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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

 

 
ÚVODNÍ SLOVO 

 
Vážení přátelé, 

 
předkládáme Vám Výroční zprávu spolku „Speciální pečovatelská služba Kladno“ za rok 

2021, který od roku 1994 poskytuje pečovatelskou službu v kladenském bezbariérovém 

komplexu tzv. META. 

 

Rok 2021 patří k těm méně radostným, a to z důvodu pokračování covidové pandemie, jenž 

měla  vliv na další úbytek našich uživatelů.  V  souvislosti s tím pak ani v průběhu tohoto 

roku  nedocházelo k vyváženosti mezi poklesem  tělesně postižených obyvatel a  příchodem 

nových zdravotně znevýhodněných obyvatel do komplexu META, kteří by potřebovali 

pečovatelskou službu a doplnili tuto ztrátu.  

Tento fakt nás tak přiměl k urychlení realizace naší myšlenky, a to, rozšířit od roku 2022 

působení naší pečovatelské služby z kladenského komplexu META i do okolních obcí.  

Proto jsme v tomto  roce začali připravovat všechny potřebné administrativní náležitosti, 

jednali se starosty některých obcí a taktéž sháněli finance na zakoupení nového osobního 

automobilu pro dopravu za našimi budoucími mimokladenskými uživateli.  

Bylo to období náročné, kromě zajišťování běžného chodu naší organizace spojeným se 

sháněním financí na pokrytí celého roku jsme se dále potýkali např. s nedostatkem pracovníků 

přímé péče-pečovatelů. 

Poměrně značné úsilí jsme vynaložili i na získání chybějících peněz na zakoupení  

zmiňovaného osobního automobilu  pro naše plánované rozšíření do obcí, jelikož z HF Stč. 

kraje nebyla naše žádost o finanční  částku na koupi  vozidla  podpořena. I přes tento fakt 

jsme se přenesli a na zakoupení vozidla jsme použili nastřádané finance od dárců z 

transparentního účtu naší organizace  a chybějící částku se nám podařilo poshánět  od 

soukromých dárců. 

S radostí tak mohu oznámit, že se nám podařilo  veškerými úskalími v roce 2021  zdárně 

proplout a splnit  tak naše poslání, kterým je zajistit podporu a pomoc lidem s tělesným 

postižením v jejich domácím prostředí. V tomto roce stále ještě  s dovětkem „bydlícím 

v bezbariérovém komplexu bytů META“.  
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Druhým posláním spolku Speciální pečovatelská služba z.s. je zapojení občanů se zdravotním 

postižením do různých činností.  

V roce 2021 pokračoval náš Projekt s názvem „2000 ptačích budek pro Kladno“, přestože 

počet vyrobených budek již číslo 2000 přesáhl.  

Na tento projekt směřující k přírodě navázaly další oblasti spojené s ochranou přírody. 

Nejvýznamnější je pro nás dlouholetá spolupráce s firmou MISSIVA, spol. s. r. o.  

Tato firma, mimo jiné,  vyrábí a dodává ekologické výrobky šetrné vůči naší  planetě a rovněž 

patří mezi ekologické firmy, které problematiku v oblasti ekologie aktivně řeší a činí v tomto 

celorepublikovou osvětu. Naší organizaci podporuje více než 25 let! 

 

Speciální pečovatelská služba  se počtem zaměstnanců řadí k malé organizaci, která má o to 

blíž k lidem, jímž poskytuje pečovatelskou službu a  reaguje  na  jejich měnící  se životní 

potřeby již  téměř 28 let.   

Pro rok 2022 bychom rádi dostáli závazku, kterým je nejen pokračování naší 

pomáhající činnosti  v kladenské METĚ, ale  i na území kladenských  obcí.  

 

Karel Kuchař - předseda  SPS Kladno z.s 
 

 



6 

 
 

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 v základních  životních potřebách  druhé osoby. 

Činnost Speciální pečovatelské služby tak podporuje své uživatele v důstojném 

způsobu života,  soběstačnosti,  kontaktu se společenským prostředím a ochraňuje své 

uživatele před sociálním vyloučením či nuceným odchodem 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 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 1, 3 a 6, které mají 

konečnou stanici v Kladně – Okrsek 4, cca 300 m od centra. Linky číslo 1, 3 a 6 jsou 

s plošinou pro občany TTP. 

Před vchodem je parkoviště, dům je bezbariérový s možností využití dvou výtahů. 

 

Kontaktní doba organizace: 

Pondělí: 8 00 - 15 00 

Úterý:    8 00 – 15 00 

Středa:   8 00 - 15 00 

Čtvrtek: 8 00- 15 00 

Pátek:    8 00 - 15 00 

 

Provozní doba  pečovatelské  služby   v bezbariérovém  komplexu META Kladno: 

Pondělí – neděle   2:00 – 23.59 

Tel.č. kancelář vedení SPS Kladno : 312 661 424 

Tel.č. pečovatel :  732 974 453  

Tel.č. autopřeprava:  603 157 006 
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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

 

 

Personální zajištění v roce 2021 
 
Ředitel organizace:                           Jiří Holovčák 

 

Manažerka provozu:                                                              Dana Opltová DiS. 

 

Sociální pracovnice:                                                              Martina Hrubá DiS. 

 

Řidič autopřepravy:                                                    Jaroslav Hroch 

 

Pečovatel:                                                                             Martin Soumar 

 

Pečovatel:                                                                             Václav Ridrich             

                                                                                                    

Pečovatel:                Stanislav Vrtílka 

 

Pečovatelka:                Petra Krátká 

   

Pečovatel:                Ivan Baláž                      

 

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

 

 

Statistické údaje: 
 
 

Speciální pečovatelská služba z.s. (dále SPS z.s.) vznikla v roce 1994 jako občanské 

sdružení téhož názvu, které založili obyvatelé bezbariérového komplexu Meta 

v Kladně, lidé s tělesným postižením, ve smyslu zákona 83/1990 Sb. Občanského 

zákona. Je jednou z organizací, utvářených v 90. letech 20. století za účelem začlenění 

lidí s těžkým tělesným handicapem do běžného života. Tito lidé byli do té doby 

zpravidla nuceni žít v ústavech sociální péče, neexistovala alternativa bezbariérového 

bydlení. 

SPS z.s. sídlí v Kladně, Hřebečské ulici 2680 v bezbariérovém komplexu bytů tzv. 

META, kde zajišťuje  pečovatelskou službu v domácím prostředí lidem s tělesným 

postižením ve věku od 18-ti let.   

Z původních 255 bezbariérových bytů je v současné době obsazenost občany s různým 

typem a tíží zdravotního postižení, využívající naší pečovatelskou službu, cca 30%. 

 

 

Přehled poskytnutých služeb: 

 

Počet občanů, kteří využili služby v různém rozsahu   36        

Počet občanů, kteří využilo autopřepravy    78 (1500 přepravených osob) 

Počet  poskytnutých návštěv                                       15 467           

(jednotlivé návštěvy v domácnosti uživatele)                                
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Speciální pečovatelská služba  Kladno z.s.________________________________________________ 

    

Vyhodnocení projektu na rok 2021 
 

Speciální pečovatelská služba z.s. v roce 2021, jako v předchozích letech, zajišťovala  

pečovatelskou službu přímo v domácnostech našich uživatelů dle jejich potřeb 

v denních i pozdně večerních hodinách. 

I tento rok ovlivnilo pokračování pandemie COVID-19, díky němuž jsme opět museli 

řešit mimořádné situace s tím spojené, především nemocnost zaměstnanců i klientů. 

Toto období patřilo k těm náročným, avšak jsme vycházeli již z vlastních  

„Covidových zkušeností“ a metod, tudíž se nám jej podařilo zvládnout  již poměrně 

v poklidu. Bohužel, i v roce 2021 nás COVID připravil o několik dalších  našich 

klientů.    

Velmi oceňujeme naše pracovníky, kteří v „COVID-vlnách“ s nasazením zajišťovali  

pečovatelskou službu  našim COVID-pozitivním klientům, a neméně si ceníme 

spolupráce s našimi uživateli, kteří statečně zvládali toto náročné období.  

Co se týká finančního zajištění byl rok 2021 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 určené pro sociální služby. 

Také se nám podařilo sehnat finance na zakoupení nového automobilu značky Ford 

Fiesta pro zajišťování pečovatelské služby pro občany s tělesným postižením 

v kladenských obcích. 

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

ZP osob byl tak provoz pečovatelské služby pokryt.            

I v roce 2021 jsme   pokračovali ve spolupráci s vedením Statutárního města Kladna.  

Stále pokračujeme i v našem projektu „2000 budek pro Kladno“, a  jelikož si tento 

projekt získal u lidí velkou oblibu, rozšířili jsme výrobky o nové modely ptačích 

budek, krmítek pro ptáčky či  krmítek pro veverky tzv.veverkovníky.  
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Všechny tyto výrobky jsou ručně vyráběny v naší dílničce jedním z našich obětavých 

členů, panem Mírou Preisslerem. Se stejnou obětavostí a nasazením v našem projektu 

„2000 budek pro Kladno“ se o prodej výrobků a účastí na různých akcích  zasloužil 

další člen organizace pan Vladimír Dejl.  

Oběma těmto aktivním členům patří naše velké díky, jelikož bez nich by tento projekt 

v současné době zanikl!  

Jako každoročně jsme i v tomto roce zajistili v rámci dalšího povinného vzdělávání dle 

Zákona č.108/2006 o sociálních službách účast  našim zaměstnancům na  

akreditovaných kurzech pro pracovníky  v sociálních službách, sociální pracovníky a 

vedoucí pracovníky, což by se mělo pozitivně odrazit v jejich další profesní činnosti. 

Na závěr bych touto cestou chtěl velmi poděkovat státním podporovatelům, tedy 

MPSV, KÚ Stč. Kraje, Statutárnímu městu Kladnu,  a rovněž všem našim sponzorům 

a  dárcům, kteří se v roce 2021 touto jejich finanční podporou podíleli  na  udržení 

provozu  naší pečovatelské služby.  

Náklady na zajištění provozu pečovatelské služby jsou vysoké (viz. Finanční zajištění 

2021 níže), a státní dotace či platby za služby od našich uživatelů zdaleka nepokryjí 

celkové její roční výdaje. Pro vedení SPS Kladno, a především pro ředitele organizace 

je čím dál náročnější poshánět celou roční potřebnou částku na udržení této 

nepostradatelné, a dovolím si říci, i opravdu „speciální“ pečovatelské služby. 

Tímto bych chtěl velice poděkovat panu řediteli Jiřímu Holovčákovi za jeho obrovský 

výkon a totální  nasazení, se kterým další rok, přes veškeré překážky, úspěšně  dovedl 

celou organizaci i její zaměstnance do dalšího roku, roku 2022. 

Děkuji také všem našim zaměstnancům, pečovatelům, pečovatelkám,  panu řidičovi a 

aktivním členům našeho spolku. Nesmírně si jejich obětavé práce vážíme! 

 

Karel Kuchař 

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

 

 

Cíle dané pro rok 2022 
 

V roce 2022 pro nás zůstává hlavní cíl zajistit provoz naší Speciální pečovatelské 

služby z.s. pro zdravotně postižené osoby,  avšak s rozšířením působnosti z bytového 

bezbariérového komplexu META i na území ORP Kladno.  

Jelikož naše sociální služba funguje od roku 1994 a více než polovina všech  

zaměstnanců  zde působí dlouhá léta, věřím, že načerpané zkušenosti a  odhodlání 

těchto lidiček pokračovat v pomoci druhým lidem již nejen v METĚ, ale i v obcích, se 

pozitivně odrazí v nadcházejícím roce 2022 a  naše organizace se posune dál. 

 

Rok 2022 pro nás taktéž znamená pokračování v projektu „2000 ptačích budek pro 

Kladno“. S tímto souvisí i mnohé aktivity, do kterých se mohou naši uživatelé 

pečovatelské služby, členové  spolku či široká veřejnost nadále  zapojovat. 

 

I v roce 2022 plánujeme pokračovat ve spolupráci Krajským úřadem Středočeského 

kraje a dalšími státními institucemi, a jsme nadále otevřeni ke spolupráci s dalšími 

kladenskými organizacemi i vedením Magistrátu města Kladna.  

 

Karel Kuchař 

předseda SPS z.s. 
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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 2021 

    Účet Text Náklady Výnosy 

501001 Spotřeba DDHM 12 789,00 0,00 

501010 Spotřeba sanitárních prostředků 44 730,60 0,00 

501020 Spotřeba kancelářských pomůcek 9 254,75 0,00 

501060 Spotřeba materiálu na výrobu 5 037,00 0,00 

501080 Spotřeba PHM 73 537,00 0,00 

501090 Spotřeba pracovních oděvů 24 275,62 0,00 

511000 Opravy a udržování - auta 24 948,97 0,00 

511010 Oprava strojů, přístrojů a zařízení 3 064,00 0,00 

511011 Opravy a udržování – dispečink 6 467,00 0,00 

518001 Telefony 22 641,39 0,00 

518002 Účetní služby 105 996,00 0,00 

518004 Poštovné 5 125,25 0,00 

518006 Nájem kanceláří 47 518,00 0,00 

518008 Školení, semináře 21 498,00 0,00 

518009 Údržba PC sítě 12 086,48 0,00 

518018 Lékařská potvrzení, prohlídky 24 227,55 0,00 

518019 Potvrzení (check point, úřady) 630,00 0,00 

521001 Mzdové náklady - HPP, VPP 2 839 626,00 0,00 

521003 Mzdové náklady - DOPP 44 775,00 0,00 

524001 Sociální pojištění 704 232,00 0,00 

524003 Zdravotní pojištění 255 570,00 0,00 

528001 Ostatní sociální nákklady-náhrada mzdy 75 576,00 0,00 

549002 Bankovní poplatky 116,00 0,00 

549004 Pojištění aut 13 490,60 0,00 

549005 Zaokrouhlení 0,78 -0,60 

549020 Zákonné pojistění odpovědností 13 429,00 0,00 

602002 Tržby autopřeprava - hl. činnost (klienti SPS) 0,00 37 270,00 

602003 Tržby pečovatelské služby 0,00 482 244,60 

602004 Tržby z pronájmu budek 0,00 4 540,00 

602007 Tržby "Služba neodkladné pomoci" 0,00 195 000,00 

602008 Tržby autopřeprava - vedl. činnost (ext. klienti) 0,00 127 478,00 

602100 Tržby ostatní 0,00 240 042,00 

604000 Tržby za prodané zboží 0,00 69 038,00 

682004 Přijaté příspěvky soukromé osoby 0,00 159 555,00 

691000 Provozní dotace 0,00 3 909 833,00 

501055 Spotřeba materiálu - tiskoviny  847,00 0,00 

684000 Přijaté členské příspěvky 0,00 420,00 

549011 Pojištění podnikatelských rizik 1 250,00 0,00 

649002 Jiné ostatní výnosy 0,00 120,00 

551002 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 204 281,00 0,00 

531000 Daň silniční 1 800,00 0,00 

682001 Přijaté příspěvky na projekty (firmy, nadace) 0,00 9 000,00 

521004 Mzdové náklady - odměny COVID-19 357 500,00 0,00 

524011 Sociální pojištění z odměn COVID-19 88 660,00 0,00 

524013 Zdravotní pojištění z odměn COVID-19 32 175,00 0,00 

602009 Tržby – testování COVID-19 0,00 18 547,24 

543001 Odpis nedobytné pohledávky 3 400,00 0,00 

Celkový součet   5 080 554,99 5 253 087,24 
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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. Neméně velké díky patří i 

našemu panu řediteli.  

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: 

 MPSV 

 KÚ StČ.kraje 

 Humanitární fond StČ. kraje 

 Statutární město Kladno 

 Missiva s.r.o. 

 Generali pojišťovna a.s 

 manželé Chvátalovi 

 Ing. Dan Jiránek 

 Karel Mařík 

 Alena Rabochová 

 všichni. kdo nám darovali roušky 

 všichni, kdo zakoupili ptačí budky a krmítka 

 a všichni, kdo nám přispěli na zakoupení vozidla Fordu Fiesta pro pečovatele 
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Nefinančně naši službu podpořili:  

 Miroslav Preissler 

 Vladimír Dejl 

 Jaroslav Hroch 

 Radek Soukup 

 Pavlína Lukášová 

 Mgr. Dona Jandová Zalmanová 

 Marek Obidko 

 

 

 

 

Odborníci, kteří naši činnost podpořili: 

 Martina Hrubá DiS. 

 

 

V Kladně, dne 18.5.2022 

 

 

Zpracoval: Karel Kuchař 

 

 

 

 

 

 


