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Několik slov  o historii 

 Pečovatelská služba Rakovník, Wintrovo nám. 1903, příspěvková organizace města,   oslavila 1. 10. 2015 již 
23 let svého působení. 

 

 Její zaměstnanci od samého počátku poskytovali občanům města Rakovníka kvalitní  pomoc a podporu, a 
to nejen  v jejich domácnostech, ale v té době   také v  jednom   domě s pečovatelskou službou (dále jen 
DPS) na Wintrovo nám. 1903.   Převážně se jednalo  o  zajištění dovozu oběda,  nákupu a provedení úklidu 
domácnosti. 

 

  V roce 1995 byla do provozu uvedena tzv. domovinka, nová přístavba při DPS Wintrovo nám. 1903, s cílem 
pokračovat již v dobře zavedené službě v poskytování ambulantní denní péče o seniory (prostory dnešních 
jeslí). Do nově postaveného objektu, zanořeného pod úroveň terénu parku se lidem příliš nechtělo, jeho 
kapacitu se nám dařilo naplňovat velice pozvolna.  

   

 Do r. 1996 měli zaměstnanci  k dispozici dva vysloužilé osobní vozy, zastaralé vybavení pracoven, kdy 
jedinou technickou vymožeností ke zkvalitnění pracovních podmínek  byl  telefonní aparát (pevná linka),  
mechanický psací stroj zn. Consul, automatická pračka, sušička na prádlo  a dvě  vysloužilé žehličky.  

 

 Za 23 let existence služby investovalo město Rakovník do jejího rozvoje desítky milionů korun. Za stejnou 
dobu službu využilo několik stovek  obyvatel města. Troufám si konstatovat, že to byly velice dobře 
investované peníze.  
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Současnost 

 Od 1. 1. 2007,  kdy vešel v platnost zákon č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, máme zaregistrovány dvě sociální služby. Jedná se o terénní a 
ambulantní „pečovatelskou službu“ a ambulantní „centrum denních služeb“.   V roce 2015 
jsme  poskytli   pomoc a podporu občanům Rakovníka  zejména v jejich  stávajících 
domácnostech  na území města  a ve zcela stejném režimu i ve dvou domech s pečovatelskou 
službou. Na základě rozhodnutí zřizovatele jsme také pravidelně jezdili poskytovat pomoc 
rodině, v které  se v r. 2013 narodily současně 3 děti. Jedná se o rodinu žijící 28 km od 
Rakovníka.  

 

 Několik let úzce spolupracujeme s OÚ Pavlíkov, s kterým je uzavřená smlouva o poskytování 
patřičné péče jejich občanům, kdy obec hradí  námi vypočtené provozní náklady, a tak bylo i v 
roce 2015. 

 

 Personální zajištění  služeb v daném období  bylo, s ohledem k možnostem odměňování, na 
vysoké úrovni.  

 

 S technickým vybavením jsme byli spokojeni, personál  k práci využíval 5 osobních vozů, PC s 
multifunkčními tiskárnami, mobilní telefony, 3 automatické pračky, sušičku na prádlo, myčku 
nádobí, moderní žehličky, vysavače,  mikrovlnné trouby, presovač na kávu.  
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Domy s pečovatelskou službou 
DPS 

 V Rakovníku byly občanům v r. 2015 k dispozici  dva domy s pečovatelskou 
službou. Dům na  Wintrovo nám. 1903 a  dům ve Vysoké ulici č.p. 91.  

 

 Pro 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.   

  

 Žádosti k umístění vedla v evidenci Pečovatelská služba Rakovník. 

 

 Zřízením bytů v DPS se racionalizuje poskytování pečovatelské služby 
soustředěním jejich příjemců  do těchto domů a současně se často řešilo  i 
nevyhovující bydlení seniorů nebo těžce zdravotně postižených občanů.  
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DPS Wintrovo nám. 1903  

Dům 1903 – pohled od města Dům 1903- pohled od parku   
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V domě s pečovatelskou službou na Wintrovo nám. 1903, který stojí od r. 1972 a má 7 
podlaží,    je  38 bytů.  6 bytů je o rozloze 18 m2 a 32 bytů má rozlohu  28m2. Jedná se o 
objekt v majetku města, kdy majitel již několik let provádí postupně celkovou rekonstrukci 
bytových jednotek. K 31. 12. 2015 bylo  opraveno 30 bytů. 
  
V  posledním čtvrtletí roku  2015 jsme se dočkali toužebně očekávané modernizace 
osobního výtahu, která vyšla celkem na 2 265 704 Kč. Štědrý sponzor Procter & Gamble –
Rakona, s.r.o., přispěl částkou 900 000 Kč. Po modernizaci je kabina výtahu  podstatně delší 
a přístup k bytům je  z hlavního vchodu  do domu bezbariérový. Do výtahu se bezpečně a 
pohodlně vejde člověk na mechanickém invalidním  vozíku včetně případné obsluhy. 
   
Ve stejném období byla městem provedena ještě  oprava povrchu dvora za DPS, tj. před 
centrem denních služeb. Povrch dvora je zpevněný, rovný, za deště suchý a v neposlední 
řadě hezky vypadá, což vše velice oceňujeme.  
   
V suterénu pečovatelského domu, je místo sklepních kójí  zázemí pečovatelek a centrum 
osobní hygieny. Centrum hygieny  slouží nejen obyvatelům domu, ale i uživatelům služby ze 
stávajících domácností na území města Rakovníka. 
 
Do DPS na Wintrovo nám. 1903 se v r. 2015 nastěhovalo 5 nových nájemníků.  
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Rekonstrukce výtahu   

Výtah před rekonstrukcí  V průběhu rekonstrukce 
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Do nového výtahu se bezpečně a pohodlně 
vejdeme s invalidním vozíkem. Je zde 
bezbariérový přístup ke všem bytům a 
provozním místnostem PS. 

Výtah v DPS  po rekonstrukci   
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Centrum denních služeb  
pohled ze dvora 

Průběh opravy dvora  Vzhled po opravě 
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Na sedmipodlažní modrožlutý panelový dům navazuje přístavba, která byla 
dostavěna v r. 1995. V této  je  centrum denních služeb. Jedná se o jednu 
místnost o velikosti cca 83m2 s chodbičkou a sociálním zázemím. 
 
16. srpna 2015 nás postihl přívalový déšť a centrum bylo kompletně 
vyplavené. Na několika místech se zvedla dřevěná podlaha, kdy vytvořené 
vlny byly vysoké až 50 cm. Také nám popadaly sádrokartonové desky ze stropu 
i s osvětlením. Majitel objektu, město Rakovník, provedl  zásadní opravu, 
která trvala   až do konce listopadu 2015. Provoz centra denních služeb nebyl 
přerušen ani omezen. Vše jsme zajistili tak, že po ohlášení situace  
registrujícímu orgánu bylo zvoleno náhradní řešení a  provoz  „běžel v 
zaběhnutém režimu“ ve společenské místnosti v DPS ve Vysoké ulici 91.       
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Centrum denních služeb 
po přívalovém dešti v srpnu 2015  
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Centrum denních služeb   
 po opravě s novou podlahou 
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DPS Vysoká ulice 91 

Pohled z Vysoké ulice  Pohled do dvora DPS od brány  
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V  domě s  pečovatelskou  službou  ve  Vysoké  ulici č.p.  91  je 17 bytů. Byty  
zde  nemají  stejnou  rozlohu  ani tvar, vždy se trochu liší.  
 
Součástí  domu  je  společenská  místnost  se sociálním  zázemím, centrum 
osobní hygieny a  provozní prostory pro poskytovatele sociální služby. V roce 
2015  mělo  ve 2. patře domu  kancelář vedení Pečovatelské služby Rakovník.  
 
V  daném roce  nebylo  nutné v tomto DPS provádět žádné  zásadní opravy, 
pouze byly prováděny běžné opravy a údržba. V  průběhu  roku se  do domu 
nastěhovali dva noví nájemníci.   
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         Organizační struktura 2015, 
zaměstnanci 

Bc. Zlatuše Lüftnerová 
Ředitelka ( pro obě služby) 

Bc. Eva Zelenková 
sociální  pracovník 

 
Kamila Krausová 
administrativní  

asistent   
 

Martina Vostrá 
koordinátor CDS 

Daniela Fulneková 
 manažer péče 

zástupce ředitelky  
 
 

Věra  Benešová , Olga Kořínková,  
Miroslava Ryvolová, Taťána Svatošová do 3/15, 

Romana Rázková od 4/15  
pečovatelky CDS 

  
pečovatelky CDS  

 

 
Petra Albertová od 5/15, Milena Beranová do 9/15, Kamila Brůžková (MD), Vladimíra  Cífková, Zdeňka 
Čečrdlová, Adriana Hotárková, Romana Maléřová od 4/15, Markéta Novotná, Lucie Rampasová, Romana 
Rázková do 3/15, Renata Richterová od 2/15,  Petra Šindelářová, Andrea Švarcová ( MD/RD), Eva Tichá, 
Petra Trnková, Dana Zemanová,  
                                                                                       pečovatelky PS                                   

  

Aneta Librcajtová, 
uklízečka  
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Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je plná 
svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle 
zákona  č. 108/2016 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
   
Zaměstnanec Pečovatelské služby Rakovník, pečovatelka, musí splňovat 
odbornou způsobilost k výkonu tohoto nelehkého povolání, tzn. minimálně 
absolvuje akreditovaný kvalifikační kurz v rozsahu 150 hodin. Kromě toho je 
zaměstnavatel povinen  zaměstnanci  zabezpečit  další vzdělávání v rozsahu 
nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si tento obnovuje, upevňuje a 
doplňuje kvalifikaci. 
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Školení,  semináře  2015 

Pořádané pro všechny zaměstnance v přímé péči- pečovatelky, jejich vedení a sociálního 

pracovníka  

  Název akce Počet hodin přednášející 

26.1.2015 Prevence infekčních onemocnění 

v zařízeních soc. služeb  

6  SEDUKA 

18.-19.2.2015 Supervize III Pro stanovenou skupinu  

vždy 2 hodiny 

Mgr. Stanislav Karas 

11.4.2015 Zvládání zátěžových situací- konflikt 8 Mgr. Stanislav Karas 

18.5.2015 Péče o klienty s Parkinsonovou chorobou 6 Schola Medica 

15.-16.6.2015 Supervize IV. Pro stanovenou skupinu 

vždy 2 hodiny 

Mgr. Stanislav Karas 

19.-20.10.2015 Supervize V. Pro stanovené kruhy vždy 2 

hodiny 

Mgr. Stanislav Karas 

26. 10.2015 Standardy kvality č. 1, č.2) 1  Bc.Eva Zelenková 

9.11.2015 Potřeby zaměstnanců směrem k zajištění 

dalšího vzdělávání- vyhodnocení 

dotazníků 

1 Bc. Eva Zelenková 

Daniela Fulneková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  průběhu roku byli zaměstnanci vysíláni i na individuální školení  a dvě pracovnice absolvovaly 

kvalifikační kurz.    
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Stáže – jednodenní  akce 

Určeno pro vybrané zaměstnance 

datum Název  zařízení  Počet zaměstnanců/ 

každý počet hodin 

2. 11. 2015 Domov seniorů TGM Beroun  4 /8 

3. 11. 2015 Domov V Zahradách Zdice 4/8 

23.11.2015 Domov seniorů Podbořany 4/8 

Konference- vybraní zaměstnanci  

datum Název  zařízení  Počet zaměstnanců/ 

každý počet hodin 

15.5.2015 Odborná konference pro pracovníky přímé péče- 

Poděbrady 

4 /5 

24. 11. 2015 Konference České asociace pečovatelských služeb - 

Praha 

3/4 
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V neposlední řadě jsou k výkonu pracovníka v sociálních službách  důležité kladné 
mravní, společenské a pracovní charakterové vlastnosti, včetně vlastností s ohledem 
k sebeúctě a sebe uznání.  I přes vysoké nároky a poměrně nízké finanční  
ohodnocení u nás v daném období  pracovalo několik  „PANÍ“ pečovatelek, které tuto 
profesi  vykonávaly již více jak deset let, jednalo se o paní Věru Benešovou, Vladimíru 
Cífkovou, Olgu Kořínkovou, Markétu Novotnou , Miroslavu Ryvolovou, Evu Tichou a z 
přímého vedení, kromě ředitelky, také  o paní Danielu Fulnekovou a Martinu Vostrou. 
V roce 2015 byly ve čtyřech případech provedeny personální změny. Dvě pečovatelky 
nastoupily na MD a následnou RD a po několika letech se dvě pečovatelky rozhodly u 
nás ukončit pracovní poměr. Jednalo se o ženy, které vždy svojí práci vykonávaly na 
vysoké úrovni. Uvolněná pracovní místa byla záhy  obsazena uchazečkami, jenž 
uspěly ve výběrových řízeních.    
 
 
 
 
Průměrný věk zaměstnanců v r. 2015 byl 40,5 roků.  
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Další  vzdělávání zaměstnanců v rámci 
povinného  doplňování kvalifikace 

Téma školení: Parkinsonova 
nemoc demencí  

Téma školení : Zvládání 
zátěžových situací, konflikt 
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Pomoc , podpora, péče 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů,  máme od 1. 1. 2007 registrovány dvě sociální služby: 
 § 40 pečovatelská služba,  identifikátor: 9425046, 
         terénní a ambulantní forma 
 § 45 centrum denních služeb, identifikátor 1874271,     
        ambulantní forma 
 
Kromě registrovaných služeb jsem také v r. 2015, jako v předchozích letech, poskytovali  
v souladu s § 37 zákona o sociálních službách, základní sociální poradenství., tj.  podání 
potřebných  základních informací,  kterými  jsme se snažili  přispět k možným řešením  
nepříznivých sociálních situací. Jednalo se o informace  v oblasti sociální, zdravotní, 
bytové, či poskytnutí informací o možnosti využití kompenzačních pomůcek a také o 
návaznosti na jiné služby.  
 
Poslání organizace:  
usilujeme o to, aby senioři, osoby zdravotně postižené a rodiny s dětmi mohli žít 
plnohodnotný život co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, s minimálním pocitem 
závislosti a s vědomím svobodného rozhodování o rozsahu a způsobu poskytované  
služby. 
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§ 40 pečovatelská služba 
Identifikátor 9425046 

Forma poskytování: ambulantní při kapacitě 30 klientů 
                                     terénní při kapacitě 270 klientů 
 
Cílová skupina:          osoby s tělesným postižením  
                                     rodiny s dítětem/dětmi   
                                     senioři 
 
Věková struktura:      od 16 let- bez omezení   
 
Provozní doba :         PO-PÁ  
                                    7:30- 20:00 
 
                                    víkendy a volné dny  
                                    7:30-10:00         11:00-14:00        17:00-20:00   
                                    při zachování 40 hodinové pracovní době týdně  
 
Vedoucí služby:         Daniela Fulneková, kontakt 603 341 799       
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Hospodaření r. 2015  
 pečovatelská služba (§40) 

Výnosy celkem  

  

6 624 153 

Náklady celkem  6 521 547 Kč 

  

Hospodářský výsledek  102 606 Kč 

  

 

24/42 



Rozpis výnosů v r. 2015   
pečovatelská služba (§40) 

Příjmy z vlastní činnosti za poskytnuté pečovatelské úkony  1 658 829 Kč 

  

Vedlejší činnost (půjčování komp. pomůcek za základě 

živnostenského listu 

31 574 Kč 

  

Příjmy od obcí na provoz (OÚ Pavlíkov)  

  

103 116 Kč 

  

Příspěvek na provoz od zřizovatele – město Rakovník 

  

2 762 000 Kč 

  

Příspěvek na provoz od KÚSK  

  

1 760 000 Kč 

  

Evropský sociální fond- Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost  

72 987 Kč 

  

Ostatní (pronájem dle výpůjčky, pojistné události, čerpání fondů, 

přefakturace nákladů, úroky). 

           235 647 Kč   

25/42 



Přehled počtu úkonů provedených v r. 2015  
pečovatelská služba (§40) 

Název úkonu Počet v roce  

  

Běžné nákupy, pochůzky  3 749 

Běžný úklid a údržba domácnosti  10 292 

Doprovázení  538 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  4 008 

Pomoc při oblékání a svlékání  4 145 

Pomoc při použití WC  2 769 

Pomoc při prostorové orientaci  1 240 

Pomoc při přesunu na lůžko, vozík 993 

Pomoc při úkonech osobní hygieny  Ambulantní              108 
Terénní                   3 035 
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Přehled počtu úkonů provedených v r. 2015  
pečovatelská služba (§40) 

Název úkonu Počet v roce  

  

Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti 759 

Pomoc při základné péči o vlasy, nehty Ambulantní                 75 
Terénní                      375 

Příprava a podávání jídla a pití 5 651 

Údržba domácích spotřebičů 210 

Dovoz oběda  36 501 

Praní prádla  662 Kg 

Informace o  úkonech jsou čerpány z programu:  Pečovatelská služba – James edition,  jehož je autorem  Petr 
Zajíc.  
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Přehled úkonů  pečovatelské služby (§40) 

Pomoc při prostorové orientaci v 
bytě  Doprovázení v terénu  
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Přehled úkonů  pečovatelské služby (§40) 

Zajištění nákupu Dovoz oběda  
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§ 45 centrum denních služeb  
identifikátor 1874271 

Forma poskytování:  ambulantní při kapacitě 14 klientů 
 
Cílová skupina:           osoby s tělesným postižením 
                                      senioři 
 
Věková struktura:       od 27 let  
 
Místo poskytování :   Pečovatelská služba Rakovník,                   
                                      Wintrovo nám. 1903,  
                                      269 01 Rakovník  
                                      (přístavba při DPS)  
Provozní doba :          PO-PÁ 
                                      7:30-16:00 
 
Vedoucí služby :         Martina Vostrá,  kontakt 605 315 265 
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Hospodaření r. 2015  
 centrum denních služeb (§45) 

Výnosy celkem  2 910 334 Kč 

  

Náklady celkem  

  

2 895 206 Kč 

  

Hospodářský výsledek  

  

15 127 Kč 
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Rozpis výnosů r. 2015 
 centrum denních služeb (§45) 

Příjmy z vlastní činnosti za poskytnuté úkony  v CDS 257 389 Kč 

  

Příspěvek na provoz od zřizovatele – město Rakovník 

  

1 985 000 Kč 

  

Příspěvek na provoz od KÚSK  

  

633 600 Kč 

  

Evropský sociální fond- Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost  

  

34 344 Kč 
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Přehled počtu úkonů provedených v r. 2015 
 centrum denních služeb  (§45) 

Název úkonu Počet v roce  

  

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  2025 

Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti  2 043 

Pomoc při použití WC  752 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  234 

Pomoc  při základní péči o vlasy, nehty 194 

Pomoc při úkonech osobní hygieny                                      314 

Zajištění stravy  1 930 
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Přehled úkonů centra denních služeb  (§45) 

Aktivizační činnost - společná příprava 
„svačinky“- výroba jednohubek  

Aktivizační činnost- cvičení jemné 
motoriky kresbou  
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Přehled úkonů centra denních služeb  (§45) 
 
Zprostředkování kontaktu se spol. 
prostředím- procházka po městě  

 
Zprostředkování kontaktu se spol. 
prostředím- návštěva botanické zahrady 
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    Hospodaření v r. 2015 za obě 

registrované       PS a CDS  
 Výnosy celkem  9 534 486 Kč 

  

Náklady celkem  

  

9 416 753 Kč 

  

Hospodářský výsledek  

  

117 733 Kč 

  

Stav fondů k 31. 12. 2015 

Fond investiční 

 

130 485 Kč  

 

Fond rezervní 

 

250 450 Kč  

 

FKSP 

 

169 414 Kč 

 

Fond odměn  

 

277 505 Kč  
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Provedené kontroly  

Externí kontroly 
Okresní správa sociálního zabezpečení Rakovník 
Kontrolované období  od 1. 1. 2013- 31. 12. 2014  
 plnění  povinností v nemocenském pojištění 
 Plnění povinností v oblasti pojistného  
 Plnění povinností v důchodovém pojištění  
Závěr:  nebyly zjištěny nedostatky, protokol podepsán 2. 2. 2015. 
 

Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště Rakovník 
Kontrolované období rok 2012, 2013 
 Daň ze závislé činnosti 
 Kontrolní zjištění : bez doměrku za kontrolované období,  
      protokol  předán 29. 6. 2015 
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Vnitřní kontroly byly zaměřeny  na způsob a kvalitu poskytované péče a 
podpory ze strany všech zaměstnanců organizace. Vedoucími zaměstnanci  
byly prováděny kontroly dodržování  a naplňování vnitřních směrnic včetně 
standardů kvality  a v rámci vnitřního kontrolního systému byla v průběhu 
roku prováděna kontrola se zaměřením na dodržování právních předpisů 
upravujících hospodaření s prostředky státního rozpočtu a hospodaření se 
svěřeným majetkem, preventivní  identifikace možných rizik, s cílem 
minimalizovat ztráty veřejných prostředků a  škody na svěřeném majetku.   
V daném roce pracoval kolektiv zaměstnanců   s vědomím  maximální  
efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.  
 
Stížnosti : organizace má zavedenou evidenci podnětů, stížností a připomínek. 
V roce 2015 jsme evidovali pouze jednu připomínku, která však nesouvisela se  
způsobem ani kvalitou poskytovaných  služeb.    

 
 

38/42 

Vnitřní kontroly  



Kulturní akce s uživateli služeb  

Pro  uživatele služby v CDS a nájemníky DPS jsme  v průběhu roku pořádali různá setkání.  
 
 Jednalo se  o výlety, kdy jsme se  jeli  podívat  do botanické zahrady v Bečově nad Teplou, na 

zámek do Libochovic, do Karových Varů, zúčastnili jsme se VIII. Kolešovického víceboje. 
 Mgr. Renatou Mayerovou byly u nás opakovaně   pořádány zajímavé přednášky  o historii 

Rakovníka a Rakovnicka, setkali jsme se s  prom. biologem Václavem Laňkou, který nám řekl 
několik  zajímavostí o cibulovinách. S Informacemi o lécích mezi nás dvakrát  přišla p Mgr. 
Jana Ujčíková z lékárny BENU, a zástupci hasičského záchranného sboru nás seznámili s tím, 
jak bude u nás probíhat velké cvičení integrovaného záchranného systému.  

 V průběhu roku jsme se také třikrát setkali při hudbě,  a to   o Masopustu, před Velikonocemi 
a před Vánocemi.  

 Výborný nápad přišel z Městské knihovny, kdy paní knihovnice za námi do DPS přijížděli s 
knihami k zapučení.  

 Když nám přálo počasí, tak jsme si grilovali.  
 Pro osvěžení paměti, abychom si naše akce a život v DPS připomněli,  jsme 4 x do roka 

vydávali náš DePeSáček, časopis pro nájemníky domů s pečovatelskou službou.  
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VIII. Kolešovický víceboj  Přednáška zástupců hasičského sboru  
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Půjčování knih  
Výlet do botanické zahrady Bečov nad 
Teplou  
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Závěr 

Kolektiv zaměstnanců Pečovatelské služby Rakovník  v roce 2015 pracoval ku prospěchu občanů, kteří ho 
požádali o pomoc  a podporu.  Svým chováním, jednáním  a vystupováním se snažil dobře reprezentovat 
nejen zaměstnavatele, ale i zřizovatele, město Rakovník.  
  
Jménem zaměstnanců děkuji  všem uživatelům a  jejich blízkým za to, že nám dovolili abychom jim byli 
nápomocni.  
 
Velké  poděkování  za finanční podporu  patří  našemu zřizovateli, městu Rakovník,  Ministerstvu práce a 
sociálních věcí ČR, Krajskému úřadu Středočeského kraje a  Prokter & Gambl - Rakona, s.r.o,   který je 
dlouhodobým sponzorem kulturních akcí  a výletů uživatelů služby. 
Děkujeme také všem našim sponzorům i příznivcům.  
 
Osobně děkuji   zaměstnancům ze jejich celoroční úsilí , za přístup, vstřícnost a obětavost při výkonu 
práce. 
 
Za Pečovatelskou službu Rakovník 
Bc. Zlatuše Lüftnerová 
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