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(Buddha)
Budete-li se snažit porozumět celému 
vesmíru, nepochopíte vůbec nic. 
Jestliže se pokusíte porozumět sobě, 
pochopíte celý vesmír.

http://citaty-osobnosti.cz/Citaty/autor-94.aspx


Identifikace organizace 

Pečovatelská služba Rakovník

Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník

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

Martina Vostrá, koordinátor centra denních služeb

mobil 605 315 265, e mail vostra@psrakovnik.cz

Sociální pracovník:  Bc. Eva Zelenková,  vedoucí sociální pracovník 

mobil 728 377 006, e mail zelenkova@psrakovnik.cz

Mgr. Lucie Paterová, sociální pracovník úseku

mobil 737 854 333, e mail paterova@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.
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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
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Kulturní akce pro uživatele obou služeb 
ukázky
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Projekt Mezi námi, o.p.s
„Mezigeneračně“ P. Eminger v cyklu „Senior na cestách“



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 2017, kdy zaměstnanci
absolvovali krom skupinové supervize v rozsahu 6 hodin/zaměstnanec též školení na příhodná
témata. Pro nové zaměstnance na pozici pečovatelky byl zajištěn kvalifikační kurz v souladu s již
zmíněným zákonem o sociálních službách v rozsahu 150 hodin. Všichni zaměstnanci se zúčastnili
pravidelného školení v oblasti BOZP a PO. Vedoucí pracovníci byli účastni na individuálních školeních,
vesměs pořádaných odbornými vzdělávacími institucemi zaměřenými na sociální služby. Opakovaně
se aktivně zúčastnili pracovních slupin pořádaných KÚSK, odborem sociálních věcí.

Pečovatelská služba ID 9425046

Zaměstnanci: 13 pečovatelek, sociální 
pracovník, manažer péče (vedoucí 
služby), uklízečka, administrativní 
asistentka. 

Centrum denních služeb ID 1874271

Zaměstnanci: 4 pečovatelky, sociální 
pracovník, koordinátor centra 
(vedoucí služby), uklízečka 
administrativní asistentka. 

9



Zaměstnanci

Každé pondělí se všichni zaměstnanci scházeli na pracovní schůzce, na které byla
prováděna aktuální organizace práce.

Zaměstnavatel se průběžně snažil zkvalitnit pracovní podmínky. Krom různého
vylepšení pracovního prostředí byly zaměstnancům vydávány stravenky, 2 x ročně
vitamínové preparáty, byla zorganizována návštěva divadla Hybernia a.s. v Praze.

V průběhu daného období 3 zaměstnanci, kteří u nás pracovali několik let, ukončili
pracovní poměr. Záhy došlo k posílení týmů o nové kolegyně.

Průměrný hrubý plat zaměstnanců v tomto roce činil 30 837 Kč.
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Zaměstnanci - školení pečovatelek                  
Etické chování ke klientům                                                                                   
v rámci sociálních služeb                                  Trénink paměti 

11



Ekonomické ukazatele roku 2019 za celou organizaci 

Celkové náklady (v Kč)                                 14 810 950

z toho spotřeba materiálu  691 751                            

spotřeba energie   - 81 628                               

opravy a udržování  234 000                           

cestovné 7 718                                                    

ostatní služby 985 806                                       

platy vč. zák. poj, FKSP       12 393 685            

daně a poplatky         23 274                             

odpisy dlouhodobého majetku 63 048          

ostatní fin. náklady 493 296
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Ekonomické ukazatele roku 2019 za celou organizaci 

Celkové výnosy (v Kč)                                 14 938 404    

Tržby z prodeje služeb                     2 988 160

Jiné (čerpání fondů, předpis škody, úroky)                   88 244

Provozní dotace zřizovatele            8 550 000

Provozní dotace  KÚSK                     3 312 000
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Fondy organizace 

FONDY                    Investiční             rezervní                  FKSP                 odměn 

Stav k 1. 1. 2019    208 853 Kč            274 679 Kč            283 145 Kč       297 505 Kč

Stav k 31.12.2019  271 901 Kč             546 731 Kč           321 445 Kč        235 505 Kč

Kladný hospodářský výsledek roku 2019 ve výši 127 454 Kč byl navržen 

k posílení  fondu rezervního. 
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DPS Vysoká ulice č.p. 91

Domy s pečovatelskou službou 
V roce 2019 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.

K přidělování bytů v DPS jsou schválená kritéria, jejich poslední aktualizace byla schválená RM
dne 23. 1. 2019 usnesením č. 47/19 a nabyla platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2019.

V roce 2019 byly na byty v DPS uzavřeny tři nové nájemní smlouvy, jedna smlouva na byt v DPS
ve Vysoké ul. č.p. 91 a zbylé dvě na byty DPS na Wintrovo nám. 1903. Po celé období r. 2019
poptávka silně převyšovala možnosti nabídky umístění do DPS v Rakovníku. Po celý rok bylo
evidováno průměrně 30 žádostí k umístění.

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

16

DPS Vysoká ul. 91 

DPS Wintrovo nám. 1903 



Domy s pečovatelskou službou

Nádvoří DPS Vysoká ul. 91 
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Domy s pečovatelskou službou
DPS Wintrovo nám. 1903
pohled  z parku budova  centra denních služeb

přístavba při DPS Wintrovo nám. 
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Kontroly

V roce 2019 byly v organizaci provedeny následující veřejnoprávní kontroly:

Dne 18. 1. 2019 byla v organizaci provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Rakovník, a to v plnění
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, za období 1. 1. 2017- do konce zúčtovacího období před provedením kontroly.

Závěr: kontrolou nebyly zjištěny rozdíly ani nedostatky.

Dne 15. 5. 2019 byl převzat PROTOKOL o výsledku veřejnoprávní kontroly, která byla provedena na základě ustanovení § 9
zákona 320/2001 Sb., o veřejnoprávní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 25582012 Sb., o
kontrole ( kontrolní řád), a to v sídle PS. Kontrola byla zahájena dne 19. 12. 2018 v sídle PS a po přerušení skončila dne 15. 5.
2019. Předmětem kontroly bylo fungování vnitřního kontrolního systému v oblasti přijatých a vydaných daňových dokladů, a
pokladních dokladů, dodržování ustanovení zřizovací listiny( hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem) a hospodaření
s fondy v r. 2017.

Závěr: 1. PS měla zaveden kontrolní systém. Pokladní doklady a došlé daňové doklady byly v kontrolovaném období
ověřeny v souladu se zákonem o finanční kontrole, prováděcí vyhláškou a vnitřní směrnicí. 2. PS hospodařila s
dlouhodobým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržela povinnosti stanovené jí zřizovací
listinou vydanou městem Rakovníkem a vztahující se k dlouhodobému majetku, který má předán k hospodaření. PS
prokázala, že inventarizovala majetek a závazky kontrolovaného období do 31. 12. 2017. Účetnictví PS mohlo být za rok
2017 z titulu provedení inventarizace prohlášeno za průkazné. 3. Tvorba a použití fondů proběhly v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s výjimkou čerpání FKSP, z kterého byly nakoupeny minerální
vody pro zaměstnance (horké dny v létě).

Dne 28. 5. 2019 byla Středočeským krajem Krajským úřadem, Odborem sociálních věcí provedená metodická dohlídka sociální 
služby. 

Závěr: 1) doporučení úpravy webové stránky poskytovatele ve smyslu odkazu na  poskytované služby,  2) upřesnění důvodu 
nutnosti dvou zaměstnanců při poskytování péče, např. v pomoci  při celkové hygieně a pod, 3)  provádět rozdělení  
provedených úkonů  v  programu OK systém- strava, péče, úkony, kdy praní prádla má poskytovatel terénní služby 
zaznamenávat ve výkazu v kolonce pod názvem  “ za poskytnuté ubytování“.   
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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 tomto období bylo
provedeno 12 interních kontrol.

V roce 2019 nebyla řešena žádná stížnost, na druhou stranu nám byly doručeny 3 děkovné
dopisy. .
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Závěr zprávy

Díky zřizovateli, městu Rakovník, mohly být vytvořeny dobré pracovní podmínky jak v technickém
tak v materiálním vybavení a také možnost finančního ohodnocení zaměstnanců pomáhající profese.
Výborná byla též podpora a spolupráce s pracovníky OSPOD a SP a s pracovníky správy majetku
města, MěÚ Rakovník.

Od nájemníků domů s pečovatelskou službou jsme po celé období měli převážně pozitivní zpětnou
vazbu. S bydlením byli spokojeni, měli pocit bezpečí a chválili si pružnost a kvalitu poskytnuté péče a
pomoci. Na druhou stranu jsme měli poměrně vysoký počet neuspokojených žadatelů k umístění do
DPS a to nás opakovaně vede k zamyšlení, zda by nestálo za úvahu realizovat další bydlení podobné
tomu, jaké je ve Vysoké ulici č.p. 91.

Za dlouhodobou finanční podporu děkuji KÚSK, Procter& Gamble-Rakona, s.r.o. Děkujeme reklamní
agentuře Kompakt spol. s.r.o. a všem sponzorům, kteří se podíleli na pořízení vozu Dacia Dokker,
který od 4. 10. 2019 užíváme.

Zcela na závěr, ale o to srdečněji děkuji našim uživatelům za jejich přízeň a důvěru a zaměstnancům
Pečovatelské služby Rakovník za jejich obětavost, ohleduplnost, lidskost a profesionalitu.

Bc. Zlatuše Lüftnerová, 

ředitelka Pečovatelské služby Rakovník
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