PEČOVATELSKÁ SLUŽBA RAKOVNÍK
SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2016
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA RAKOVNÍK
WINTROVO NÁM. 1903, 269 01 RAKOVNÍK

IČO 47012790
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA RAKOVNÍK, ZŘÍZENÁ KE DNI 1. 10. 1992
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

ID 9425046

ID 1874271
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•

Pečovatelská služba byla v r. 2016 poskytována v domácnostech
uživatelů na území města Rakovníka (včetně v bytech v domech s
pečovatelskou službou), dále v jiných obcích s kterými byla uzavřena
smlouva, o poskytování pečovatelské služby. Aktuálně se jednalo o
městys Pavlíkov a také o obce, kde město Rakovník vykonávalo
přenesenou působnost v poskytování sociální péče.

•

Poskytování péče bylo zacíleno na seniory a osoby s tělesným
postižením bez omezení věku, kteří z důvodu snížení či ztráty vlastní
soběstačnosti potřebovali pomoc v péči o vlastní osobu a domácnost.
Cílovou skupinou byly též rodiny s dítětem/dětmi.

•

Věková skupina od 16 let bez omezení.

•

Posláním služby je pomoci seniorům a osobám s tělesným postižením
zajistit péči o svoji osobu a domácnost tak, aby mohli co nejdéle žít ve
svém domácím prostředí. V péči o domácnost podporujeme rodiny s
dětmi ve zvládání přímé péče o děti.

•

Kapacita terénní činnosti byla 300 uživatelů, ambulantní činnosti 30
uživatelů.

•

Služba byla poskytována v provozní době PO-PÁ 7:30-20.00, o volné
dny v intervalech 7:00-10:00, 11:00-13:30, 17:00-20:00.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ID 9425046
terénní a ambulantní forma

Pečovatelky při plnění denních činností
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•

V roce 2016 poskytovalo terénní a ambulantní pečovatelskou službu
13 úvazků pečovatelek pod vedením manažerky péče. Na pracovních
pozicích došlo v průběhu roku k personální obměně. Pracovní tým
doplňovala sociální pracovnice, administrativní asistentka a paní
uklízečka. Celý kolektiv spadal pod organizační vedení ředitelky.

•

Pečovatelky, pracovnice v sociálních službách, které poskytují přímou
péči, musí splňovat požadovanou kvalifikaci dle znění písm. c) § 116
zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách a průběžně si
předepsané vzdělávání doplňovat.

•

V daném roce byla péče poskytnuta 317 unikátním uživatelům (každá
osoba počítaná pouze jednou). V mnohých případech uživatelé využili
jak terénní, tak ambulantní
formy služby. 56 uživatelů využilo
terénní služby mimo hlavní provozní dobu.

•

V daném období pečovatelky odpracovaly 690 přesčasových hodin
(cca 40 hodin/pečovatelka za rok) a ve stejném rozsahu si vyčerpaly
volno. V nadcházejícím období bude z tohoto důvodu požádáno o
úpravu kapacity počtu pečovatelek tj. o zvýšení počtu úvazků, jenž
jsou uvedeny v síti poskytovatelů sociálních služeb Středočeského
kraje.

•

Do konce srpna pečovatelky pomáhaly v domácnosti rodině, kde se v
r. 2013 narodila „trojčátka“. V září děti nastoupily do mateřské
školky a naše péče byla po třech letech zdárně ukončena.

ZAMĚSTNANCI
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ID 9425046

Společná oslava narozenin
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• ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ID 9425046 v r. 2016
Zaměstnavatel je povinen pracovníkům
v
přímé péči, tj. pečovatelkám a sociálnímu
pracovníkovi, každý rok zajistit v rozsahu
nejméně 24 hodin vzdělávání, kterým si
obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.

Bc. Zlatuše Lüftnerová
Ředitelka ½ úvazku
Kamila Krausová
do 31. 3. 2016

Daniela Fulneková
manažerka péče
1 úvazek
Mgr. Lucie Paterová
sociální pracovnice
½ úvazku

Od 1. 4. 2016
Adriana Hotárková
Administrativní asistentka
½ úvazku

Petra Albertová, Vladimír
a Cífková, Zdeňka Čečrdlová, Kateřina Dovcová od 11. 4. 2016, Šárka
Chvalovská, Romana Maléřová, Markéta Novotná, Lucie Rampasová
do 30. 4. 2016, Renata Richterová, Lenka Satranská od 10. 10.
2016, Petra Šindelářová, Dagmar Vitoušová od 1.6.2016 do 31. 10.
2016, Eva Tichá,
Petra Trnková, Dana Zemanová
Pečovatelky 13 úvazků
Nácvik péče o klienty po CMP

Aneta Librcajtová
Uklízečka ½ úvazku

Na MD a následné RD byly
p. Kamila Brůžková, Andrea
Švarcová a Bc. Eva Zelenková
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DPS Vysoká ulice č.p. 91

• Zajišťování pečovatelské služby vychází ze zákona o sociálních službách
a s ním související vyhlášky, které stanoví rozsah základních úkonů
poskytované péče a jejich maximální ceny. Úkony byly prováděny na
základě požadavků uživatele a vždy směřovaly k dosažení stanoveného
cíle. Naplnění cíle bylo průběžně sledováno a uživatel byl podporován ve
vlastní aktivitě k udržení co možná největší soběstačnosti a sebepéče.
Terénní služba byla poskytována každodenně včetně svátků, dle
konkrétní domluvy s ohledem na kapacitu a provozní dobu organizace.
Zaměstnanci byli vázáni mlčenlivostí, do obydlí uživatelů vstupovali
s respektem k jejich soukromí a životním zvyklostem a při výkonu
služby se snažili zajistit maximální pocit bezpečí a jistoty.
• V roce 2016 byly v Rakovníku 2 domy s pečovatelskou službou (dále jen
DPS) s celkovou kapacitou 55 bytů. Přidělování bytů v DPS, kdy se jedná o
byty zvláštního určení ve výlučném vlastnictví města Rakovníka, jsou
schválená kritéria. Poslední aktualizace kritérií se datuje ke dni 1. 5.
2015.
• V roce 2016 bylo nově uzavřeno 13 nájemních smluv. Z toho 4 smlouvy
na byty v DPS ve Vysoké ul. č.p. 91 a ostatní do DPS na Wintrovo nám.
1903. Po celé období r. 2016 převyšovala poptávka možnosti nabídky
umístění do DPS v Rakovníku.

DPS Wintrovo nám. 1903
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ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ SLUŽBY ID 9425046 V ROCE 2016
náklady
• celkem za službu
• z toho spotřeba materiálu

výnosy
• celkem za službu

6 679 039 Kč

386 196 Kč

• z toho za poskytnuté peč. úkony

1 788 993 Kč

6 657 652 Kč

•

spotřeba energie

299 924 Kč

•

hospodářská činnost

49 324 Kč

•

opravy a udržování

128 178 Kč

•

od obce Pavlíkov

74 077 Kč

•

cestovné

9 269 Kč

•

výnos z pronájmu dle výpůjčky

•

ostatní služby

450 889 Kč

•

ostatní výnosy

•

platy vč. zák. poj, FKSP

5 182 073 Kč

•

finanční výnosy ( úroky)

•

daně a poplatky

30 723 Kč

•

z transferů město Rakovník

3 142 000 Kč

•

ostatní náklady

51 779 Kč

•

z transferů Středočeský kraj

1 580 000 Kč

•

odpisy dlouhodobého majetku

36 444 Kč

Hospodářský zisk za období

•

DDHM

82 128 Kč

•

ostatní fin. náklady

49 Kč

1 650 Kč
39 281 Kč
714 Kč

18 387 Kč
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PŘEHLED PROVEDENÝCH ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ID 9425046
(výběr úkonů z hlavní činnosti)

informace o úkonech jsou čerpány z programu: pečovatelská služba – James edition, jehož autorem je Petr Zajíc.

název úkonu

běžné nákupy, pochůzky

Počet v roce 2015

Počet v roce 2016

3 749

4 158

10 292

13 123

538

1 357

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

4 008

6 661

pomoc při oblékání a svlékání

4 145

3 903

pomoc při použití WC

2 769

2 002

pomoc při prostorové orientaci

1 240

1 243

pomoc při přesunu na lůžko, vozík

993

1067

pomoc při úkonech osobní hygieny

ambulantní 108 terénní 3 035

ambulantní 314 terénní 3 768

běžný úklid a údržba domácnosti
doprovázení
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PŘEHLED PROVEDENÝCH ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
(výběr úkonů z hlavní činnosti)
informace o úkonech jsou čerpány z programu: pečovatelská služba – James edition, jehož je autorem Petr Zajíc.

název úkonu

počet v roce 2015

v roce 2016

759

780

375

ambulantní 183 terénní 305

5 651

12 396

210

117

dovoz oběda

36 501

36 808

praní prádla

662 kg

674 kg

pomoc při zajištění velkého úklidu v
domácnosti
pomoc při základní péči o vlasy, nehty
příprava a podávání jídla a pití
údržba domácích spotřebičů

ambulantní 75 terénní
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ID 9425046
Ambulantní forma pečovatelské služby

Pomoc při os. hygieně v centru osobní hygieny v DPS

Terénní forma pečovatelské služby

Pomoc při udržování chodu domácnosti
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
ID 1874271
dále jen CDS

ambulantní forma

• Místem poskytování této sociální služby bylo Wintrovo nám. 1903,
269 01 Rakovník. Jedná se o přístavbu při DPS.
• Služba byla určena osobám s tělesným postižením a seniorům ve
věkové kategorii od 27 let bez omezení .
• Poskytováním této služby chceme seniorům a osobám s tělesným
postižením pomoci v v péči o sebe samé a podpořit jejich
psychické a fyzické schopnosti tak, aby mohli co nejdéle žít ve
svém domácím prostředí a zároveň byly zajištěny jejich potřeby
pobytem v centru denních služeb.
• Kapacita služby byla do 31. 5. 2016 14 osob denně a pro
dlouhotrvající zájem o tuto službu byla kapacita od 1. 6. 2016
navýšena na 18 osob denně.

• Provozní doba CDS v daném roce byla PO-PÁ 7:30-16:00 hodin.

Trénování jemné motoriky
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ZAMĚSTNANCI CDS
ID 1874271

• V centru denních služeb poskytoval uživatelům péči a podporu
stabilní tým 4 pečovatelek pod vedením koordinátora centra
denních služeb. Kolektiv doplňovala sociální pracovnice,
administrativní asistentka a paní uklízečka. Celý kolektiv spadal
pod organizační vedení ředitelky.
• Pečovatelky, pracovnice v sociálních službách, které poskytují
přímou péči musí splňovat požadovanou kvalifikaci dle znění
písm. c) § 116 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách a
průběžně si předepsané vzdělávání doplňovat.
• Zaměstnavatel je povinen pracovníkům
v přímé péči, tj.
pečovatelkám a
sociálnímu pracovníkovi
každý rok zajistit
nejméně v rozsahu 24 hodin vzdělávání, kterým si obnovují,
upevňují a doplňují kvalifikaci.
• Při výkonu této ambulantní péče byla na jedné straně nezbytná
hluboká empatie vůči uživatelům a na straně druhé vysoká
odolnost vůči syndromu vyhoření.

Školení zaměstnanců CDS v BOZP a PO .
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

CDS 2016
Bc. Zlatuše Lüftnerová
Ředitelka ½ úvazku
Martina Vostrá
Koordinátor centra
denních služeb 1 úvazek

Kamila Krausová
do 31. 3. 2016

Mgr. Lucie Paterová
sociální pracovnice
½ úvazku

Od 1. 4. 2016
Adriana Hotárková
administrativní asistentka
½ úvazku

Věra Benešová, Olga Kořínková, Romana Rázková, Miroslava Ryvolová
Pečovatelky 4 úvazky

Příprava na podávání oběda
Aneta Librcajtová
uklízečka ½ úvazku

Na MD a následné RD byla
Bc. Eva Zelenková
sociální pracovnice
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Budova CDS

• V zařízení centra denních služeb jsou jeho uživatelům poskytovány
úkony související s péčí o vlastní osobu – zároveň však využívají svůj čas
ve společenské místnosti uzpůsobené pro aktivity, které jim pomáhají k
udržení fyzické i psychické schopnosti a dovednosti (trénink paměti,
slovní hříčky, psychomotorická i fyzická cvičení, domácí práce zaměřená
na drobnou motoriku, procházky, společenské hry, práce se
vzpomínkami …). Významnou přidanou hodnotou je rozvoj komunikace a
sociálního začlenění díky kontaktům s ostatními uživateli i pečovatelkami
a společnými procházkami, návštěvami kulturních či jiných zařízení.
Centrum denních služeb jeho uživatelům umožnilo prožít nové zážitky,
zkušenosti a pozitivní emoce, a to znovuprožitím či připomenutím aktivit
již odsunutých a zapomenutých.
• V roce 2016 CDS navštívilo 30 unikátních uživatelů (každý počítán pouze
jednou).
• 4 zkušené pečovatelky s dlouholetou zkušeností pracovníka v sociálních
službách neúnavně pracovaly pod vedením koordinátora centra denních
služeb.

• O službu byl v r. 2016 ze strany uživatelů takový zájem, že jsem požádali
o navýšení denní kapacity ze stávajících 14 uživatelů na 18 (z důvodu
omezeného prostoru jsme kapacitu nemohli navýšit více).
Individuální plánování služby
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ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ SLUŽBY ID 1874271 V ROCE 2016
náklady
• celkem za službu
• z toho spotřeba materiálu

výnosy
3 178 469 Kč
157 369 Kč

•

spotřeba energie

•

opravy a udržování

•

cestovné

•

ostatní služby

•

platy vč. zák. poj, FKSP

•

daně a poplatky

11 247 Kč

•

ostatní náklady

17 068 Kč

•

odpisy dlouhodobého majetku

•

DDHM

•

• celkem za službu
• z toho za poskytnuté úkony v CDS

3 185 870 Kč
358 870 Kč

108 447 Kč
26 993 Kč
3 368 Kč

• z transferů město Rakovník
•

z transferů Středočeský kraj

2 204 900 Kč
622 100Kč

223 599 Kč
2 584 456 Kč

• Hospodářský zisk za období

7 401 Kč

2 916 Kč
43 006 Kč
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PŘEHLED PROVEDENÝCH ÚKONŮ CDS ID 1874271
(výběr úkonů z hlavní činnosti)

informace o úkonech jsou čerpány z programu: pečovatelská služba – James edition, jehož je autorem Petr Zajíc.

název úkonu

rok 2015

rok 2016

pomoc a podpora při podávání jídla
a pití

2 025

2 784

výchovně vzdělávací a aktivizační
činnosti

2 043

2 860

752

825

zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím

234

867

pomoc při základní péči o vlasy,
nehty

194

354

314

388

1 930

2 516

pomoc při použití WC

pomoc při úkonech osobní hygieny
zajištění stravy
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CDS ID 1874271 - AMBULANTNÍ SLUŽBA

Společné trénování paměti

Návštěva místní cukrárny
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ZÁVĚR ZPRÁVY
 Než jsme se nadáli byl závěr roku a my jsme konstatovali, že i přes občas vypjaté situace to byl rok úspěšný. Kolektivu
zaměstnanců se dařilo poskytovat péči ve velice dobré kvalitě. V průběhu roku došlo k několika personálním změnám, což
při každém příchodu nového zaměstnance sebou přinášelo zvýšený nárok na stávající pracovní kolektiv a také na uživatele.
Více než kdy jindy jsme si v takových situacích uvědomili, jak je práce pečovatelek v terénu a při poskytování ambulantní
služby náročná. Ani v roce 2016 nebyla náročnost péče v přímé úměře k finančnímu ohodnocení pracovníků v sociálních
službách. V roce 2016 činil průměrný hrubý plat zaměstnance naší organizace 20 773 Kč.
• Na druhou stranu jsme měli k výkonu práce vytvořeny velice dobré podmínky jak v technickém tak v materiálním vybavení.
• V roce 2016 nebyla v organizaci provedena žádná veřejnoprávní kontrola. V rámci vnitřního kontrolního systému byla v
průběhu roku prováděna řídící kontrola se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů upravujících hospodaření
s prostředky státního rozpočtu a hospodaření se svěřeným majetkem; dodržování vnitřních předpisů; identifikaci rizik
v činnosti zařízení s cílem minimalizovat ztráty veřejných prostředků a svěřeného majetku. Dbali jsme na dodržení kritérií
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Ze strany vedení organizace bylo samozřejmostí provádět kontrolu kvality
poskytované péče.
• Pozitivní zpětná vazba nájemníků, kteří žijí v domech s pečovatelskou službou v Rakovníku a trvalý počet neuspokojených
žadatelů nás opakovaně vede k zamyšlení, zda by nestálo za úvahu realizovat další obdobné bydlení podobné tomu, jako je
ve Vysoké ulici č.p. 91.
19

• Za kolektiv zaměstnanců děkuji všem uživatelům, že nám dovolili vstoupit do jejich soukromí a poskytnout jim pomoc a
podporu.
Jejich blízkým, sousedům a známým
děkujeme za spolupráci. Za spolupráci a vstřícnost
děkujeme
zaměstnancům úřadů a organizací, včetně zdravotníků, s kterými jsme měli tu čest v roce 2016 spolupracovat.
• Velké poděkování za finanční podporu patří našemu zřizovateli, městu Rakovník, Krajskému úřadu Středočeského kraje a
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o, který je dlouhodobým sponzorem kulturních akcí .
• Zcela na závěr patří mé osobní poděkování všem zaměstnancům Pečovatelské služby Rakovník, kteří se v roce 2016 buď
přímo či nepřímo podíleli při poskytování péče, pomoci a podpory seniorům, osobám s tělesným postižením a rodinám s
dětmi. Jejich pomoc vycházela z individuálních potřeb uživatelů, byla poskytována aktivně s podporou k udržení co možná
nejlepší samostatnosti a sebepéče, se snahou pomoci k překlenutí vzniklých nepříznivých životních situací.

Za Pečovatelskou službu Rakovník
Bc. Zlatuše Lüftnerová, ředitelka
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