Pečovatelská služba Rakovník
Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, IČO 47012790
Souhrnná zpráva za rok
2020

Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho,
abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné.
Autorem tohoto citátu o životě je Hans Urs Von Balthasar.
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Identifikace organizace
Pečovatelská služba Rakovník
Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník
IČO: 47012790
Příspěvková organizace města Rakovník, zřízená ke dni 1. 10. 1992
Zastoupená: Bc. Zlatuší Lüftnerovou, ředitelkou
Kontakt: Dům s pečovatelskou službou, Vysoká ul. č.p. 91, 269 01 Rakovník
tel: 313 516 777, mobil 603 323 017

e mail luftnerova@psrakovnik.cz
ISDS: mqbhk7f , www. psrakovnik.cz
Vedoucí pracovníci: Daniela Fulneková, manažer péče, vedoucí úseku pečovatelské služby
mobil 603 341 799, e mail fulnekova@psrakovnik.cz
Mgr. Lucie Lüftnerová, koordinátor centra denních služeb
mobil 605 315 265, e mail koordinatorcds@psrakovnik.cz
Sociální pracovník: Bc. Eva Zelenková, vedoucí sociální pracovník
mobil 728 377 006, e mail zelenkova@psrakovnik.cz
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Dlouhodobý cíl a strategie
Vytvoření stabilní pozice poskytovatele terénní a ambulantní péče se sociálním zaměřením a
to nejen na území města Rakovníka, ale též jako poskytovatele služeb mimo město.

Organizace pozitivně vystupuje vůči okolí, kdy v tomto směru není zaměřena pouze na osoby
cílových skupin. Zaměstnanci na všech pracovních pozicích svým chováním a profesionálním
přístupem, vždy se zachováním notné dávky empatie, kladně působí jednak při poskytování
samotné péče a podpory a jednak při předávání informací v rámci bezplatného sociálního
poradenství s využitím zkušeností dobré spolupráce s regionálními i nadregionálními
institucemi se sociálním, zdravotním ale i jiným, př. komerčním zaměřením.
Organizace usiluje o udržení a zvyšování kvality poskytované péče, kdy výrazným motivačním
prvkem je zpětná vazba ze strany samotných uživatelů služby a jejich blízkého okolí.
Aktuální cíl pro rok 2020- zvládnutí s co nejmenšími negativními dopady onemocnění
COVID_19, a to zejména jak ve vztahu ke klientům, k zaměstnancům, jejich rodinám a
přátelům.
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Registrované služby
registrace od 1. 1. 2007
Pečovatelská služba ID 9425046
Místo výkonu : území města Rakovník, vč. domů s
peč. službou
Kapacita : 270 osob – terénní činnost
30 osob - ambulantní činnost
Cílová skupina : senioři 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. Věková skupina
od 16 let bez omezení. Cílovou skupinou byly též
rodiny s dítětem/dětmi.
Provozní doba : PO-PÁ 7:30-20.00, o volné dny v
intervalech 7:00-10:00, 11:00-13:30, 17:00-20:00.
Poslání služby: 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.

Centrum denních služeb ID 1874271
Místo výkonu: přístavba při DPS Wintrovo nám. 1903
Rakovník
Kapacita : 24 osob/den
Cílová skupina : osoby s tělesným postižením a senioři ve
věkové kategorii od 27 let bez omezení .

Provozní doba: PO-PÁ 7:30-16:00 hodin.
Poslání 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.
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Pečovatelská činnost – terénní forma
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Centru denních služeb- ambulantní forma
společné aktivity, trénování jemné motoriky
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Centru denních služeb- ambulantní forma
• Z důvodu nařízení vlády ohledně onemocnění COVID_19 byl provoz centra denních služeb v
trvání od 16. 3. 2020 do 19. 6. 2020 přerušen, což uživatelé této služby a i jejich blízcí snášeli dosti
těžce.
• Jelikož se nemohly pořádat žádné akce uvnitř, ale v květnu již s patřičnými rozestupy a ochranou
dýchacích cest venku ano, přišel nás potěšit a podpořit svým optimistickým hudebním
vystoupením Brass Band Rakovník, který nám zahrál a zazpíval před oběma domy s pečovatelskou
službou.
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Zaměstnanci
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. Tak tomu bylo i v roce 2020, i když byl povolen nižší
počet předepsaných hodin, vzhledem k možnosti využití techniky a vzhledem k výborné organizaci
koordinátora CDS, který má vzdělávání zaměstnanců v pracovní náplni, vzdělání všichni splnili. Pro
nové zaměstnance na pozici pečovatelky byl zajištěn kvalifikační kurz v souladu s již zmíněným
zákonem o sociálních službách v rozsahu 150 hodin. Vzdělávání a závěrečné zkoušky proběhly on line
formou.

Pečovatelská služba ID 9425046
Zaměstnanci: 16 pečovatelek, 0,75 úv.
sociální pracovník, manažer péče
(vedoucí služby), 0,75 administrativní
asistentka.

Centrum denních služeb ID 1874271
Zaměstnanci: 4 pečovatelky, sociální
pracovník (do 30. 6. 2020), od 1. 7.
pouze v úvazku 0,25, koordinátor
centra (vedoucí služby),
administrativní asistentka v úvazku
0,25.
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Zaměstnanci
Z důvodu pandemické situace byl upraven i zavedený provoz ve vztahu k pracovním schůzkám,
vzájemnému si předávání informací k poskytování péče, bylo přerušeno pravidelné fyzické
setkávání zaměstnanců, nezbytné vzdělávání probíhalo formou on line, s čímž jsme, vzhledem k již
dříve pořízenému kvalitnímu technickému vybavení organizace a vzhledem k vysoké erudovanosti
našeho personálu neměli žádný výrazný problém. Zaměstnancům byl stanoven limit, jak a kde se
mohou setkávat, každá měla jasně vytyčený pracovní prostor v našich provozních místnostech.
Opakovaně, již od prvopočátku pandemie byly kolegyně proškoleny, jak poskytovat péči u klientů v
karanténě či u nemocných, jak používat a jak manipulovat s ochrannými pracovními pomůckami,
kterými nás postupně zásoboval KÚSK. Pozitivně nás motivovala ohromná pomoc ohledně
bavlněných roušek, ochranných štítů, jednorázových obleků, plášťů, plošné a osobní desinfekce od
dárců, kterým jmenovitě děkuji závěrem této zprávy. Byla to pro naše klienty a zejména pro
zaměstnance ohromná podpora a pozitivní impuls v té velice komplikované době poskytovat péči
v zavedené kvalitě, prostě neslevit, a pokud ano, tak minimálně a to za pochopení a výrazné
podpory blízkých našich klientů.
I v tomto roce došlo k personálním změnám, nečekaně ukončila pracovní poměr jedna ze dvou
sociálních pracovnic a jedna paní pečovatelka. Záhy nastoupily 3 nové pečovatelky, kdy pouze
jedna vydržela naše zavedené tempo a nastavené limity kvality práce.
Průměrný hrubý plat zaměstnanců v tomto roce činil 34 727 Kč.
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Ekonomické ukazatele roku 2020 za celou organizaci
Celkové náklady (v Kč)
z toho spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
platy vč. zák. poj, FKSP
daně a poplatky
odpisy dlouhodobého majetku
ostatní fin. náklady

16 504 319
758 102
331 636
148 287
3 964
993 423
13 789 908
20 007
77 692
381 300
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Ekonomické ukazatele roku 2020 za celou organizaci
Celkové výnosy (v Kč)
Tržby z prodeje služeb
Jiné (čerpání fondů, předpis škody, úroky)

Provozní dotace zřizovatele
Provozní dotace KÚSK
Příspěvek KÚSK na provoz Covid 19
Příspěvek KÚSK na odměny Covid 19

16 749 548
2 869 416
6 124

9 189 341
3 886 000
157 659
641 008
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Fondy organizace
FONDY

Investiční

rezervní

rezervní-414 FKSP

odměn

Stav k 1. 1. 2020 271 901 Kč 539 577 Kč 7 154 Kč

321 445 Kč 235 505 Kč

Stav k 31.12.2020 248 472 Kč 467 031 Kč 9 262 Kč

399 955 Kč 235 505 Kč

Kladný hospodářský výsledek roku 2020 ve výši 245 229 Kč byl
zřizovatelem schválen k posílení fondu rezervního.
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Domy s pečovatelskou službou
V roce 2020 byly v Rakovníku 2 domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s celkovou kapacitou
55 bytů.
Byty v DPS jsou ve výlučném vlastnictví města Rakovníka, jedná se o byty zvláštního určení.
DPS Vysoká ulice č.p. 91

K přidělování bytů v DPS jsou schválená kritéria, jejich poslední aktualizace byla schválená RM
dne 17. 6. 2020 usnesením č. 400/20 a nabyly platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2020.
V roce 2020 bylo uzavřeno devět nových nájemních smluv, dvě smlouvy na byty v DPS ve
Vysoké ul. č.p. 91 a sedm smluv na byty v DPS na Wintrovo nám. 1903. Po celé období r. 2020
poptávka ještě převyšovala možnosti nabídky umístění do DPS v Rakovníku.

Od stávajících nájemníků domů s pečovatelskou službou jsme měli po celé období převážně
pozitivní zpětnou vazbu. S bydlením byli spokojeni, měli pocit bezpečí a chválili si pružnost a
kvalitu poskytnuté péče a pomoci a to zejména v době pandemie.
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Domy s pečovatelskou službou

DPS Vysoká ul. 91
DPS Wintrovo nám. 1903

15

Kontroly
V rámci vnitřního kontrolního systému byla v průběhu roku prováděna řídící kontrola se
zaměřením na dodržování právních předpisů upravujících hospodaření s prostředky státního
rozpočtu a hospodaření se svěřeným majetkem, na dodržování vnitřních předpisů,
předcházení rizik s cílem minimalizovat ztráty veřejných prostředků a svěřeného majetku.
Kontroly ze strany příkazce operace byly zaměřeny zejména na nezbytnost připravované
operace, věcnou správnost a úplnost podkladů k připravované operaci, dodržení kritérií
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a to v souladu s platnými právními předpisy. Kontroly
ze strany správce operace byly zaměřeny na dodržení pravidel stanovených rozpočtovými
pravidly, schváleného a poté event. upraveného rozpočtu včetně plnění závazných
ukazatelů, souladu operace s platnými právními předpisy a rozhodnutími o nakládání
s veřejnými prostředky, s vnitřními předpisy účetní jednotky. Kontroly hlavní účetní byly
zaměřeny zejména na prověření úplnosti a náležitostí předaných podkladů a dodržování
ustanovení Českých účetních standardů.
Ze strany vedení organizace byly prováděny kontroly kvality poskytnuté péče, dodržování
pracovních postupů, standardů, vnitřních předpisů, BOZP a PO.
V roce 2020 nebyla řešena žádná stížnost, ovšem závěrem roku bylo podáno jedno
upozornění na nevhodné poskytnutí péče, což bylo neprodleně s paní pečovatelkou
vyřešeno.
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Závěr zprávy
Díky zřizovateli, městu Rakovník, mohly být vytvořeny dobré pracovní podmínky jak v technickém
tak v materiálním vybavení. Výborná byla též podpora a spolupráce s pracovníky OSPOD a SP a s
pracovníky správy majetku města, MěÚ Rakovník.
V době pandemie, kdy se nezvykle zvýšila absence pečovatelek, které se staraly doma o své děti, dále
vzhledem k jedné dlouhodobě trvající pracovní neschopnosti a i vzhledem k nebývalé fluktuaci
zaměstnanců jsme, dle mého názoru, péči společnými silami zvládli velice dobře. Velké díky patří
všem dárcům, kteří nám poskytli pomůcky ke zvládnutí nebývalé zdravotní komplikace světového
rozsahu.
Opakované díky patří zejména Procter& Gamble-Rakona, s.r.o za roušky, desinfekce, ochranné
obleky, ochranné pláště, ochranné pracovní brýle, děkujeme II. ZŠ za výrobu výborných ochranných
štítů, SPŠ Emila Kolbena Rakovník za respirátory, Vietnamské komunitě za velké množství bavlněných
roušek pro klienty, sl. Ryjáčkové za bavlněné roušky s možností vložení nano filtrů, Ing. Tyšlerové,
která nám jako jedna z prvních ušila darem krásné bavlněné roušky a poslala je až z Oseku u Teplic.
Děkujeme za nezištnou pomoc při rozvozu obědů Mgr. Janu Mudrovi. Dárců bylo jistě více, moc se
omlouvám, že jsem všechny nestačila zaznamenat, ale bylo to skutečně hektické období, které bylo
pro nás plné milých a povzbudivých gest. Moc, moc všem děkujeme.
Děkujeme pracovníkům KÚSK za výbornou podporu a vstřícnost v době, kdy jsme trochu tápali,
děkujeme zaměstnancům KHSSTC, p. Černohorské a p. Knoblochové za výborné provedení při prvním
výskytu onemocnění COVID_19 v našich řadách.
Za dlouhodobou finanční podporu děkujeme KÚSK, děkujeme reklamní agentuře Kompakt spol. s.r.o.
a všem sponzorům, kteří se podíleli na pořízení vozu Dacia Dokker, který od 4. 10. 2019 vesele
užíváme.
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Závěr zprávy
Hluboké poděkovaní patří mým statečným, zodpovědným a velice obětavým kolegyním, v roce 2020 i jednomu
mladému kolegovi, kteří nemajíce zdravotnické vzdělání se jako praví zdravotníci k boji s onemocněním
COVID_ 19 postavili a věřte, že to v terénu, v jednotlivých různých domácnostech nebylo vůbec lehké. Moc
nám pomohli a výborně asistovali rodinní příslušníci nebo známí klientů.
V návaznosti na to patří můj dík zřizovateli, městu Rakovník, za to, že jsem měla možnost práci zaměstnanců
Pečovatelské služby Rakovník náležitě ocenit. Další ocenění umožnilo i vyhlášení mimořádného dotačního
řízení MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID_19, čehož jsem ve prospěch zaměstnanců využila.
Zcela na závěr, ale o to srdečněji děkuji našim klientům za jejich přízeň, důvěru, trpělivost, za ochotu přijímání
změn, kterých v tomto roce bylo neuvěřitelně mnoho. Skutečně oceňuji, s jakým klidem a s jakou pokorou
klienti našich tzv. cílových skupin, onemocnění Covid _ 19 vnímali. My, možná věkově mladší a zdravotně
odolnější jsme byli mnohdy více než oni zaskočeni a oni byli ti, kteří srdnatě pandemii vzdorovali a bohu žel
boj stále trvá.
Bc. Zlatuše Lüftnerová,
ředitelka Pečovatelské služby Rakovník

„Není nám přidělen krátký život, ale sami si jej zkracujeme.
Není pravda, že máme příliš málo času, ale že ho příliš mnoho promarníme.“
— Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l
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Sdělujeme, že RM dne 23. 6. 2021 rozhodla ve věci PS Rakovník takto:

Zpráva k souhrnné zprávě o činnosti Pečovatelské služby Rakovník v roce 2020
U S N E S E N Í 409/21
Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti Pečovatelské služby Rakovník, IČ: 47012790, Wintrovo
nám. 1903, 269 01 Rakovník, v roce 2020
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