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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
uběhl další rok a my Vám předkládáme Výroční zprávu za rok 2018 o hospodaření
našeho zapsaného spolku, informace o chodu naší pečovatelské služby a o dalších
našich činnostech a plánech.
Rok 2018 si vyžádal mnohé změny. Možná, že právě rok 2018 se stal startovací čárou
pro nové věci, které vývoj v sociální oblasti vyžaduje a nebude možné nadále setrvávat
v mnohých oblastech fungování jako doposud. Proběhlo několik jednání ohledně
ubývání klientů, protože Město začalo obsazovat bezbariérové byty občany, kteří
nepotřebují využívat pečovatelské služby. Tento fakt se negativně odráží v
očekávaných příjmech organizace. V roce 2017 Ing. Pavel Šrámek začal změny, které
by měli vézt ke zlepšení finančního zajištění provozu zvláště v jiném nastavení
podmínek při poskytování služeb.
Tyto změny se pečlivě připravovali s odborníky, aby se mohli v 2018 zavézt do
provozu. Vzhledem k legislativní náročnosti se podařilo změny spustit až v polovině
roku 2018. Pozitivní výsledky těchto změn se ukázali nejen po stránce finanční, ale i v
samotném provozu našich pracovníků v přímé péči.
Aby situace nebyla jednoduchá v polovině roku nám začali odcházet pečovatelé,
protože mzdy v okolní sféře šli velmi nahoru. Bylo nutné udělat mzdové změny,
abychom stávající zkušené pracovníky udrželi. Samozřejmě tato změna nám velmi
zkomplikovala plánovaný rozpočet, který byl ji tak podhodnocen, ale nebylo jiné cesty
jak udržet provoz služby. V ohrožení byl hlavně konec roku a počátek nového. Situaci
nám ještě zkomplikovali volby a tak jsme neměli ani možnost situaci řešit ze
zastupitely města. Jinými slovy jsme problém nebyli schopni vyřešit, ale pouze tlačit
před sebou. Vše se přesunulo do roku 2019 kde jsme očekávali větší, že podaný
projekt, který počítal s nárůstem mezd. Ani zde nedošlo k výraznému navýšení a tak je
před námi nelehký úkol získat 700 000,-Kč ještě navíc oproti běžné spoluúčasti. Ztrátu
se snažíme dohonit vlastní vedlejší činností i sponzorskou podporou a dary.
Pokračujeme v novém roce v již rozběhnutém projektu 2000 ptačích budek. Během
roku probíhalo mnoho různých aktivit, které zviditelňovaly organizaci i na tak
významných akcích jako Kladenské dvorky atd.
V prostorách, kde probíhá vedlejší činnost je poměrně celodenně využita na výrobu a v
odpoledních hodinách na vzdělávací aktivity.
Mimo těchto událostí jsme nadále poskytovali nepřetržitou pečovatelskou službu
našim uživatelům a autopřepravu ZP osob speciálně upraveným mikrobusem, a to díky
obdrženým dotacím od Krajského úřadu Středočeského kraje, Humanitárnímu fondu
Středočeského kraje, dotacím od Statutárního města Kladna a sponzorským darům.
Dále během roku prošli naši zaměstnanci dalším povinným vzděláváním pracovníků
v sociálních službách dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.
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Závěrem bych chtěl za nás všechny vyjádřit veliké poděkování paní Daně Opltové za
obrovské pracovní nasazení se stále otevřeným srdcem pomáhat druhým i přesto, že
pracovní místa jsou značně podhodnocena, ale také všem pečovatelům, kteří
vykonávají špičkovou práci, která není platově doceněna, ale také panu Jaroslavu
Hrochovi na pozici řidiče autopřepravy, který zajišťuje mobilitu našim klientům.

Vzpomínáme na Kristinu Pochmanovou. Navždy zůstane v našich srdcích…

Karel Kuchař - předseda SPS Kladno z.s.

Speciální pečovatelská služba Kladno z.s.________________________________________________

5

POSLÁNÍ A CÍLE

Posláním pečovatelské služby poskytované naším občanským sdružením je podpora a
pomoc tělesně postiženým občanům, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu ocitli
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby.
Činnost Speciální pečovatelské služby tak podporuje své uživatele v důstojném
způsobu života, v soběstačnosti, v kontaktu se společenským prostředím a ochraňuje
své uživatele před sociálním vyloučením či odchodu do ÚSP nebo Domova důchodců.
Cílem Speciální pečovatelské služby je poskytovat kvalitní sociální služby těm,
kterým je služba určena, zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců SPS Kladno,
umožnit občanům se zdravotním postižením, aby zůstali co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí, zajistit jim základní životní potřeby, umožnit jim nezávislý styl
života, zachovat kontakt osob se zdravotním postižením s jejich přirozeným
sociálním prostředím a oddálit u všech uživatelů nutnost odchodu do ÚSP, Domovů
důchodců atd.

Cíle:
 poskytovat kvalitní sociální služby těm, kterým je služba určena
 zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců SPS Kladno
 umožnit občanům se zdravotním postižením, aby zůstali co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí
 zajistit u uživatelů základní životní potřeby
 umožnit uživatelům nezávislý styl života tím, že si mohou zvolit čas provedení
úkonu dle momentální potřeby
 podporovat uživatele v kontaktu s jejich přirozeným sociálním prostředím
 oddálit u všech uživatelů nutnost odchodu do ÚSP, Domovů důchodců atd.
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Dostupnost, prostory a návštěvní hodiny
Naše pracoviště se nachází v Kladně, Hřebečské ulici 2680, v prvním patře.
Dostupnost Speciální pečovatelské služby je MHD linkou číslo 603, 606 a 609, které
mají konečnou stanici v Kladně – OC Oáza, cca 100 m od centra. Linka číslo 603 a
606 je s plošinou pro občany TTP.
Před vchodem je parkoviště, dům je bezbariérový s možností využití dvou výtahů.
Provozní doba a úřední hodiny:
Úřední hodiny: pondělí - pátek 8 00 - 15 00 hod.
Tel.č. dispečink :
312 66 14 24
Tel.č. pečovatel :
732 97 44 53 - provoz pečovatelské služby je nepřetržitý
Tel.č. autopřeprava: 603 15 70 06
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Personální zajištění v roce 2018
Ředitel organizace:

Ing. Pavel Šrámek

Manažerka provozu:

Dana Opltová

Sociální pracovnice:

Martina Hrubá DiS.

Řidič autopřepravy:

Jaroslav Hroch

Administrativní pracovník
Pečovatel:

Karel Kuchař
Jaroslav Hroch ml.

Pečovatel:

Petra Krátká

Pečovatel:

Stanislav Vrtílka

Pečovatel:

Martin Soumar

Pečovatel:

Jakub Sklář

Pečovatel:

Jaroslav Švarc

Pečovatelka:

Hana Soukupová

Pečovatelka:

Karla Suchá
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Statistické údaje:
V Kladně, Hřebečské ulici je 255 bezbariérových bytů. Tyto byty jsou obsazeny z
80% občany s různým zdravotním postižením.
Z tohoto množství občanů je cca 25% těch, kteří potřebují pečovatelskou pomoc
v různém rozsahu.
Přehled poskytnutých služeb:
Počet občanů, kteří využil služby v různém rozsahu
Počet občanů, kteří využilo autopřepravy
Počet poskytnutých služeb
(jednotlivé návštěvy v domácnosti uživatele)

41
150 (1800 přepravených osob)
28 455
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Vyhodnocení projektu na rok 2018
V roce 2018 nadále Speciální pečovatelská služba z.s. zajišťovala nepřetržitě
pečovatelskou službu přímo v domácnostech našich uživatelů dle jejich potřeb.
Dařilo se nám bez výpadků zajistit po celý rok provoz naší 24-hodinové
pečovatelské služby, podařilo se finančně pokrýt všechny závazky a splnit projektová
kritéria.
Rok 2018 byl úspěšný i co se týká dotací, z Krajského úřadu Středočeského kraje i
Statutárního města Kladna jsme obdrželi 100%, navíc se nám podařilo získat dotaci
z Humanitárního fondu Středočeského kraje na zakoupení vozidla a dále dotaci
z Úřadu práce Kladno. Spolu se sponzorskými dary a příjmy od klientů pečovatelské
služby a autopřepravy ZP osob byl tak provoz pokryt.
Nadále budeme pokračovat ve spolupráci s vedením Statutárního města Kladna.
Rok 2018 byl úspěšný na pokračování projektu „2000 budek pro Kladno“ . Získané
prostory využíváme ku prospěchu klientů i občanů města Kladna a zároveň k činností
na dofinancování provozu pečovatelské služby a autopřepravy ZP osob v následujících
letech.
Jako každý rok jsme také zpracovávali granty na nadační fondy a žádosti o
sponzorské dary. Nepodařilo se nám tak uspět v projektu Nadačního fondu TESCO
„ Vy rozhodujete, my pomáháme“, od kterého jsme tentokrát nezískali částku ve výši
30.000,.- Kč.
Oáza Kladno nám umožnila bezúplatný pronájem na akce při prodeji ptačích budek.

Po celý rok jsme se věnovali běžným věcem spojeným s provozem pečovatelské
služby, personálním záležitostem, administrativě a také aktualizaci Standardů kvality
sociální péče.
V průběhu roku jsme také zajišťovali našim pracovníkům akreditované kurzy pro
pracovníky v sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání.
Na závěr bychom touto cestou chtěli velmi poděkovat všem našim sponzorům a
dárcům, díky nimž jsme mohli dofinancovat chybějící částku na provoz naší
pečovatelské služby a zároveň velice děkujeme všem našim zaměstnancům,
pečovatelům, pečovatelkám a panu řidičovi. Nesmírně si jejich práce vážíme a věříme,
že v budoucnu bude tato profese doceněna i ze strany společnosti.
Karel Kuchař
předseda SPS z.s.
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Cíle dané pro rok 2019
V roce 2019 pro nás zůstává hlavní cíl zajistit nepřetržitý provoz Speciální
pečovatelské služby z.s. pro zdravotně postižené osoby, a tím jim umožnit žít život ve
svém přirozeném prostředí. Protože jistota osobní pomoci v kteroukoli denní či noční
dobu je jeden z hlavních důvodů, proč se nadále do tohoto komplexu mohou těžce
tělesně postižení lidé stěhovat.
Další změnou, kterou je nutné zavézt do praxe a která je před námi je snížení
zdravotních rizik našich zaměstnanců a to znamená pro klienty úsilí, aby si zajistili
kompenzační pomůcky.
Rádi bychom, aby se různým způsobem zapojilo více klientů do akcí, které budeme
pořádat. Cílem je prohloubit kontakt z venkovním prostředím, navázání kontaktů
s lidmi z města.
Rádi bychom nadále pokračovali s projektem 2000 ptačích budek pro Kladno a tuto
aktivitu obohacovali o nové věci. S tímto souvisí i mnohé aktivity do kterých se
mohou klienti i ostatní lidé zapojovat.
Plánujeme také pokračovat ve spolupráci s dalšími kladenskými organizacemi a s
vedením Magistrátu města Kladna.

Speciální pečovatelská služba Kladno z.s._____________________________________________
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Poskytované služby:
Speciální pečovatelská služba poskytuje pro osoby ZP tyto služby:
- pomoc s osobní hygienou
- pomoc s oblékáním
- pomoc s přesunem na vozík, lůžko, do auta atd.
- pomoc s koupáním
- pomoc na WC
- pomoc s přípravou stravy nebo pomoc s nakrmením
- pomoc s umytím a uklizením nádobí
- pomoc s oholením a ostříháním (strojek)
- pomoc s nákupem
- doprovody
- úklidy v domácnosti
- pomoc s vyřizováním různých potřebných záležitostí (úřady, lékař atd.)
Fakultativní činnost SPS Kladno:
Autopřeprava ZP osob speciálně upraveným mikrobusem se zdvihací plošinou a
nástupním schůdkem
Služba na zavolání
Půjčování kompenzačních pomůcek:
- zapůjčení mechanického vozíku
- zapůjčení hydraulické sedačky do vany
- zapůjčení biolampy
- zapůjčení 3-metrových nájezdů
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Finanční zajištění v roce 2018
Příjmy:
Pečovatelská služba SPS Kladno z.s.
Autopřeprava SPS Kladno z.s.
Členské příspěvky SPS Kladno z.s.
Prodej obrázků
Prodej, pronájem ptačích budek a krmítek
Tržby z reklamní činnosti - Generali pojišťovna a.s.
Dotace KÚ StČ kraje
Dotace Statutárního města Kladna
Dotace HUF KÚ StČ. kraje
Dotace ÚP Kladno
CENSETRA s.r.o. - sponzor
MISSIVA s.r.o. – sponzor
Pojišťovna VZP – sponzor
Dary – soukromé osoby
Ostatní výnosy

808 988,91
222 809,00
1 000,00
198 420,00
62 441,00
20 000,00
1 606 900,00
694 250.00
150 000,00
11 741,00
90 000,00
40 800,00
12 092,00
41 300,00
6 152,00

CELKEM

3 966 893,91

Výdaje:
Mzdové náklady + SZP
Nájemné – dispečink SPS, odkládací místnost, klub SPS
Kancelářské potřeby
Čistící a ochranné prostředky
Materiál na ptačí budky a krmítka
Cestovné - jízdné zaměstnanců na školení
Pohonné hmoty - nafta
Povinné ručení, havárijní pojištění
Opravy a udržování dispečinku
Opravy a udržování auta
AISSIS – vedení účetnictví
Pojištění zaměstnanců - KOOPERATIVA
Pojištění zaměstnanců - škody
Telefony
Poštovné
PC IS "Pečovatelská služba" - aktualizace programu
Potvrzení, kontroly
NRZP - členský příspěvek
Kurzy, školení
Daň silniční
Daň z příjmu právnických osob
Finanční náklady - KB a.s., RB a.s.
Odpisy - auto 4SB 9890 + příslušenství

3 608 026,00
69 470,92
25 671,90
18 405,62
11 127,00
758,00
95 993,00
4 381,52
19 067,00
9 694,00
108 000,00
14 801,00
1 250,00
25 718,46
5 020,00
9 779,00
5 905,05
500,00
26 466,00
1 560,00
7 220,00
331,00
204 284,00

CELKEM

4 273 429,47
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Poděkování
Dovolte mi, abych na tomto místě opět poděkoval všem, kteří finančně nebo jiným způsobem
pomohli naší organizaci zajišťovat provoz této nezbytné služby.
V neposlední řadě bych chtěl vyjádřit velké poděkování našim pečovatelům a pečovatelkám
za jejich skvělou a obětavou práci, která je skutečně náročná.
Dále bychom rádi poděkovali všem lidem, kteří se zapojili do projektu 2000 ptačích budek
pro Kladno i všem kdo různými způsoby pomohl.
Zároveň děkuji za celou Speciální pečovatelskou službu všem, kteří nám pomohli radou či
dobrým skutkem.

Finančně naši činnost podpořili:





















KÚ StČ.kraje
HF StČ. kraje
Statutární město Kladno
ÚP Kladno
Missiva s.r.o.
CENSUS ET RATIO s.r.o.
Generali pojišťovna a.s
Colsys Automatika
manželé Chvátalovi
Vacková Nikola
Karel Mařík
Jan Pacovský
Jiří Polák
Zděnka Nováková
Alena Burdová
L.J.Nepor
Kateřina Voborská
Dan Jiránek
Karel Pazlar
a pronájemci ptačích budek

Speciální pečovatelská služba Kladno z.s.________________________________________________
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Nefinančně naši službu podpořili:
 Daniel Novák
 Michal Krátký
 Jaroslav Hroch
 Jaroslav Hroch ml.
 Milada Holovčáková
 Karel Kuchař
 Zdeněk Janda
 Dona Jandová – Zalmanová
 Radek Soukup
 Pavlína Lukášová
 L.J.Nepor
 Miroslava Šindelářová
 Mirek Preissler
 Ivanka Havelková
 Pavel Urban
 Jan Pacovský
 Martina Marečková
 Emilie Konvičková
 Marcela Zachová
Odborníci, kteří naši činnost podpořili:
 Martina Hrubá DiS.
V Kladně, dne 15.4.2019
Zpracoval: Karel Kuchař
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