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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

 

 
ÚVODNÍ SLOVO 

 
Vážení přátelé, 

 

 
předkládáme Vám Výroční zprávu spolku Speciální pečovatelské služby v Kladně za rok 

2020.  

Ohlédnutí za minulostí pro každého znamená, že může zhodnotit určitý časový úsek a na 

tomto základě může rozhodovat o budoucnosti, aby mohl udělat věci jinak a lépe. 

Můžeme se poučit z chyb, můžeme se rozhodovat o změnách.  

Naše organizace poskytuje služby od roku 1994 v bezbariérových bytech v Hřebečské ulici.  

Rok 2020 přinesl mnoho nelehkých situací, kterým bylo nutné čelit a hledat řešení, aby se 

předešlo při poskytování služeb šíření pandemie. Jak všichni víme, zdravotně postižení a staří 

lidé jsou skupinou, které je ohrožena a zvláště tehdy, když jsou odkázáni na pomoc druhého 

člověka, který vstupuje do soukromí a nemůže 100% zajistit přenosu infekce. Aby se 

minimalizovalo riziko, bylo nutné řešit spoustu opatření, která zmenšovala riziko, ale na 

druhou stranu se zvyšovala pracovní náročnost všech pracovníků SPS.  

Tento rok přinesl také dost smutných věcí, protože zemřelo v bezbariérovém domě více lidí a 

celkově se toto prostředí proměňuje i z důvodů politiky města, které bezbariérové byty 

předělává na bariérové a tím se velmi podstatně proměňuje složení obyvatel a ubývá občanů 

s postižením, kteří potřebují naše služby a tak ohlédnutí za minulostí nás vede ubírat se jiným 

směrem a rozšířit oblast naší působnosti, abychom mohli reagovat na potřeby lidí, kteří 

potřebují naše služby. 

Naše organizace se počtem zaměstnanců řadí k malé organizaci, která má velmi blízko 

k lidem, kterým služby poskytujeme a reagujeme na potřeby a rádi bychom poskytovali 

kvalitní  služby nadále. 

 

 

 

Karel Kuchař - předseda  SPS Kladno z.s 
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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

 

 
POSLÁNÍ A CÍLE 
 

Posláním pečovatelské služby poskytované naším spolkem 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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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

 

 

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 3, 6 a 9, které mají 

konečnou stanici v Kladně – Okrsek 4, cca 300 m od centra. Linky číslo 3, 6 a 9 jsou 

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. 

Provozní doba terénní formy poskytování:   

pondělí - neděle  2:00- 23:59                        

Tel.č. dispečink :       312 66 14 24 

Tel.č. pečovatel :       732 97 44 53  

Tel.č. autopřeprava:   603 15 70 06 
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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

 

 

Personální zajištění v roce 2020 
 
Ředitel organizace:                           Jiří Holovčák 

 

Manažerka provozu:                                                                Dana Opltová 

 

Sociální pracovnice:                                                                Martina Hrubá DiS. 

 

Řidič autopřepravy:                                          Jaroslav Hroch 

 

Administrativní pracovník                                                      Karel Kuchař  

 

Pečovatel:                                                                               Martin Soumar 

 

Pečovatel:                                                                               Tomáš Sojka 

                                                                                                    

Pečovatel:                Stanislav Vrtílka 

 

Pečovatelka:                Petra Krátká 

   

Pečovatel:               Jaroslav Švarc 

  

Pečovatel:                          Jozef Kardoš 

 

Pečovatelka:               Hana Soukupová 
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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

 

 

Statistické údaje: 
 
V  Kladně,  Hřebečské ulici je  255  bezbariérových bytů.  Tyto byty  jsou částečně  

obsazeny  občany s různým zdravotním postižením. 

Z tohoto množství občanů je 30% těch, kteří potřebují pečovatelskou pomoc v různém 

rozsahu. 

 

 

Přehled poskytnutých služeb: 

 

Počet občanů, kteří využil služby v různém rozsahu        36 

Počet občanů, kteří využilo autopřepravy                        75 (1 500 přepravených osob) 

Počet  poskytnutých návštěv                                             20 433   

(jednotlivé návštěvy v domácnosti uživatele)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



9 

Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

    

Vyhodnocení projektu na rok 2020 
 

Speciální pečovatelská služba z.s. v roce 2020, jako v předchozích letech, zajistila 

pečovatelskou službu přímo v domácnostech našich uživatelů dle jejich potřeb 

v denních i pozdně večerních hodinách.  

Rok 2020 celosvětově poznamenala pandemie COVID-19 a  dotkla se i naší 

organizace. Byla to pro nás všechny velká zkouška i zkušenost. 

Začátky v našem „COVIDovém pracovním životě“ byly pro naší organizaci náročné, 

ale postupně se podařilo toto nastalé období zvládnout a jít dál.   

Velmi oceňujeme naše pracovníky, kteří s nasazením zajišťovali v „COVIDových 

vlnách“  pečovatelskou službu  u osob s COVID pozitivitou, a neméně si ceníme  

našich uživatelů, kteří statečně zvládali toto náročné období ustát a vzájemně  

kooperovat. V tomto směru nás rok 2020 posílil. 

Co se týká finančního zajištění byl rok 2020 úspěšný. Obdrželi jsme všechny dotace, o 

které jsme požádali tzn. od Krajského úřadu Středočeského kraje i Statutárního města 

Kladna, dále se nám podařilo získat dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje 

a navíc jsme obdrželi jako poskytovatel sociálních služeb i COVID dotace za 

vícenáklady z MPSV. Zaměstnanci obdrželi za nasazení v době pandemie z MPSV 

také COVID odměny.  

Spolu se sponzorskými dary, příjmy od uživatelů pečovatelské služby a  autopřepravy 

ZP osob byl tak provoz pečovatelské služby pokryt.            

I v roce 2020 jsme   pokračovali ve spolupráci s vedením Statutárního města Kladna.  

Rovněž pokračujeme i v našem projektu „2000 budek pro Kladno“  a plánujeme v něm 

i nadále pokračovat spolu s rozšířením o nové modely  budek a krmítek.  

Prostory využíváme nejen na výrobu ptačích budek, ale jsou využívány i pro jiné 

činnosti, kde se lidé, klienti mohli před pandemií scházet k aktivizačním nebo 

vzdělávacím programům.  

Lidé, klienti se mohli zapojit do různých aktivit, každý dle svých schopností a 

možností. 
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Na výběr jsou prodejní akce výrobků, biblické skupinky, skupinky zaměřené na 

ekologii MISSIVA a nebo podílení se při výrobě budek i jiných věcí. 

 

V  průběhu roku jsme také zajišťovali našim zaměstnancům  akreditované  kurzy pro 

pracovníky  v sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání.  

Na závěr bychom touto cestou chtěli velmi poděkovat všem našim sponzorům a  

dárcům, kteří se v roce 2020 podíleli na chodu pečovatelské služby a zároveň velice 

děkujeme všem našim zaměstnancům, pečovatelům, pečovatelkám a panu řidičovi. 

Nesmírně si jejich práce vážíme. 

 

Karel Kuchař 

předseda SPS z.s. 
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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

 

 

 

Cíle dané pro rok 2021 
 

V roce 2021 pro nás zůstává hlavní cíl zajistit provoz Speciální pečovatelské služby 

z.s. pro zdravotně postižené osoby a tím umožnit žít našim klientům 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. Doufejme, že pandemie COVID-19 brzo pomine. 

Vzhledem k okolnostem, které přinesl rok 2020, bychom rádi začali poskytovat 

pečovatelskou službu i mimo bezbariérové byty, případně i lidem v okolních obcích.  

 

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.   
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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s._____________________________________________    
 

     

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 neodkladné pomoci 

 

Půjčování kompenzačních pomůcek: 

- zapůjčení mechanického vozíku 

- zapůjčení hydraulické sedačky do vany 

-     zapůjčení biolampy 

- zapůjčení 3-metrových nájezdů 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2020 

    ucet text Náklady Výnosy 

501001 Spotřeba DDHM 33 876,12 0,00 

501010 Spotřeba sanitárních prostředků 62 224,99 0,00 

501020 Spotřeba kancelářských pomůcek 19 899,73 0,00 

501040 Spotřeba materiálu PC 159,00 0,00 

501060 Spotřeba materiálu na výrobu 13 315,00 0,00 

501080 Spotřeba PHM 75 976,10 0,00 

501090 Spotřeba pracovních oděvů 38 812,49 0,00 

511000 Opravy a udržování - auta 47 203,46 0,00 

511010 Oprava strojů, přístrojů a zařízení 144,00 0,00 

518001 Telefony 21 730,11 0,00 

518002 Účetní služby 101 640,00 0,00 

518004 Poštovné 4 427,49 0,00 

518006 Nájem kanceláří 56 921,00 0,00 

518008 Školení, semináře 11 398,00 0,00 

518009 Údržba PC sítě 11 379,64 0,00 

518018 Lékařská potvrzení, prohlídky 4 588,50 0,00 

518019 Potvrzení (check point, úřady) 90,00 0,00 

521001 Mzdové náklady - HPP, VPP 2 954 055,00 0,00 

521003 Mzdové náklady - DOPP 42 424,00 0,00 

524001 Sociální pojištění 732 611,00 0,00 

524003 Zdravotní pojištění 265 865,00 0,00 

528001 Ostatní sociální nákklady-náhrada mzdy 15 474,00 0,00 

549002 Bankovní poplatky 471,00 0,00 

549004 Pojištění aut 19 417,71 0,00 

549005 Zaokrouhlení 1,61 0,00 

549020 Zákonné pojistění odpovědností 13 325,00 0,00 

602002 Tržby autopřeprava - hl. činnost (klienti SPS) 0,00 45 418,00 

602003 Tržby pečovatelské služby 0,00 620 635,66 

602004 Tržby z pronájmu budek 0,00 5 100,00 

602007 Tržby "Služba neodkladné pomoci" 0,00 240 000,00 

602008 Tržby autopřeprava - vedl. činnost (ext. klienti) 0,00 146 930,00 

602100 Tržby ostatní 0,00 247 830,00 

604000 Tržby za prodané zboží 3 050,00 46 639,00 

649005 Zaokrouhlení 0,00 -1,66 

682004 Přijaté příspěvky soukromé osoby 0,00 31 269,00 

691000 Provozní dotace 0,00 3 525 713,00 

501055 Spotřeba materiálu - tiskoviny 1 679,00 0,00 

518022 Členské příspěvky 500,00 0,00 

684000 Přijaté členské příspěvky 0,00 680,00 

549011 Pojištění podnikatelských rizik 1 251,14 0,00 

551002 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 204 284,00 0,00 

531000 Daň silniční 1 620,00 0,00 

682001 Přijaté příspěvky na projekty (firmy, nadace) 0,00 82 050,00 

518016 Údržba nářadí k výrobě 917,00 0,00 

521004 Mzdové náklady - odměny COVID-19 218 005,00 0,00 

524011 Sociální pojištění z odměn COVID-19 54 066,00 0,00 

524013 Zdravotní pojištění z odměn COVID-19 19 620,00 0,00 

Celkový součet   5 065 753,10 4 992 263,00 
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 Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

 

Poděkování  
 
Dovolte mi, abych na tomto místě opět poděkoval všem, kteří finančně nebo jiným způsobem 

pomohli naší organizaci  zajišťovat provoz naší pečovatelské 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 pomohli. 

 

  

Finančně naši činnost podpořili: 

 

 KÚ StČ.kraje 

 Humanitární fond StČ. kraje 

 Statutární město Kladno 

 Missiva s.r.o. 

 Generali pojišťovna a.s 

 Nadace ČEZ 

 Karel Kuchař 

 manželé Chvátalovi 

 Ing. Dan Jiránek 

 Ing. Pavel Šrámek 

 Karel Mařík 

 Jan Hůla 

 Alena Rabochová 

 všichni. kdo nám darovali roušky  

 a všichni, kdo zakoupili ptačí budky a krmítka 
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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

 
                     

                         

                                                                                                                                                                                              

Nefinančně naši službu podpořili:  

 Miroslav Preissler 

 Jaroslav Hroch 

 Radek Soukup 

 

 Pavlína Lukášová 

 

 Jiří Holovčák 

 

 Manželé Kuchařovi 

 

 Marek Obídko 

 

 Zdeněk Janda 

 Dona Jandová – Zalmanová 

 Vladimír Dejl 

 Ivana Havelková 

 

 

Odborníci, kteří naši činnost podpořili: 

 Martina Hrubá DiS. 

 

 

V Kladně, dne 18.5.2021 

 

 

Zpracoval: Karel Kuchař 

 

 

 

 

 

 


