Základní údaje
Zřizovatel :

MěÚ Buštěhrad
Revoluční 1
Buštěhrad 273 43

Sídlo DPS :

Dům s pečovatelskou službou
Revoluční 323
Buštěhrad 273 43

Druh sociální služby:

pečovatelská služba

Identifikátor služby :

7155077 (registr poskytovatelů sociálních služeb ČR)

IČO:

69342288

Ředitelka DPS Buštěhrad :

Bc. Simona Horníčková
Revoluční 323 Buštěhrad
tel. 312 250 280, 724 881 210
e-mail: simona.hornickova@dpsbustehrad.cz

Organizační struktura
Ředitelka

plný úvazek PO- PÁ

účetní

0,5 pracovního úvazku

vedoucí pečovatelka

plný úvazek PO – PÁ

dvě pečovatelky

7:00 – 15:30 hodin

7:00 - 15: 30 hodin

pracují na 12- ti hodinové směny ve střídavých intervalech
krátký a dlouhý týden, SO+ NE od 6:00 – 15:30 hodin

Dohoda o provedení práce – pracovnice na přípravu ručních prací s klienty
Dohoda o provedení práce - výpomoc v době dovolených a nemoci pečovatelek.

Personální zajištění
V roce 2015 nedošlo k žádným problémům týkajících se zajištění dostupnosti a kvality
pečovatelské služby. K zástupu pečovatelek došlo pouze v době čerpání řádné dovolené v
průběhu roku. Lze konstatovat, že všichni zaměstnanci pracovali spolehlivě, s velkým
nasazením a ochotou. Jejich zájem o stálé zlepšování kvality služeb se projevily ve
spokojenosti všech klientů pečovatelské služby, o které jsme se přesvědčili dotazníkovým
šetřením u klientů, jimž poskytujeme pečovatelskou službu.

Vzdělávání pracovníků DPS Buštěhrad
Všichni pracovníci se během roku 2015 průběžně zúčastňovali vzdělávacích aktivit,
seminářů, kurzů, školících akcí a konferencí, které proběhlo dle zákona č.108/2006 Sb., o
sociálních službách.
Všichni pracovníci pečovatelské služby absolvovali školení řidičů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Úkolem všech zaměstnanců organizace je provádět vyhodnocování rizik, které jsou spojeny
s výkonem činnosti všech zaměstnanců. V rámci BOZP se provedla školení, revize
technických zařízení, používání ochranných prostředků.
Pečovatelská služba
Dům s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací města Buštěhradu. MěÚ
Buštěhrad poskytuje k pronájmu 17 bytů v DPS Buštěhrad. Poskytuje terénní a ambulantní
služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pečovatelská služba města Buštěhrad je registrovanou službu ( 7155077) na 55 klientů,
která usnadňuje život klientů podporou a pomocí podle jejich potřeb, aby co nejdéle mohli
žít ve svých domácnostech životem, na který jsou zvyklí.
Služba se poskytuje na základě uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a klientem ve
vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízení sociálních služeb. Služby jsou
poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších, prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vnitřními
předpisy a Standardy kvality Pečovatelské služby města Buštěhrad.
⚫Poskytované služby
Poskytujeme pečovatelskou službu ambulantní - v prostorách DPS Buštěhrad (osobní
hygiena, pedikúra, masáže) a terénní - přímo v domácnosti uživatele.
Služba je poskytována sedm dní v týdnu:
ve všední dny od 6.00 - 18.00 hod.
So, Ne, Sv a dovolená od 6.00 - 15.30 hod.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu = pomoc při oblékání,
pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko,
pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu = pomoc
při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při
péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, výměna pomůcek u inkontinentních
klientů.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = donáška nebo dovážka obědů,
příprava snídaní a večeří v domácnosti uživatele.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti = běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při
velkém úklidu a jeho zajištění, běžné nákupy velké nákupy, praní a žehlení prádla.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím = doprovod k lékaři, na úřady
a instituce, procházky.
Základní sociální poradenství = pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při

obstarávání osobních záležitostí.
fakultativní služby = související s poskytováním služeb, např. dovoz osobním vozem.
Služby na které není naše zařízení registrováno a nejsou výše vyjmenovány vám
pomůžeme zajistit v jiném zařízení.
Veškeré služby jsou popsány v aktuálním ceníku služeb.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou občanů, kterým je pečovatelská služba určena jsou osoby se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronických onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny
s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Tato služba je poskytována obyvatelům DPS Buštěhrad, ostatním občanům Buštěhradu a
občanům okolních obcí, se kterými má MěÚ Buštěhrad uzavřenou smlouvu. V roce 2015
naše služby využili obyvatelé z Lidic, Dolany,Kněževes. Všechny informace o pečovatelské
službě mohou občané čerpat z propagačních materiálů( letáky), které jsou umístěné u obv.
lékaře, na zubním středisku, v knihovně, vyvěšené na informačních tabulích, informace lze
také získat z webových stránek. Obecní úřady okolních obcí jsou každoročně oslovováni s
nabídkou našich služeb.
V roce 2015 využilo pečovatelskou službu celkem 49 klientů ( 17 mužů, 32 žen).
Ukončena pečovatelská služba byla v roce 2015- 15 klientům ( 5 x úmrtí, 4x odchod do
Domova důchodců, 3x na vlastní žádost, 3x dlouhodobé nevyužívání pečovatelské služby).
Zahájena pečovatelská služba byla v roce 2015 – 6 klientům.
Z celkového počtu klientů ( 49 ) mělo přiznán příspěvek na péči ( PnP)
1stupeň
2stupeň
3stupeň
4. stupeň

8 klientů, z celkového počtu ( 49)
7 klientů z celkového počtu (49)
3 klientů z celkového počtu ( 49)
1 klient z celkového počtu ( 49)

Hospodaření
Průměrný příjem od klienta v období leden 2015– prosinec 2015, všechny okrsky

Měsíc

Celkový příjem

1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015
7/2015
8/2015
9/2015
10/2015
11/2015
12/2015
Celkem

37 328,- Kč
30 773,- Kč
38 769,- Kč
35 969,- Kč
43 886,- Kč
50 021,- Kč
43 262,- Kč
39 800,- Kč
53 695,- Kč
52 033,- Kč
42 085,- Kč
42 931,- Kč
510 552,- Kč

Počet klientů
33
30
33
31
30
28
30
25
32
31
30
32

Průměrný příjem
1 131,- Kč
1 026,- Kč
1 175,- Kč
1 160,- Kč
1 463,- Kč
1 786,- Kč
1 442,- Kč
1 592,- Kč
1 678,- Kč
1 678,- Kč
1 403,- Kč
1 342,- Kč

Cena péče podle okrsků v období leden 2015 – prosinec 2015
Okrsek
DPS
Terén Buštěhrad
Lidice
Dolany
Pedikura

cena péče
371 949,38 Kč
70 686,93 Kč
63 926,63 Kč
1 681,90 Kč
2 210,00 Kč

Zajištěných obědů v období leden 2015– prosinec 2015
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015
7/2015
8/2015
9/2015
10/2015
11/2015
12/2015
Celkem

436
399
443
411
357
395
378
340
369
399
400
419
4746

roční cena péče podle okrsků
72,87 %
13,85 %
12,52 %
0,33 %
0,43 %

Přehled poskytnuté péče od 1.1 2015 do 31.12.2015
Základní činnosti ( hod)

počet

celkem

cena

návštěv

Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při přípravě jídla a pití
Příprava a podávání jídla a pití
Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
Velký nákup,m např. Týdenní, vybavení domácnosti
Doprovod k lékaři, na úřady, zprostředkování
Celkem za jednotku

156,75 130 Kč
71,5
120 Kč
47,42 130 Kč
141,83 130 Kč
764,42 130 Kč
143,16 130 Kč
62,75 110 Kč
415,42 120 Kč
1803,75

kg
Praní a žehlení ložního prádla
Praní a žehlení osobního prádla
Celkem za jednotku

306,2
244,7
550,9

60 Kč
60 Kč

18 372,00,-Kč
14 682,00,-Kč
33 054,00,- Kč

141
131
272

úkon
Dovoz nebo donáška jídla
Běžné nákupy a pochůzky
Celkem za jednotku
Celkem za skupinu

4746
510
5256
7610

20 Kč
30 Kč

94 920,00,- Kč
15 300,00,- Kč
110 220,00,- Kč
371 564,11,- Kč

4746
498
5244
9470

20 377,54,- Kč 197
8 580,36,- Kč 107
6164,12,- Kč 153
18 438,16,- Kč 445
99 374,04,- Kč 1770
18 583,24,- Kč 188
6 902,50,-Kč 122
49 850,16,- Kč 971
228 290,11,- Kč 3954

Fakultativní činnosti
Zapůjčení toaletní židle více jak 1 den / měsíc
Celkem za jednotku
hod
Dohled nad dospělým občanem
Celkem za jednotku

1
1

10 Kč
10 Kč

10,- Kč
10,- Kč

536,68 100 Kč
536,68 100 Kč

1
1

53 668,22,-Kč
53 668,22,-Kč

563
563

201,50 Kč
201,50 Kč

148
148

ks
miska svíčkem
Celkem za jednotku

155
155

1,30 Kč
1,30 Kč

56
3
1935
70
3182
85
1243
1616
14
7

130Kč
146Kč
5 Kč
60 Kč
7 Kč
20 Kč
10 Kč
15 Kč
119 Kč
64Kč

úkon
pedikura ambulantně
pedikura v terénu
podpora při užívání léků a léčebného režimu
jednoduchá úprava vlasů
dovoz osobním vozem
pronájem jídlonosiče
dezinfekce jídlonosiče
mytí jídlonosiče
masáž zad
masáž šíje

7280,- Kč
438,- Kč
9675,-Kč
4200,- Kč
22 274,- Kč
1 700,- Kč
12 430,- Kč
24 240,- Kč
1666,- Kč
448,- Kč

56
3
1935
70
280
85
1173
1616
14
7

úkon
chodítko více jak 1 den/ měsíc
chodítko více jak 1 den/ měsíc
příprava léků
celkem za jednotku
celkem za skupinu
celkem za všechny jednotky

2
100,-Kč
200,- Kč
58
5,- Kč 290,- Kč
17
10,- Kč 170,- Kč
8288
85 011,- Kč
8980
138 890,72 Kč
510 454,83,- Kč

2
58
14
5313
6025
15495

Investice
V červnu 2015 jsme zmodernizovali a zrekonstruovali kuchyň v zázemí DPS v rámci
zkvalitnění pracovních podmínek pečovatelek ( dezinfekce jídlonosičů, ohřívání obědů pro
klienty) za pomoci Humanitárního fondu Středočeského kraje, od něhož jsme dostali
finanční prostředky ve výši 83% z celkové částky 121 000,- Kč, město Buštěhrad jakožto
zřizovatel se podílel 5% z celkové částky 121 000,- tímto oběma moc děkujeme.
V rámci zkvalitnění a rozvoje aktivního života seniorů jsme koncem července vybudovali
pergolu, která slouží našim klientům jako odpočinkový kout. Během letních prázdnin jsme
vybudovali z bývalé masérny denní místnost pro klienty z terénu. Z druhé části byla
vybudována místnost pro naše klientry, kteří se zúčastňují v rámci aktivizace ručních prací.
Masérnu jsme přesunuli do bývalé sesterny ve 2. poschodí.

Návrhy a plány investic pro následující období
V roce 2016 máme v plánu a zažádali jsme o dotaci Humanitární fond Středočeského kraje
se schválením zastupitelstva města Buštěhrad vybudovat vzhledem k tomu, že v současné
době není denní místnost využita v těchto prostorách bytovou jednotku, která bude sloužit k
ubytování žadatele o přidělení bytu v DPS Buštěhrad, jehož snížená soběstačnost je
způsobena věkem nebo zdravotním stavem.
Pergolu, kterou jsme vybudovali se ukázalo pro klienty jako místo, kde mohou odpočívat,
proto jsme se rozhodli pergolu zastřešit, aby klienti mohli posedět i když prší.

Aktivity obyvatel DPS
Příprava na stáří a s ním spojené změny duševní, fyzické i sociální se stále ještě stávají
opomíjenou záležitostí i přesto, že starých lidí stále přibývá a neustále přibývat bude. Tato
skutečnost by měla vést k zamyšlení nad tím, jakým způsobem by toto období u starých lidí
mělo být stráveno. Především důstojně a kvalitně. V žádném případě by neměl starý člověk
být diskriminován tím, že je „starý“, své stáří by měl prožít šťastně, klidně a spokojeně.
Nedílnou součástí úspěšného stárnutí je důsledná aktivizace, která přispívá k harmonii
tělesného a duševního potenciálu. Hlavním programem pro starší generaci by měl být
aktivní život. Aktivizace seniorů by se měla týkat jak psychické, tak i fyzické stránky
jednotlivce, ale v každém případě by se mělo přistupovat individualně podle jeho potřeb.
Každá aktivita by měla být podmíněna tím, aby člověk chtěl, uměl a dané činnosti mohl
provádět. Pečovatelská služba se neustále snaží klientům nabízet nové aktivity, které mohou
přispět k plnohodnotnému života uživatelů.
Pravidelné aktivity po celý rok v DPS
Pondělí – společná chvilka při kávě
zde mají klienti možnost se společně sejít s p.ředitelkou, kde si společně povídají o všem, co
klienty zajímá, trápí apod.
Úterý – cvičení pro seniory pod vedením paní Jany Dlouhé z Pohody z Kladna
je určeno pro všechny klienty. Kteří si chtějí zlepšit a zdržet fyzickou kondici a tím i kvalitu
svého života.
Středa- ruční práce pod vedením paní Krejzové Anny
cílem činnosti je nejen vyrábět užitkové a dekorativní předměty, ale především nabídnout
prostor pro tvořivost. Klienti se zde setkávají, povídají si a spolupracují.
Čtvrtek – Kavárna pro dříve narozené
cílem je vytrhnout klienty a seniory z blízkého okolí ze stereotypu a podpořit je v jejicgh
aktivitách. Je to místo, kam se lidé budou rádi vracet.
Pátek - Trénování paměti , které slouží k procvičení krátkodobé i dlouhodobé paměti.
Rozvíjí či udržuje schopnost soustředění a vyjadřovací schopnosti. Podle počtu
zúčastněných lze soudit, že si naši klienti tuto aktivitu velice oblíbili.

S klienty společně každý měsíc sestavujeme plán akcí, kde společně konzultujeme, co by
rádi klienti v daný měsíc absolvovali a co by jim udělalo radost a potěšení. Velkou oblibu
našli klienti v grilování, které chtějí každý měsíc do plánu aktivit zařadit, pokud počasí
dovolí, grilujeme venku, pokud počasí není shovívavé, máme možnost grilovat uvnitř
budovy na elektrických grilech.
Průběžně nás po celý rok navštěvují děti z MŠ Buštěhrad, děti ze školní družiny pod
vedením paní Anny Holeyšovské, děti ze ZUŠ Buštěhradpod vedením pana ředitele
Bohumíra Bednáře, paní učitelka Michaela Ludvíková nás chodí navštěvovat se svými
dětmi ze ZŠ Buštěhrad, paní Drahomíra Čermáková nám po celý rok pomáhá v rámci
půjčování a shánění knih pro naše klienty. Začali k nám docházet i děti z mateřského centra
Pelíšek.
Celý rok senaši klienti dokáží společně scházet u různých společenských her jako je např.
Člověče nezlob se, hraní karet, šipek nebo jen tak povídání.
Po celou dobu jsou jim naše pečovatelky k dispozici a snaží se o to, aby se klienti do
nabízených aktivit zapojovali.

PODĚKOVÁNÍ
Tak jako každý rok, i tento bychom rádi poděkovali MěÚ Buštěhrad, našemu zřizovateli za
jeho příspěvek na provoz ve výši 1 100 000 Kč, bez kterého by poskytování péče pro
občany nebylo vůbec možné.
MPSV nám poskytlo dotaci ve výši 887 000,- Kč
Děkujeme paní Janě Dlouhé za její péči a trpělivost při cvičení s našimi seniory.
Děkujeme paní Anně Krejzové, která s našimi klienty každou středu vytváří a vyrábí.
Děkujeme za spolupráci knihovnici paní MGR. Drahomíře Čermákové, která se nám stará o
náruživé čtenáře.
Děkujeme členkám Červeného kříže, které si vždy vzpomenou jubilea našich klientů a vždy
přijdou s dárkem pro ně.
Děkujeme panu řediteli ZUŠ Bomumíru Bednářovi, díky němuž máme možnost zažít
nevšední koncerty s jeho žáky.
Dík patří paní Anně Holeyšovské, vedoucí školní družiny při ZŠ a MŠ Oty Pavla v
Buštěhradě, která se našim lientům se svými žáky věnuje.
Velký dík patří učitelkám MŠ Buštěhrad, které nás vždy se svými dětmi přijdou mile potěšit.
Děkujeme technickým službám MěÚ Buštěhrad za jejich spolupráci a ochotu nám pomoci
vždy, kdykoliv se na ně obrátíme.
Děkujeme za trpělivost a obětavost pana Mudr. Jeřábka a sestřičky paní Věry Mrázkové na
zdravotním středisku Buštěhrad, kteří s námi spolupracují a vždy vyjdou vstříc našim
klientům.
Velký dík patří zaměstnancům školní jídelny, kteří se nám po celý rok ochotně a trpělivě
starají o naše klienty v rámci obědů.
Moc děkujeme paní Haně Ludvíkové, panu Alexandrovi Uhlíři a panu Kellerovi z
restaurace Hotel,kteří se ze všech sil vyhovět požadavkům a přáním našich klientů.
Poděkování patří paní Filové, která nám přispěla finanční částkou v podobě sponzorského
daru.
Dík patří i pani doktorce ze zubního p. Veverové též za finanční částku v podobě
sponzorského daru.
Na závěr chci poděkovat všem svým kolegyním za jejich práci, kterou celý rok vykonávaly
zodpovědně, spolehlivě
Šárce Vojnové- účetní za její celoroční práci a podporu i přesto, že pracuje na zkrácený
úvazek
Heleně Bleskové- vedoucí pečovatelce, která se celým svým srdcem podílí na zdárném
chodu PS a každý nový úkol je pro ni výzvou.
Evě Nachtigalové a Petře Kyndlové – pečovatelkám za jejich obětavou a mnohdy
nelehkou práci, kterou neberou jen jako povolání , ale jako poslání. Díky jejich ochotě a
zájmu učit se stále novému může tato organizace – DPS Buštěhrad fungovat jako
smysluplná a spolehlivá organizace.

Tržby za PS v roce 2015 byly ve výši 510 454,83,- Kč , což činí o 138 307,71,-Kč více,
než v roce 2014. Tento fakt je známkou toho, jak moc je třeba pečovatelské služby a že stále
počet klientů, kteří naše služby potřebují vzrůstá.
V roce 2015 se nám podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši
283 643,- Kč.
V roce 2015 jsme provedli některá opatření snižující náklady na provoz domu a
pečovatelské služby.
Díky sponzorům jsme získali v roce 2015 částku 6000,- Kč
Středočeský kraj nám poskytl dotaci na rekonstrukci a modernizaci kuchyně DPS v částce
100 000,- Kč.
Pro lepší přehlednost přikládáme přehled nákladů a výnosů domu a pečovatelské služby,
celkový přehled za peovedenou péči v jednotlivých měsících, přehled provedených úkonů
pečovatelské služby po okrscích.

Výroční zprávu za rok 2015 sepsala Bc. Simona Horníčková, ředitelka DPS Buštěhrad

