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DPS Buštěhrad, Revoluční 323, příspěvková organizace MěÚ Buštěhrad, který je
jejím zřizovatelem.
Charakteristika
MěÚ Buštěhrad poskytuje k pronajmutí 17 bytů v DPS Buštěhrad (Domov
s pečovatelskou službou).
Pečovatelská služba (dále jen PS), která zde sídlí, poskytuje terénní a ambulantní
služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
V roce 2010 PS poskytla služby 20-ti obyvatelům v DPS a 41 klientům v terénu mimo
DPS, včetně okolních obcí. V obci Lidice 2 klienti, Běloky 1, Velké Přítočno 1, Zájezd
– Bůhzdař 3, Cvrčovice 1 klientka.
Jak bylo zmiňováno v minulých letech, péče pro občany v okolních obcích je
poskytována na základě smlouvy mezi obcemi a městem Buštěhrad.
Celkem byly více či méně pravidelně poskytovány PS 61 klientům. Je to o 14 klientů
méně než v roce 2009.
Tržby za PS se ale zvýšily z 320 897,- Kč na 375 649,- Kč což je o 17 % více.
Z výše uvedených počtů vyplývá, že sice nedošlo k velké výměně klientů, ale
stávající klienti potřebují stále více služeb s ohledem na vzrůstající věk.
K vyhledávání občanů, kteří by potřebovali PS, je potřeba spolupráci s obvodním
lékařem, který má přehled o sociální situaci svých pacientů. Spolupráci s obecními
úřady, které ve velkém případě také vědí o potřebě pomoci svých občanů, ale také
sousedů a ostatních obyvatel obcí, kteří mohou případně upozornit na člověka
v nouzi.
Spolupracujeme s nemocnicí Kladno a s GARC Kladno, kde jsme oslovováni přímo
sociálními pracovnicemi k řešení sociální situace jednotlivých občanů Buštěhradu.
Opět budou osloveny obecní úřady okolních obcí.
Klientů, kteří ukončili službu (z důvodů zlepšení zdravotního stavu, odchodu do
domovů pro seniory nebo úmrtí), bylo 11 a nově zahájena PS byla u 12-ti klientů.
Do roku 2011 vstupujeme s počtem klientů 54 z nichž má přiznán příspěvek na péči
III. stupně – jeden klient (stejný stav jako v roce 2009), II. Stupně – 13 klientů ( o 8
více než 2009) a I. stupně 14 klientů (o 2 více než 2009) z toho je patrná náročnost
poskytovaných služeb. ¨
Dva klienti mají podanou žádost o přiznání závislosti.
Počet klientů, kterým je přiznána závislost a tím pádem jsou příjemci příspěvku na
péči, stále stoupá. V pohledu do let minulých je to v roce 2008 23% z celkového
počtu klientů, v roce 2009 37% a v roce 2010 již 46% klientů. Tak jsou vráceny
finanční prostředky zpět do systému sociálních služeb, neznamená to však, že
ostatní obyvatelé o naši službu nemohou požádat.
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V PS je běžné pečovat o klienty se závislostí I.stupně. Protože jsme schopni,
většinou ve spolupráci s rodinami klientů, pečovat také o klienty s vyšším stupněm
závislosti, je tak možné, aby tito lidé zůstávali co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí, což je cílem sociálních služeb.
Rozsah služeb a časové zajištění
Pečovatelské služby byly poskytovány tak jako v minulých letech podle zákona
č.108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Podle této vyhlášky jsou PS také vyúčtovávány. Všechny změny v ceníku jsou
schvalovány zastupiteli města Buštěhrad.
Služby byly poskytovány sedm dní v týdnu od po - pá od 6.00 do 18.00, v so, ne, sv
a o dovolené od 6.00 do 14.30 hod.
Pracovníci DPS
O uživatele PS se staralo 5 zaměstnanců, čtyři na plný úvazek a sociální
pracovnice na 0,75 úvazku.
Dvě pečovatelky pracují v intervalu krátký dlouhý týden ve 12-ti hodinových
směnách. So, Ne a Sv v 8-mi hodinových.
Jedna pečovatelka pracuje jako vedoucí pečovatelka a mimo práci pečovatelky
zajišťuje koordinaci PS. Pracuje od Po do Pá v 8-mi hodinových směnách.
Sociální pracovnice pracuje od pondělí do pátku 6 hodin denně.
Ředitelka pracuje od Po do Pá.
Externě dochází do DPS jedenkrát týdně účetní.
Na dohodu o pracovní činnosti pracuje celoročně dozor nad funkčností výtahu a
provádění drobných údržbářských a instalatérských prací.
Dohodami o provedení práce jsou řešeny mimořádné situace.
Všechny pečovatelky splňují vzdělání požadované výše uvedeným zákonem a
průběžně plní 24 hodin povinného vzdělávání ročně. Potřebné informace ke své
práci mohou zaměstnanci získat také z odborných časopisů které odebíráme.
V roce 2010 došlo k odchodu jedné pečovatelky do starobního důchodu a byla
nahrazena novou pečovatelkou se vzděláním ze Střední odborné školy ve Velvarech
– sociální správní činnost – sociální péče.
Ze zdravotních důvodů odešla sociální pracovnice a byla nahrazena novou sociální
pracovnicí také s vysokoškolským vzděláním. Obě nové pracovnice splňují vzdělání
pro svou funkci podle zákona č. 108/2006 Sb.
Aktivity pro obyvatele DPS
Některé aktivity probíhají v pravidelných termínech po celý rok.
Již třetí rok probíhá pravidelné zdravotní cvičení 1x týdně s paní Dlouhou ze studia
Pohoda, které je našimi uživateli ve velké oblibě.
Pravidelně každou středu dopoledne po celý rok se naši klienti účastní ručních
prací vedené do března paní Danou Musilovou, kterou po pauze vystřídala Simona
Horníčková.
Pravidelně 1x za měsíc se setkávají s knihovnicí městské knihovny v Buštěhradě.
1x týdně probíhá společné čtení, které se stalo velmi oblíbeným.
1x týdně probíhal do června trénink paměti.
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1x týdně byla od září zavedena nová aktivita – kvízování, kterého se klienti velmi
rádi účastňují.
1x za čtrnáct dnů probíhá Setkání s Eliškou, které je také novou velmi
navštěvovanou aktivizací klientů.
Leden – březen
V zimních měsících probíhala hlavně příprava na soutěž „Šikovné ruce našich
seniorů“ v Lysé nad Labem, ve které byli naši senioři oceněni jako vítězná kolektivní
práce. Naši klienti vytvořili pod vedením paní Dany Musilové „trávňáky“, jejichž
pracovní postup byl zveřejněn také v časopise Sociální služby.
V březnu jsme si zazpívali a oslavili MDŽ s panem Bláhou a proběhl tradiční turnaj
v Člověče nezlob se, kde se stal vítězem pan Z. Štefek.
Již tradiční byla návštěva Velikonoční výstavy v Lidicích.
V dubnu jsme se zúčastnili „Večera písní K. Hašlera“ pořádaného ZUŠ Buštěhrad.
Dalším úspěchem našich šikovných seniorů byla účast v soutěži o nejkrásnější
kraslici pořádanou při výstavě kraslic v muzeu v Novém Strašecí. Obsadili jsme třetí
místo.
V květnu jsme měli možnost navštívit děti v MŠ Buštěhrad, kde jsme si připomněli
svátek maminek. Další milé setkání proběhlo ve ŠD ZŠ Oty Pavla, kde proběhlo
velké sportovní klání, které se ukázalo jako velmi milé pro obě strany.
Květen byl také časem volebním, kdy se do DPS dostavila volební komise, aby
umožnila volby i méně pohyblivým občanům.
Příjemná byla také účast na výstavě kaktusů v Lidicích.
V červnu se jeli naši klienti zúčastnit tradičního sportovního klání do DPS Chlumec,
kde jsme se sice letos neumístili na žádném z předních míst, ale příjemné setkání
jsme si užili.
V červenci a srpnu – probíhaly všechny tradiční aktivity mimo ručních prací, navíc
proběhlo grilování před DPS.
V září jsme klientům promítali záznam z Divadla na rybníce, který byl vydařenou akcí
v Buštěhradě. Klienti se účastnili návštěvy cukrárny Venezia v Kladně a výletu do
Krušovického pivovaru.
V říjnu mimo běžné aktivity byla pro občany Buštěhradu DPS otevřena k návštěvě
při Dni otevřených dveří, bohužel moc návštěvníků k nám nepřišlo.
V listopadu se uskutečnil výlet do Solné jeskyně Solenka v Kladně, který se stal
novou aktivitou. Významné životní jubileum oslavila paní Jarmila Fridrichová.
Prosincové aktivity byly zahájeny výletem do Solenky, pokračovaly návštěvou dětí
z MŠ a ZŠ, dokonce i klienti navštívili děti v družině ZŠ s nadšením na obou
stranách. Příjemný byl koncert učitelů ZUŠ a povídání s akademickou malířkou paní
Helenou Slavíkovou – Hruškovou pod taktovkou pana ředitele Bohumila Bednáře.
Tato akce byla malým neoficiálním zahájením provozu nově vybudované
společenské místnosti. Jako každý rok naše klienty navštívily členky ČK s malými
dárky. Rok byl zakončen tancem a zpíváním s panem Bláhou a jeho klávesami.
Celý rok každý den sedají někteří z obyvatel v „modrém salonku“, kde si povídají a
společně zpívají. Jiní tráví odpoledne ve společenské místnosti hraním karet, člověče
nezlob se nebo šipkami.
Naši zaměstnanci se starají o zapojení klientů do nabízených aktivit, aby byl jejich
život plnohodnotný a netrpěli pocitem vyloučenosti z běžného života.
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Investice
V roce 2010 se podařilo z finančních prostředků DPS Buštěhrad pořídit novou
vanu do střediska osobní hygieny. Stará nefunkční vana byla odstraněna a místo ní
byla pořízena vana v hodnotě 139 601,- Kč, která je opatřena ve svém boku dvířky a
posuvným sedátkem. Tyto skutečnosti umožňují pohodlnou koupel klientům, kteří by
se jinak v běžné vaně koupat nemohli.
Další investicí byla dotace Humanitárního fondu Středočeského kraje ve výši
489 176,- Kč, celková cena akce činila 709 175,- Kč. Zbývající částku 200 000,- Kč
do celkové hodnoty zaplatí město Buštěhrad a 20 000,- Kč soukromý dárce.
Díky této dotaci byly provedeny stavební práce v suterénu budovy, kde místo
relativně malé jídelny, propojením jídelny a chodby, vznikl velký společenský prostor,
který nám tolik chyběl.
Slavnostní zahájení provozu tohoto nově vybudovaného prostoru plánujeme na
měsíc duben. K odsunutí slavnostní chvíle došlo komplikacemi a neplánovaným
prodloužením zateplování budovy.
Hodnocení
Na začátku je potřeba pozitivně zhodnotit výše jmenovanou investici, a to
rozšíření společenských prostor pro aktivizační programy našich klientů. Již dnes se
ukazuje tato investice jako velmi vhodná. Klienti zde pohodlně cvičí, mají příjemný a
volný prostor při oslavách a společných setkáních s muzikou. Je zde výborná
akustika pro koncertování, při návštěvách dětí ze školy a školky nedochází
k tlačenicím a nepřehlednosti, všichni dobře vidí na účinkující. Byla opravena dlažba
v celém suterénu, která byla nevzhledná a rozbitá. Celkově tato přestavba prospěla
interiéru DPS.
Tak jako v minulých letech se snažíme udržet minimální náklady na provoz, je však
logické, že tyto náklady stoupají, nejen z důvodů nárůstu cen všeobecně, ale také
nárůstem stále větších požadavků na pečovatelskou službu ze strany státní správy,
zejména v oblasti vzdělávání a supervize.
V případě nárůstu zájmu o PS zejména od obyvatel Buštěhradu, by v budoucnu
mohlo dojít k navýšení pracovních míst. Tato úvaha by byla předmětem jednání se
zřizovatelem. V současnosti je péče kvalitně plněna stávajícím počtem zaměstnanců.
Náklady na PS prováděnou klientům v okolních obcích je v režii OÚ dotčených obcí.
V anketě spokojenosti klientů s našimi službami byla bodově (1 – 3, 1bod nejlepší
hodnocení) hodnocena spokojenost se službami, aktivizačními programy a přístupem
pracovníků. Této ankety se účastnilo 43% dotázaných klientů.
Výsledek je spokojenost se službami ve 100 %.
Další anketou byla spokojenost rodinných příslušníků klientů PS s naší nabídkou a
poskytováním služeb. Ankety se účastnilo pouze 29 % dotázaných. Anketní lístky
jsou předávány našimi klienty a to je možná důvod malé účasti. Proto jsme se
rozhodli pro příští období osobní předání anketních lístků pracovníky PS. Účastníci
ankety odpovídali pouze spokojeni – nespokojeni. Pokud na otázky odpovídali, byly
spokojeni. Pouze 22% dotázaných nevědělo jaké nabízíme aktivizační programy.
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Výsledky anket ukázaly, že naše práce je přijímána velmi dobře. Zamýšlíme se nad
dalšími způsoby zjišťování spokojenosti a vnímáním PS občany Buštěhradu a okolí,
aby se občané neobávali záporného hodnocení, případně nám byli ochotni svěřovat
své připomínky. Rádi bychom získali opravdu ucelený obraz naší práce, podle
kterého bychom mohli naši práci stále zlepšovat.
Poděkování
Tradiční poděkování patří našemu zřizovateli MěÚ Buštěhrad, v jehož čele stál pan
starosta Ing. Václav Nový, za příspěvek na provoz. Tento příspěvek pokrývá
většinový podíl financování Domova s pečovatelskou službou.
Dík nepatří pouze za financování, ale také za přístup a ochotu ke spolupráci, za
pružné vyřizování našich požadavků a v neposlední řadě vědomí opory při našem
konání.
Děkujeme naší dlouholeté spolupracovnici paní Janě Dlouhé, která každý týden vede
velmi oblíbené zdravotní cvičení, paní knihovnici Mgr. Drahomíře Čermákové za její
příjemná posezení při knížkách. Velký dík patří členkám Červeného kříže, které nikdy
nezapomenou na dárky pro naše klienty ve vánočním období.
Poděkovat chci také našim sponzorům, především panu Ing. Josefu Preclíkovi, který
poskytl štědrý dar, z kterého budou financovány aktivizační programy našich klientů
a některé doplňky do nově vybudované společenské místnosti. Dále paní Veronice
Kellerové a Dětskému studiu Sluníčko. Jejich finanční dary budou využity ve
prospěch DPS a aktivizačních programů pro naše klienty.
Za nefinanční dar patří velký dík panu Vlastimilu Horníčkovi, díky němu mají
pečovatelky zpříjemněné své sociální zázemí. Pan Horníček již tradičně přispívá také
svojí prací ke zvelebení prostředí v DPS.
Velmi vděční jsme panu řediteli ZUŠ Bohumíru Bednářovi za jeho ochotu
navštěvovat naše klienty a společně prožívat krásné chvíle při hudbě a povídání.
Velké díky patří paní Anně Holejšovské, vedoucí školní družiny při ZŠ a MŠ Oty
Pavla v Buštěhradě, která se nám věnuje se svými žáky. Děkujeme také učitelkám
MŠ, které s dětmi pravidelně navštěvují naše klienty.
Technickým službám MěÚ Buštěhrad děkuji za jejich spolupráci a pomoc při všech
akcích, které se v roce 2010 kolem DPS prováděly, mezi své pracovní povinnosti
dokázaly začlenit i práci pro DPS Buštěhrad.
Počet pečovatelek byl uveden v odstavci Pracovníci DPS, ale já bych ráda své
spolupracovnice vyjmenovala a poděkovala jim za práci, kterou pro klienty DPS
odváděly, a v roce 2010 to byla práce ještě zkomplikovaná rozestavbou uvnitř i
venku.
Vedoucí pečovatelka Simona Horníčková a pečovatelka Helena Blesková jsou mými
dlouholetými spolupracovnicemi. Miroslava Kuthanová, také letitá spolupracovnice,
v polovině roku odešla do starobního důchodu, Lucie Diepoldová, mládí, které
vystřídalo naší milou Mirku, Bc. Irena Janská, sociální pracovnice, která byla mou
velkou posilou byla nucena odejít ze zdravotních důvodů, Bc. Eliška Hrabinová,
současná sociální pracovnice, která je velkou organizátorkou programů pro klienty.
Pečovatelská služba a celá DPS Buštěhrad by bez těchto žen a dívek nebyla
schopna plnit své poslání, bez jejich obdivuhodné pracovitosti a schopnosti vcítit se
do potřeb klientů by nebyl možný rozvoj pečovatelské služby v Buštěhradě a okolí.
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Děkuji také našim stálým „dohodářům“, kteří nám krátkodobě pomáhají vždy, kdy je
potřeba.
Hospodaření

Pro přehlednost uvádím jako každý rok odděleně přehledy nákladů a výnosů
pečovatelské služby a domu v příloze Výroční zprávy.

Výroční zprávu za rok 2010 napsala Stanislava Šumná, ředitelka Domova
s pečovatelskou službou Buštěhrad.
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