obyvateli DPS Chlumec na společném jarním GRILOVÁNÍ.
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18. června PS pořádala pro své uživatele CELODENNÍ VÝLET DO MĚLNÍKA.

8. července jsme zopakovali oblíbené společné GRILOVÁNÍ v DPS Chlumec.
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30. září jsme se vydali s našimi uživateli na EXKURZI do komplexu cisterciáckého kláštera v

Oseku .

V KD Chlumec jsme 2. října oslavili s našimi klienty DEN SENIORŮ.
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V průběhu celého roku PS ÚL nabízela uživatelům služeb pravidelná POHYBOVÁ CVIČENÍ A

TVOŘIVÉ ČINNOSTI.

12. prosince jsme se rozloučili s uplynulým rokem na PŘEDVÁNOČNÍM POSEZENÍ
v chlumeckém DPS.
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6. Poskytování a využívání našich služeb

Přehled poskytnuté péče od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Věková struktura klientů:
V roce 2014 jsme poskytli naše služby 462 klientům
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V roce 2014 PS uskutečnila celkem 50 960 návštěv u klientů.
Nejžádanější službou je rozvoz obědů. Obědy rozvážíme v jídlonosičích s izotermickým obalem, čímž
zajistíme předání teplého oběda. V roce 2014 rozvezla PS 34 775 kusů obědů. Čtyřmi auty
rozvezeme denně průměrně 150 ks obědů.

Provedené úkony v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
Název úkonu
Počet
Běžný úklid a údržba domácnost

2 561,00 hodin

Pomoc při zajištění velkého úklidu

300,25 hodin

Běžné nákupy a pochůzky

1 709,25 hodin

Dovážka oběda – území města

34 775 ks

Donáška jídla

2 954 ks

Cesta mimo území města

15 km

Pomoc při osobní hygieně

1 239 hodin

Pomoc při přípravě jídla a pití

563,45 hodin

Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu

163,50 hodin

Příprava a podání jídla a pití

412,45 hodin

Zprostředkování kontaktu se společ. prostředím

127,00 hodin

Pouze žehlení a opravy osobního a ložního prádla

25 kg

Praní a žehlení osobního a ložního prádla popř. jeho
opravy

22 kg

Pomoc v domácnosti v rodině s trojčaty

62,50 hodin

Pronájem jídlonosičů

1795

Pronájem signalizačního zařízení

91

Dohled

283,00 hodin

Kontrola stavu a potřeb klienta v DPS

481 úkonů

Úklid spol. prostor v domě, úklid po domácích zvířatech

6,00 hodin

K 31. 21. 2014 jsme evidovali 7 klientů, kterým se poskytovaly služby zdarma (dle zákona č.
108/2006 Sb, o sociálních službách, § 75, odst. 2, písm. a) až e)).
V roce 2014 jsme u těchto osob provedli úkony za 51 528,00 Kč.

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Naše organizace nabízí jednorázovou pomoc s domácností – úklidovou službu. Služba je určena
seniorům a zdravotně postiženým osobám na území Statutárního města Ústí nad Labem a
v okolních obcích.
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7. Přehled hospodaření za rok 2014
Organizace v roce 2014 hospodařila dle schváleného finančního plánu. Ke dni 31. 12. 2014 byl
vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 9 540,78 Kč.
Činnost organizace byla, stejně jako v předchozích letech založena na vícezdrojovém financování
(příjmy od klientů, příspěvek zřizovatele a dotace z MPSV):

Zdroje financování

Kč)

příspěvek na provoz od zřizovatele
dotace z MPSV
úhrady za poskytování soc.služeb
jiné výnosy
Zapojení výsledku hospodaření
z doplňkové činnosti

%

6 250 000,00

67,92

719 000,00

7,82

2 228 813,00

24,23

2 327,00

0,03

0,00

Celkem

9 200 140,00

Hospodářský výsledek za rok 2014
Náklady celkem

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

9 190 599,00

9 200 140,00

9 540,00
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
Nákladová část
Spotřeba materiálu

350 599,00

Spotřeba energie

62 219,00

Cestovné včetně stravného

116 764,00

Náklady na reprezentaci

4 999,00

Opravy a udržování

145 134,00

Ostatní služby

545 926,00

Mzdové náklady

5 691 160,00

Zákonné sociální pojištění

1 913 347,00

Zákonné sociální náklady

85 637,00

Jiné sociální náklady

6 800,00

Daně a poplatky

1 750,00

Pokuty a penále

0,00

DDHM

152 633,00

Odpisy dlouhodobého majetku

104 007,00

Ostatní náklady z činnosti

8 698,00

Náklady z vyřazených pohledávek

929,00

Náklady celkem

9 190 599,00

Výnosová část
Výnosy z prodeje služeb

1 617 336,00

Čerpání fondů

0,00

Ostatní výnosy

2 327,00

Úroky

0,00

Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu

719 000,00

Výnosy z nároků na prostředky ÚSC

6 861 477,00

Zapojení výsledku hospodaření z doplňkové činnosti

0,00

Výnosy celkem

9 200 140,00

Výsledek hospodaření

9 540,00

Prioritou hospodářské činnosti naší organizace bylo i v roce 2014 dodržení zavedeného systému
úsporných opatření při zachování vysokých standardů kvality poskytovaných úkonů pečovatelské
služby. Kladného hospodářského výsledku bylo i přes veškerá zavedená úsporná opatření dosaženo
pouze díky navýšení dotace z MPSV oproti roku 2013.
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8. Personální zajištění - seznam zaměstnanců
PS má 29 zaměstnanců.
Statutárním zástupcem je ředitelka Bc. Ditta Hromádková.
Organizace se člení na dva úseky – úsek sociální a ekonomický. Ekonomický úsek řídí ekonomka
Jana Kosíková, sociální úsek pak sociální pracovnice Bc. Hana Priehodová. Pečovatelky jsou
podřízeny koordinátorce PS Libuši Jonášové. Přímou pečovatelskou činnost vykonává 21
pečovatelek.

Seznam zaměstnanců
Titul

Příjmení

Jméno

Funkce

Bc.

Hromádková

Ditta

ředitelka

Kosíková

Jana

ekonom - rozpočtář

úsek
ekonomický

Lacinová

Marie

administrativní pracovnice

úsek
ekonomický

Jozífková

Ľubica

mzdová účetní

úsek
ekonomický

Bc.

Priehodová

Hana

sociální pracovnice

úsek sociální

Bc.

Hanzlíková

Lenka

sociální pracovnice

úsek sociální

Jonášová

Libuše

koordinátorka peč. služby

úsek sociální

Dobrodinská

Ivana

instruktorka soc, péče

úsek sociální

Bočková

Pavla

pečovatelka

úsek sociální

Boubelíková

Zdeňka

pečovatelka

úsek sociální

Fojtíková

Jarmila

pečovatelka

úsek sociální

Hanzlíková

Lenka

pečovatelka

úsek sociální

Házová

Radmila

pečovatelka

úsek sociální

Hodáňová

Lenka

pečovatelka

úsek sociální

Keilová

Ilona

pečovatelka

úsek sociální

Klazarová

Petra

pečovatelka

úsek sociální

Kopáčová

Renáta

pečovatelka

úsek sociální

Kricnerová

Dana

pečovatelka

úsek sociální

Kroutilová

Jitka

pečovatelka

úsek sociální

Kulhánková

Jitka

pečovatelka

úsek sociální

Kuzová

Jaroslava

pečovatelka

úsek sociální

Pešková

Miluše

pečovatelka

úsek sociální

Sokolová

Ivana

pečovatelka

úsek sociální

Ševcová

Eva

pečovatelka

úsek sociální

Šulcová

Ivana

pečovatelka

úsek sociální

Uhlířová

Marie

pečovatelka

úsek sociální

Vegnerová

Ivana

pečovatelka

úsek sociální

Vyšatová

Hana

pečovatelka

úsek sociální

Zedníčková

Jana

pečovatelky

úsek sociální

Bc.
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9. Kontakty
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 781/318 B, 400 01 Ústí nad Labem
(trolejbusová zastávka č. 54 a 56 Kpt. Jaroše, směr Všebořice, v bývalém zdravotnickém středisku
Bukov)
Úřední hodiny od 7:00 do 15:30 hodin (po dohodě i mimo úřední hodiny)



ředitelka - Bc. Ditta Hromádková

telefon 475 211 781



soc.pracovnice – Bc. Hana Priehodová

telefon 475 210 631



koordinátorka PS – Libuše Jonášová

telefon 475 210 631

Mobilní spojení - 774 405 210, 725 033 123, 774 405 211

E-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz
Internet: www.psul.cz
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10. Poděkování
Poděkování patří představitelům Magistrátu města Ústí nad Labem skvělou spolupráci a za
finanční podporu, díky které jsme mohli zakoupit 2 nové užitkové automobily určené
k rozvozu obědů.
Ráda bych také poděkovala celému týmu zaměstnanců za odvedenou práci a osobní nasazení,
pracovníkům poskytujícím přímou péči a pomoc za profesionální přístup, který nepostrádá
trpělivost a pochopení pro potřeby a problémy našich uživatelů.
Děkuji našim klientům a jejich rodinám za důvěru, kterou nám projevují.

Bc. Ditta Hromádková
ředitelka

17

