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Úvod

Předkládáme Vám zprávu  o  činnosti  Centra  pečovatelské  služby  Frýdek-Místek,   příspěvkové
organizace za rok 2010.

Centrum  pečovatelské  služby  Frýdek-Místek,  příspěvková  organizace  má  dle  zákona  č.
108/2006 Sb., o sociálních službách  Krajským úřadem Moravskoslezského kraje zaregistrovány 3
sociální služby.

Pečovatelská     služba  je  podle  ustanovení  §  40   zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách terénní  a  ambulantní  sociální   služba.  Služby jsou poskytovány seniorům a zdravotně
postiženým občanům v jejich domácnostech na území města Frýdku-Místku. Posláním služby je
umožnit uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, žít co nejdéle běžným a důstojným
životem  ve  vlastním  sociálním  prostředí,  podporovat  jejich  soběstačnost  a  respektovat  jejich
svobodnou vůli.

Centrum  denních  služeb Domovinka je  podle ustanovení  §  45 zákona o sociálních
službách  zařízení  s  denním  pobytem,  kde  jsou  poskytovány  ambulantní  služby  seniorům  a
zdravotně  postiženým  osobám.  Sociální  služby  v  centru  umožňují  osobám,  i  při  snížené
soběstačnosti,  zůstat  ve  svém  dosavadním  prostředí.  Podporují  a  prodlužují  aktivitu  uživatelů,
posilují samostatnost a soběstačnost, zajišťují kontakt  se společenským prostředím, napomáhají jim
překlenout samotu a jejich  rodinným příslušníkům nabízejí pomoc ve formě celodenního dohledu. 

Odborné sociální poradenství je sociální služba podle ustanovení § 37 zákona o sociálních
službách, jejíž součástí je i půjčovna kompenzačních pomůcek. Je zde poskytováno poradenství v
oblastech orientace v sociálním systému a právu formou ústní, písemnou či telefonickou. Zajišťuje
kontakt  se  společenským  prostředím  zprostředkováním  navazujících  služeb,  včetně  zapůjčení
vhodných  kompenzačních  pomůcek  z  vlastní  půjčovny.  V  neposlední  řadě  je  nápomocna  při
uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, tak i při obnovení či
upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Závazkem organizace je umožnit  uživatelům terénních a ambulantních služeb, kteří mají
sníženou  soběstačnost  z  důvodu věku,  chronického  onemocnění  nebo  zdravotního  postižení  za
pomocí  svých  služeb setrvat  v  jejich přirozeném sociálním prostředí  nebo  pomoci  vytvořit  jim
přirozené sociální prostředí, a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 

Sociální služby jsou poskytovány všem uživatelům dle potřeby, v jejich zájmu  a v náležité
kvalitě  tak,  aby  bylo  zajištěno  dodržování  lidských  práv  a  základních  svobod  bez  rozdílu
náboženství,  národnosti,  politického přesvědčení  či  barvy pleti.  Všichni  zaměstnanci  organizace
jsou poučeni o zachovávání mlčenlivosti o citlivých údajích uživatelů.      

Tyto  služby jsou  realizovány formou terénních  a  ambulantních  pečovatelských  služeb  v
domácnostech  uživatelů,  středisku  osobní  hygieny,  Centru  denních  služeb  Domovinka  a  v
Odborném sociálním  poradenství.

Provoz:  Pečovatelská služba                     denně         7:00  –  19:00 hod
               Centrum denních služeb              po – pá      7:00  –  15:30 hod.
               Odborné soc. poradenství             po – pá      7:00  –  15:30 hod.
               půjčovna kompenz. pomůcek       po – pá    11:30  –  15:30 hod. 



 1)  Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízená

1. Pečovatelská služba

        Pečovatelská služba poskytuje sociální službu občanům na území města Frýdku–Místku,
Lískovce,  Zelinkovic,  Lysůvek,  Chlebovic  a  Skalice.  Během  roku  2010  byla  poskytnutá  péče
celkem 541 občanům našeho  města  z  toho  161 mužům a  380 ženám. Pracovnice  v  sociálních
službách docházely 2-3x denně (včetně sobot, nedělí a svátků) k  76 uživatelům, kde zajišťovaly
především osobní hygienu u ležících osob, podání a přípravu jídel. Všichni zájemci, kteří požádali o
naši službu, byli v co nejkratším termínu uspokojeni.     

       Nejžádanější  a  nejrozšířenější  službou naší  organizace  je  stále  dovoz obědů pečovaným
osobám (370 uživatelů), bylo rozvezeno celkem 54.867 obědů. Obědy rozvážíme čtyřmi vozidly,  z
nichž 3 jsou vlastní vozy Fiat Dablo Cargo a jedno je vozidlo  soukromého dopravce. Denně, v
době od 10:00  do 13:00 hodin, rozvezeme cca 210 obědů. Obědy odebíráme z restaurace, kde vaří
jídla nepřetržitě. Jídla jsou jak dietní (šetřící a diabetická), tak i přizpůsobena starším lidem.
Pro všechny naše uživatele máme zakoupeny termo-jídlonosiče, ve kterých jídlo vydrží teplé po
dobu cca 3 hodin.
    

           S kvalitou a skladbou jídla je většina uživatelů spokojená, jsou však mezi nimi i takoví, kteří
si neustále na něco stěžují. Veškeré jejich připomínky řešíme ihned přímo s dodavatelem a snažíme
se vše vyřešit ke spokojenosti našich uživatelů, což se ne vždy podaří.



Mezi další úkony, které poskytujeme patří:

                                              PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA

Název úkonů Počet
úkonů

Název úkonů Počet úkonů

Pomoc a podpora při podání jídla 800 Údržba domácích spotřebičů 31

Pomoc při oblékání a svlékání 7288 Mytí chodby 476

Pomoc při prostorové orientaci 1740 Mimořádné úkony 98

Pomoc při přesunu na lůžko , vozík 2137 Běžné nákupy 3905

Pomoc při úkonech osobní hygieny 15916 Pochůzky 1846

Koupel v domácnosti 359 Praní ložního a osobního prádla 218

Koupel v SOH 645 Doprovod lékař 364

Pomoc při základní péči o vlasy 6 FAKULTATIVNÍ ÚKONY

Pomoc při použití WC 1117 Dohled nad dospělým člověkem 15632

Donáška oběda 3300 Svoz a odvoz do SOH 280

Pomoc při přípravě jídla a pití 14128 Svoz prádla 30

Příprava a podání jídla a pití 1200 Doprovod při procházce 158

Běžný úklid 11093 Mazání těla 1602

Údržba domácnosti 727 Použití vysavače poskytovatele 70

CELKEM ÚKONŮ :                                85.166

Naši pracovníci však nabízejí uživatelům i jinou pomoc, např.

● zařizování různých oprav v domácnostech
● doprovody na úřady, k odborným vyšetřením, rehabilitacím, do knihoven
● zajištění služeb kadeřnice a pedikérky přímo v domácnosti uživatele
● zprostředkování pomoci při vyřizování příspěvku na péči, jednorázových dávek, občanských

průkazů
● zprostředkování zapůjčení kompenzační pomůcky z naši půjčovny

       Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že potřebnou péči vykonáváme pečlivě a odpovědně.
Snažíme se o naše uživatele postarat  co nejlépe,  aby mohli  co nejdéle v klidu zůstat  ve svých
domovech. Kvalita prováděných úkonů a kvalifikovaný přístup pracovnic přispěly k tomu, že na
naši službu nebyly adresovány žádné stížnosti. K našemu potěšení se množí pochvaly od samotných
uživatelů a také rodinných příslušníků, za dobře odvedenou práci, citlivý a lidský přístup. Velkou
radost nám činí i to, že na nás vzpomínají a děkují za péči rodinní příslušníci bývalých uživatelů i
když už jim žádnou péči neposkytujeme.  
      Samozřejmostí  je,  že  nezapomínáme  na  blahopřání  k  životním  jubileím  a  na  návštěvy
hospitalizovaných uživatelů. 

      



Péče o uživatele v domech zvláštního určení

          Naše organizace zabezpečuje pečovatelskou službu v 10 domech zvláštního určení na území
města Frýdku–Místku. V těchto domech je celkem 495 bytů obsazeno občany, z nichž ne všichni
potřebují pomoc pečovatelské služby. Péči zajišťujeme celkem u 92 občanů.  

         Jedenkrát týdně, v rámci podpory zdravého způsobu života, probíhají pod vedením zkušené
rehabilitační  sestry  pro  naše  uživatele  pravidelné  dopolední  rehabilitační  cvičení.  Cviky  jsou
zaměřeny na  držení těla, rozhýbání kloubů a dechová cvičení. Toto cvičení prospívá rovněž lidem s
různým tělesným postižením. Účastní  se ho, ať již pravidelně nebo jen občas,  10–15 uživatelů.
Cvičení probíhá   v domě zvláštního určení na Zámecké ulici v kulturní místnosti a v místnosti
klubu pro seniory na Sadové ulici ve Frýdku, kde rovněž provozujeme knihovnu, která slouží všem
obyvatelům, Ti si zde  mohou vypůjčit knihu nebo posedět s přáteli.

           Velice oblíbené a hodně navštěvované jsou společenské akce (vánoční besídky, Den matek,
Hry seniorů 2010,  Pochod pro seniory 2010, propagační výstavky) organizované sociálně právní
poradnou. 

Středisko osobní hygieny

Součástí  domu  zvláštního  určení  na  Zámeckém  náměstí  je  zařízení  „Středisko  osobní
hygieny“, které využívají jak klienti domu zvláštního určení, tak i ti, kteří nemají pro svůj zdravotní
stav  vyhovující  podmínky  ke  koupeli  ve  svých  domácnostech.  Tito  jsou  ke  koupání  sváženi
vozidlem  Centra pečovatelské služby a za asistence pracovníka v sociálních službách je provedena
jejich celková očista. Toto zařízení navštěvovalo v loňském roce 25 uživatelů.

Obyvatelům v domě zvláštního určení na  ul. Sadová slouží koupelna, která je využívána jak
uživateli  mobilními,  tak  i  s  různými  poruchami  hybnosti.  Koupelna  je  vybavena  vanovým
elektrickým zvedákem, který zmírňuje fyzickou zátěž personálu a uživatelům dodává pocit většího
bezpečí při samotné koupeli.

Zaměstnanci

Personální zajištění služby:   1  vedoucí pečovatelské služby
                                                  2  pracovnice v sociálních službách (koordinátorky)
                                                34  pracovnic v sociálních službách- pečovatelky
                                                  7  pracovníků v  sociálních  službách – řidiči
                                                  4  pracovníci pro rozvoz obědů se stanoveným rozvrhem o sobotách,
                                                      nedělích a svátcích

Služby  uživatelům  jsou  zajištěny  jak  našimi  kmenovými  zaměstnanci,  tak  studenty,  kteří
vypomáhali  v období prázdnin a čerpání  dovolených,  poskytovány  denně včetně sobot nedělí  a
svátků od 7:00-19:00 hodin.



2. Centrum denních služeb  - Domovinka    

   
   Centrum  denních  služeb –  Domovinka  se
   nachází  v samostatné  budově  se  zahradou
   na ulici J. Lady 1791 v Místku. Je zařízením
   s  denním  pobytem  a   poskytuje   sociální
   služby  seniorům  a  zdravotně  postiženým
   občanům  v  pracovní dny  v době od 7.00 - 
   do 15.30  hod.   Uživatelé  si  sami  stanoví 
   četnost   pobytu  v  zařízení,   lze  domluvit 
   pobyt  jen  na  několik  dnů  v  týdnu  nebo 
   měsíci.

Hlavním cílem  Centra denních  služeb Domovinka je :

 podporovat a prodlužovat aktivitu uživatelů, 
 posilovat jejich samostatnost a soběstačnost
 zprostředkovat kontakt se společenským prostředím
 pomáhat překlenout samotu 
 rodinám pečujícím o své blízké nabízet pomoc formou celodenní péče  
 poskytovat pomoc při obstarávání osobních záležitostí
 poskytovat pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů 

Centrum denních služeb Domovinka má kapacitu 18 uživatelů. Zařízení tvoří dvě oddělení se
samostatnými  bezbariérovými  vstupy.  První oddělení   v přízemí má kapacitu 10 uživatelů a  je
určeno osobám s pohybovým omezením. Druhé poschodí  slouží 8 uživatelům samostatně chodícím
nebo s  menším pohybovým  omezením.  Na obou odděleních  se  nacházejí  koupelny,  které  jsou
celoročně  využívány  k  udržování  osobní  hygieny.  Ke  zkvalitnění  péče  o  uživatele  na  druhém
oddělení  Centra  denních  služeb  Domovinka  byla  v  dubnu  otevřena  multismyslová  relaxační
místnost  Snoezelen,  která  uživatelům přináší  pocit  pohody,  klidu a  jistoty a  zároveň  aktivizuje
jejich smysly. Terapii s uživateli provádí odborně školená sociální pracovnice. Aby mohli místnost
využít i uživatelé s pohybovým omezením, byl do zařízení zakoupen schodolez.

        Stravování v Centru je zajištěno smluvně z restaurace, uživatelé si mohou vybrat ze tří diet
(racionální, diabetická, žlučníková).  Do Centra dochází pravidelně pedikérka a kadeřnice.
          
Provoz Centra denních služeb Domovinka zajišťuje 6 pracovníků. 

● 1 sociální pracovnice vedoucí centra, která zodpovídá za řádný chod zařízení
● 2 pracovnice v sociálních službách, které provádějí přímou obslužnou péči
● 1  pracovnice  v  sociálních  službách,  která  zajišťuje  výchovné,  vzdělávací  a  aktivizační

činnosti  sloužící  k udržení a rozvoji motorických,  psychických  a sociálních schopností a
dovedností.  Při  provádění  zájmové činnosti  se  přihlíží  ke zdravotnímu stavu uživatelů a
svobodné vůli ke spolupráci

● 1 pracovník v sociálních službách – řidič, zajišťuje svoz a odvoz uživatelů do zařízeních
● 1 uklízečka 

     
        Služeb v zařízení  využilo v roce 2010 33 uživatelů, smlouvu ukončilo 6 a 2 uživatelé  zemřeli.
Průměrný věk je 77 let, nejstaršímu je 90 let, nejmladšímu 54 let.



Analýza docházky do Centra denních služeb v letech 2008 – 2010 
(kapacita zařízení 18 uživatelů) 

                                                                      

Počet uživatelů v roce

Měsíc  2008   2009 2010 

leden 15 13 17

únor 13 12 15

březen 14 14 16

duben 13 14 15

květen 15 17 17

červen 14 13 19

červenec 15 17 17

srpen 14 20 17

září 14 20 19

říjen 14 13 19

listopad 12 15 21

prosinec 14 18 21

     Během celého roku probíhala v zařízení odborná praxe studentů SSOŠ Frýdek-Místek, obor
sociální činnost, a studentů SZŠ, obor sociální péče – pečovatelská činnost. 
V zařízení rovněž probíhaly po celý rok exkurze spojené s prohlídkou Snoezelenu.

Ve dnech 15.4.2010 a 6.10.2010 se konaly Dny otevřených dveří, kde měli občané Frýdku-
Místku možnost si prohlédnout zařízení Centra denních služeb Domovinka. Mohli se seznámit jak s
provozem, tak s jeho zaměstnanci a vyslechnout si názory uživatelů, kteří zde pravidelně dochází.

        V měsíci červnu byla budova zateplena a získala novou fasádu. V červenci byl na svoz
uživatelů zakoupen nový automobil Citroën-Berlingo. 

Výčet zájmových a kulturních činností uživatelů v roce 2010: 

Vzdělávání:

● 2 přednášky VZP s měřením krevního tlaku a dárkem (vitamíny)
● přednáška o zdravé výživě spojená s prodejem knih
● besedy se zdravotní, sociální a kulturní tématikou
● promítání filmů s přírodovědnou tématikou
● sledování televizních zpráv a vzdělávacích pořadů, pořadů pro seniory
● předčítání z knih, novin a časopisů
● jednou měsíčně promítání filmů zkušeným amatérským filmařem a následná beseda



● besedy na aktuální témata v oblasti poskytování sociálních služeb
● čtení knih z domácí knihovny
● návštěva Dne zdraví a sociálních služeb

Zájmové aktivity:

 společenské hry
 zahradní grilování, opékání párků, smažení vaječiny
 paměťová cvičení a soutěže
 výtvarná činnost – tvoření dekorací, ruční práce
 vzpomínka na uplynulá léta spojená s prohlížením fotografií
 muzikoterapie
 připomenutí velikonočních a vánočních tradic
 pomoc při péči o pokojové a venkovní květiny
 luštění křížovek a sudoku
 malování mandal
 řešení jednoduchých rébusů

Pohybové aktivity:

● Hry seniorů 2010 – soutěží se zúčastnili 4 uživatelé
● pobyt a cvičení na zahradě
● tělovýchovné chvilky, cvičení s míči
● vycházky do okolí 
● akupresurní cvičení s pomocí rehabilitačních pomůcek
● chůze v areálu zařízení
● relaxační cvičení
● terapie ve Snoezelenu
● cvičení „jógy prstů“

Kulturní programy:

● společné oslavy narozenin a jmenin uživatelů
● promítání fotodokumentace uživatelů v Domovince
● besídky v Domovince
● pravidelné besídky v mateřské školce Sněženka
● sledování filmů pro pamětníky a dle přání uživatelů 
● poslech hudby a zpěv známých písní
● návštěvy blízké cukrárny a obchodů



3. Sociálně právní poradna  ( SPP )

Sociální poradenství je nedílnou součástí všech sociálních služeb a jeho bezplatné poskytnutí zákon
garantuje pro každého jednotlivce.

Personální zajištění služby: 
● vedoucí sociálně právní poradny – sociální pracovnice
● 2 sociální pracovnice

Prostřednictvím  registrované  služby  odborného  sociálního  poradenství  zajišťuje  Centrum
pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace,  seniorům a osobám se zdravotním
postižením pomoc  a  podporu  na  odborné  úrovni  již  od  roku  2007.  Činnost  v  sociálně  právní
poradně je zaměřena především na poskytování odborného sociálního poradenství, které směřuje k
řešení problémů seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální
situaci.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Součástí odborného poradenství je i půjčování
kompenzačních  pomůcek.  Vlastní  půjčovnu
kompenzačních  pomůcek  provozujeme  od
roku 2005. Vznikla v reakci  na požadavky a
potřeby  občanů,  především  z  řad  uživatelů
sociálních služeb v terénu. Za uplynulých pět
let  se  prostřednictvím  této  služby  podařilo
poskytnout potřebnou pomoc vysokému počtu
spokojených  uživatelů.  Naši  snahou  je
dosáhnout  optimálního  počtu  kompenzačních
pomůcek tak, aby byla vyrovnána poptávka s
nabídkou.  V  uplynulém  roce  byl  sortiment
půjčovny  doplněn  o  nové  antidekubitní

matrace a elektrické polohovací postele. Nákup nových kompenzačních pomůcek je vždy podmíněn
finančními možnostmi organizace. V uplynulém roce jsme z důvodu zefektivnění služby převedli
agendu  půjčovny  kompenzačních  pomůcek  do  elektronické  podoby.  Svoje  zkušenosti  s
provozováním  půjčovny  kompenzačních  pomůcek  ochotně  předáváme  zájemcům  z  řad
poskytovatelů  sociálních  služeb,  kteří  zřízení  podobné půjčovny plánují  ve  vlastním zařízení  a
obracejí se na nás s žádostí o metodickou pomoc. Potřeba služby i zájem o kompenzační pomůcky
vyplývá  mj.  také  z  počtu  uspokojených  žadatelů.  V  roce  2010  jsme  uspokojili   zapůjčením
kompenzační pomůcky 311 žadatelů a při  základním poradenství bylo poskytnuto 979 intervencí. 



Při  poskytování  odborného  sociálního  poradenství  zajišťujeme  činnost  v  rozsahu  těchto
úkonů:   

● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
● sociálně terapeutické činnosti
● pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Problémům našich uživatelů v Sociálně právní poradně nejen aktivně nasloucháme, ale hledáme
vždy způsob, jak účinně pomoci. Proto jsme doplnili v prosinci 2010 služby o specializované právní
poradenství,  kdy  našim uživatelům poskytujeme  bezplatné  právní  poradenství  ze  všech  oblastí
práva, zejména  z  práva občanského, pracovního, rodinného a trestního.
Přehled činnosti v SPP za rok 2010 (viz tabulka)

Za rok 2010 bylo v Sociálně právní poradně poskytnuto 2.021 intervencí. 

                                              SOCIÁLNĚ  PRÁVNÍ  PORADNA      

Poradenská oblast Kontakt Poradenská oblast Kontakt

Ústavní  zařízení  (žádost,  informace  o
podmínkách přijetí....) 86

Jednorázový příspěvek na opatření
zvláštních pomůcek 8

DZU (žádost, informace o podmínkách     
 přijetí....)                                                    34

Příspěvek na úpravu bytu
7

Penzion pro seniory (žádost, informace o
podmínkách  přijetí....)   

   
 49

Příspěvek na zakoupení motorového
vozidla 7

Krizová intervence, mimořádná okamžitá
pomoc 3

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového
vozidla 3

Anonymní poradenství 263 Příspěvek na provoz motorového vozidla 11

Jednání s uživateli 757 Příspěvek na individuální dopravu 8

Jednání s ostatními subjekty
303

Příspěvek na úhradu za užívání
bezbariérového bytu 2

Příspěvek na bydlení 45 Příspěvek za užívání garáže 4

Invalidní důchod 4 Mimořádné výhody 27

Vdovský a vdovecký důchod 2 Příspěvek na péči 250

Příspěvek na živobytí
2

Doporučení  občanů  k  jinému  subjektu
poskytujícímu sociální služby 119

Doplatek na bydlení
11

Ostatní  písemnosti  (stížnost,  osobní
doklady.....) 16

Celkem                                                                                                             2.021 intervencí



Činnost pracovníků SPP

11.6.2010 -  Hry seniorů 2010 

● kompletní zajištění včetně programové náplně
● výzdoba a propagace
● sestavení týmu a jeho podpora

10.9.2010– IV. ročník tradičního pochodu pro seniory 2010 – ve spolupráci s ČČK. 

Trasa:      od Hájku do Sedlišť 
Činnost:  kompletní zajištění akce (zajištění propriet, vytvoření plakátů, účastnických listů, kuponů 
               na občerstvení, zajištění občerstvení)



Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Dle  vnitřních  předpisů  a  novelizací  zákona  o  sociálních  službách  se  zaměstnanci  zúčastnili
akreditovaných  kurzů,  přednášek,  seminářů  vztahujících  se  k  jejich  práci  včetně  seminářů
zaměřených na standardy kvality sociálních služeb.  Kopie o absolvovaném vzdělání jsou uloženy v
osobních složkách zaměstnanců a jsou součástí individuálních vzdělávacích plánů. V současné době
všichni zaměstnanci splňují požadované vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Absolvované kurzy a semináře v roce 2010

● seminář VEMA  - mzdy nová legislativa  roku 2010
● seminář – úvod do elektronických spisových služeb 
● seminář OK systém poskytovatel
● seminář na účetnictví příspěvkových organizací v platné metodice
● seminář – nový katalog prací
● seminář ekonomů a účetních v sociálních službách
● přednáška Tena – Ošetřovatelská a paliativní péče, péče o inkontinentního pacienta
● seminář „Sebekoučování vedoucího pracovníka jako nástroj vlastního rozvoje“
● XIV Gerontologické dny Ostrava –  16 hod
● supervize pro zaměstnance
● školící akce Snoezelen 
● školící akce „O nemocech ve stáří s pohledu interního lékaře“
● školící akce „Diabetes mellitus“
● seminář „Jednání se zájemcem o službu“
● seminář „ Krizová intervence v praxi“
● seminář „ Uplatnění asertivity v jednání s klientem“
● seminář „ Aktivizační a manipulační techniky“
● seminář „ Individuální plánování v sociálních službách“ 
● školení řidičů
● školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Absolvované stáže

● Centrum denních služeb Domovinka Třinec
● Penzion pro seniory Frýdek-Místek
● Domov pro seniory Frýdek-Místek

Spolupráce s organizacemi

Vzhledem k náročnosti  některých úkonů úzce spolupracujeme s odbornými lékaři, geriatrickými
sestrami,  agenturami  POMAD,  OPORA,  Podané  ruce,   Svazem  důchodců  ve  Frýdku–Místku,
Charitou,  Gaudiem ,  Domovem pro  seniory   Frýdek–Místek,   Penzionem pro  seniory  Frýdek-
Místek, azylovým domem Beethel. Dále spolupracujeme s Vyšší  odbornou školou sociální F-M,
ČSČK Frýdek-Místek,   vzdělávací  agenturou  EDLiT  s.r.o  se  sídlem v  Třinci  a  Poradnou  pro
uživatele  sociálních  služeb  pod  záštitou  Národní  rady  zdravotně  postižených  v  Praze.  Naše
pracoviště  získalo certifikát  pro  provádění  praktické  výuky ve vzdělávacích  kurzech  ČAPS Na
pracovištích proběhla praxe  studentů z personálně vzdělávací agentury EDLiT s.r.o z Třince. 

 2)  Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu 



            na  rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Vyhodnocení závazných ukazatelů

Ukazatelé stanovené zřizovatelem na rok 2010 a jejich plnění:

Závazné ukazatelé stanovené zřizovatelem Rozpočet
2010

Skutečnost 
k 31.12.2010

Upravený hospodářský výsledek (v tis. Kč)                0                   161

Průměrný přepočtený počet pracovníků 58,05 56,4

Podíl mimo tarifních složek (%) 25 14

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek za rok 2010  navrhujeme převést podle vyhlášky 250/2000 Sb.

Hospodářský výsledek 161 010,68 Kč

Do fondu odměn 40 000,00 Kč

Do rezervního fondu 121 010,68 Kč

3)   Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace 

Prioritou  hospodářské  činnosti  naší  příspěvkové  organizace  nadále  zůstává  zavedený  systém
úsporných  opatření  na  všech  stupních  řízení  při  zachování  vysokých  standardů  kvality
poskytovaných  úkonů pečovatelské  služby,  úkonů v Centru denních  služeb a v sociálně právní
poradně, jejíž součástí je půjčovna kompenzačních pomůcek. 
Za rok 2010 vykazuje organizace zlepšený hospodářský výsledek. 

3.1  Výsledek hospodaření, náklady, výnosy

Hospodářský výsledek za rok 2010

Náklady celkem
( v tis.Kč )

Výnosy celkem + příspěvek na činnost
( v tis. Kč )

Hospodářský výsledek

       16 660 tis. Kč                         16 821 tis. Kč          161 tis. Kč 

Komentář k jednotlivým ukazatelům:



I. NÁKLADY

spotřeba materiálu

Skutečnost k 31.12.2010 ............................................628 tis.  Kč
Z toho:

1) pohonné hmoty 207 tis. Kč

2) čistící prostředky 21 tis. Kč

3) kancelářské potřeby 85 tis. Kč

4) režijní materiál 188 tis. Kč

5) DDHM do 2 999,-Kč 20 tis. Kč

6) DDHM nad 3 000,- Kč 107 tis. Kč

spotřeba energie

Trvale platí úsporná opatření u všech druhů energie, jež jsou naplňována zodpovědným přístupem
všech  zaměstnanců.  Jednotlivé  ukazatele  spotřeby  jsou  pravidelně  sledovány a  vyhodnocovány
ekonomem organizace.
Skutečnost k 31.12.2010 ............................................556 tis.  Kč
Z toho:

1) teplo a TÚV 261 tis. Kč

2) el. energie 154 tis .Kč

3) vodné 27 tis. Kč

4) plyn 114 tis. Kč

ostatní služby celkem

Skutečnost k 31.12.2010  ....................................... 705 tis. Kč
Mezi hlavní položky tohoto ukazatele patřily mimo jiné:

1) výkony spojů O2 42 tis. Kč

2)VODAFONE – mobilní síť 84 tis. Kč

3)internet 35 tis. Kč



4)přepravné 203 tis. Kč

5)služby VEMA+PVT 49 tis. Kč

6)stočné 28 tis. Kč

7)poplatky rozhlas, televize 7 tis. Kč

8)školení zaměstnanci 87 tis. Kč

9)zabezpečení budovy 23 tis. Kč

10)ostatní služby 147 tis. Kč

Oproti období roku 2009 došlo k nárůstu.

opravy a udržování

Skutečnost k 31.12.2010  .................................384 tis. Kč
z toho: 

1) opravy vozidel 52 tis. Kč

2) ostatní opravy 38 tis. Kč

3) opravy proúčtovány z investičního fondu 294 tis. Kč

Částka proúčtovaná z investičního fondu se skládá ze dvou položek, a to:
● výměna hromosvodu a jeho vedení na Centru denních služeb 
● oprava plynových kotlů  na Centru PS

Na opravy  vozidel  je  zaúčtováno  běžné  udržování  všech  5  automobilů  Centra  PS  (garanční  a
servisní prohlídky, sezónní přezutí pneumatik, opravy)

V ostatních  opravách jsou zahrnuty:
● opravy praček
● opravy kompenzačních pomůcek
● oprava ledničky, osvětlení, antény a hasicích přístrojů

jiné ostatní náklady

skutečnost k 31.12.2010 .........................................163 tis. Kč
Mezi hlavní položky tohoto ukazatel patřilo mimo jiné:

1) zákonné a havarijní pojištění mot. vozidel 65 tis. Kč

2) zákonné pojištění zaměstnanců 40 tis. Kč

3) pojištění odpovědnosti za škodu 7 tis. Kč

4) náklady minulých let 47 tis. Kč

5) technické zhodnocení 4 tis. Kč

odpisy DHM



skutečnost k 31.12.2010 ......................................517 tis. Kč

1) odpisy DHM 517 tis. Kč

Celkové  odpisy  k  31.12.2010  byly  odvedeny  v  souladu  s  odpisovým  plánem  schváleným
zřizovatelem.

Do položky odpisů se promítl nákup nového osobního automobilu Citroën Berlingo v ceně 409
000,- Kč (209.000,- Kč z investičního fondu a 200.000,- Kč z investiční dotace  Moravskoslezského
kraje).

V měsíci  červnu  byla  dokončena  investiční  akce  na  budově Centra  denních  služeb  -  zateplení
objektu ve výši 1 161 565,- Kč, čímž došlo k technickému zhodnocení budovy. Odpisy z budov
byly do konce roku navýšeny o 13 tis. Kč a o tuto částku byly upraveny i odvody zřizovateli.

II.   VÝNOSY

úhrady za poskytované služby

                         
Skutečnost k 31.12.2010 ........................................... 4 497 tis. Kč
Hlavní položky tohoto ukazatele:

Úhrady za dovoz 794 tis. Kč

Úhrady za poskytnuté služby PS 2 810 tis. Kč

Nájemné za termojídlonosiče 72 tis. Kč

Úhrady za pobyt v Centru denních služeb 244 tis. Kč

Úhrady za svoz z Centra denních služeb 19 tis. Kč

Úhrady za půjčovné kompenzačních pomůcek 558 tis. Kč

Úhrady za péči  v letech 2007-2010 



2 060 777 Kč 2 130 876 Kč
2 283 058 Kč

2 809 497 Kč
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Tržby za poskytnutou péči narostly jednak zhoršujícím se zdravotním stavem uživatelů, náročností
péče, zvýšenou četností návštěv, a také zvýšením úhrad za jednotlivé poskytované úkony od října
roku 2009.

Úhrady za pobyt v Centru denních služeb  v letech 2007-2010 
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Častější prezentace Centra denních služeb a nově zřízeného snoezelenu v médiích nám pomohla
získat větší zájem o toto zařízení a tím zvýšit počet uživatelů. 



Úhrady za půjčovné kompenzačních pomůcek v letech 2007-2010 
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Tržby za půjčovné kompenzačních pomůcek překročily stanovený odhad rozpočtu na rok 2010 a to
díky  nákupu  kompenzačních  pomůcek  v  částce  67.776,-Kč.  Z  dotací  jsme  zakoupili  3  ks
elektrických polohovacích postelí, 3 ks antidekubitních matrací a sedák přes vanu.

Ostatní výnosy  101 tis. Kč

Hlavními položkami tohoto ukazatele jsou: 

● dobropisy minulých let
● náhrady od pojišťovny
● náhrady od pracovníků a uživatelů 

3.2 Čerpání účelových  dotací

V roce 2010 poskytlo naší organizaci Statutární město Frýdek-Místek neinvestiční dotaci na provoz
ve výši 10 069 000,-Kč. Čerpání dotace proběhlo v pravidelných termínech a částkách a dotace byla
vyčerpána v plné výši.

Z MPSV jsme získali na pečovatelskou službu dotaci na mzdové náklady a náklady na sociální a
zdravotní pojištění ve výši 1 650 000,-Kč (ve třech splátkách). Dotace byla rovněž vyčerpána v plné
výši.

Další byla investiční dotace z MS kraje  ve výši  200 000,-Kč na zakoupení automobilu pro svoz
uživatelů Centra denních služeb.



Další dotace:

 z části výtěžku obchodní společnosti KIMEX, a.s. poskytnuto na veřejně prospěšný účel 
56 000,-Kč

 z rozpočtu města 77 000,-Kč  (Pochod pro seniory 9 000,-Kč, Hry seniorů 68 000,-Kč)

Obě tyto dotace byly vyčerpány v plné výši.

2) Žádosti o dotace:

V září  2010 zaslala naše organizace  „Žádost  poskytovatele  sociální  služby o dotaci  ze státního
rozpočtu pro rok 2011“. Na základě Rozhodnutí z MPSV bude naší organizaci poskytnuta dotace
1 652 000,-Kč na mzdové prostředky: 1 452 000,-Kč pro pečovatelskou službu a  200 000,-Kč  pro
Centrum denních služeb.

3.3   Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat 

Mzdové náklady  celkem k 31.12.2010...................................9 775 tis. Kč
Z toho:

mzdy zaměstnanců celkem 9 775 tis. Kč

mzdy zaměstnanců 9 759 tis. Kč

OPPP 16 tis. Kč

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců je v rámci schváleného limitu 56,4 pracovníka.

3.4  Peněžní fondy

viz tabulková část

3.5   Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy 

1) investiční činnost:   zateplení a nová fasáda budova Centra denních služeb Domovinka  v
částce 1 161 565,- Kč  - investiční akce Magistrátu města Frýdku-Místku

2) údržba a opravy:    viz bod 3.1  - opravy a udržování     

3.6   Pohledávky, závazky, inventarizace majetku

1) Pohledávky

Organizace  vede  od  roku  1997  pohledávku  na  nájemném za  pobyt  v  našem  bývalém zařízení
Domov pro matky s dětmi ve výši 2 000,-Kč. Dle ověření je v současné době pohledávka řádně
vymáhána Exekutorským úřadem ve Frýdku-Místku, který činí kroky vedoucí k její možné úhradě.



2)  Inventarizace

Inventarizace  majetku  byla  provedena  k  31.12.2010,  fyzický  stav  souhlasil  se  stavem účetním,
nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Veškeré doklady byly dle pokynu  předány na OSOM
Magistrátu města Frýdku-Místku v řádném termínu.

3.7    Vyhodnocení doplňkové činnosti

Organizace v současné době neprovozuje doplňkovou činnost.

4) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zlepšení činnosti
organizace

Opatření z minulé  výroční zprávy nejsou žádná. 

Návrh opatření ke zlepšení činnosti:

1) dodržovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb
2) vytvářet vhodné a podnětné prostředí pro uživatele zabezpečené odbornou péčí
3) zřídit schodišťovou sedačku na Centru denních služeb 
4) zakoupit polohovací postele pro Centrum denních služeb 
5) zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců

5) Stručné zhodnocení výsledků kontrol

Vlastní kontrolní činnost:

● na úseku hospodaření jednou měsíčně provádí ředitelka CPS kontrolu pokladny a účetních
dokladů, a dle směrnice o finanční kontrole několikrát měsíčně předběžnou, průběžnou a
následnou kontrolu

● pracovnice  sociálních  služeb  (koordinátorky)  pravidelně  navštěvují  uživatele  služeb  z
důvodu zajištění co nejkvalitnější péče, případně rozšíření péče při zhoršeném zdravotním
stavu a sestavování individuálních plánů péče uživatelů. Celkem provedly 1144 kontrol a
šetření

● ředitelka CPS  průběžně kontroluje dodržování směrnic týkajících se provozu v jednotlivých
registrovaných službách

● na úseku BOZP a PO pravidelné kontroly dodržování všech předpisů, pravidelné školení
pracovníků, pravidelné revize elektrospotřebičů a hasících přístrojů



Veřejnosprávní kontrola:

Na úseku hospodaření a financování probíhají pravidelné kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole.  Kontrola  v  roce  2010  proběhla  ve  dnech  9.08.2010  –  13.08.2010.  V  souvislosti  se
zjištěnými nedostatky jsme přijali nápravná opatření a předali sdělení o jejich provedení finančnímu
odboru magistrátu města Frýdku–Místku v předem stanoveném termínu.
  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provedla dne 25.06.2010 kontrolu za účelem
dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve
znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Ve  dnech  12.10.2010  –  14.10.2010  proběhla  inspekce  kvality  poskytované  sociální  služby  –
odborné sociální poradenství v sociálně právní poradně s výsledkem  98 bodů, tj. 68,06 %.
Uložená opatření registrovaná služba plní ve stanovených termínech a podává písemné zprávy o
jejich splnění vedoucímu inspekčního týmu.
Jedním ze závažných zjištění inspekčního týmu bylo nenaplňování povinnosti dle § 88 písm. f)
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tím, že sociální služba
„odborné  sociální  poradenství“  identifikátor  4132501,  neplánovala  průběh  poskytované  sociální
služby  podle  osobních  cílů,  potřeb  a  schopností  osob,  kterým  poskytoval  sociální  službu  a
nehodnotil průběh poskytované služby. Za toto pochybení byla podle § 107 odst. 5 písm. a) zákona
o sociálních službách uložena pokuta ve výši 5.000,-Kč.

6) Tabulková část

● souhrnná tabulka hospodaření organizace za rok 2010
● rozbor mzdových prostředků
● čerpání jednotlivých fondů
● rozpis obdržených dotací
● finanční výkazy

Touto zprávou jsme Vám chtěli alespoň z části přiblížit činnost Centra pečovatelské služby v roce
2010.

Zpracovali:  pracovníci Centra pečovatelské služby

Předkládá:    Jaroslava Najmanová, ředitelka

Ve Frýdku-Místku dne 23.03.2011 



Název organizace:              Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek
                                            příspěvková organizace
                                            Zámecká 1266
                                            Frýdek-Místek    738 01

                                              Čerpání  fondů k 31.12.2010

                                                                 

Fond Počáteční stav k
1.1.2010

příjmy výdaje Konečný stav
k 31.12.2010

FKSP 51 295,58 Kč 197 379,10 Kč 193 225,00 Kč 55 449,68 Kč

Rezervní fond 315 414,46 Kč 305 001,16 Kč 30 702,00 Kč 589 713,62 Kč

Investiční fond 442 294,33 Kč 517 300,00 Kč 716 319,00 Kč 243 275,33 Kč

Fond odměn 36 500,00 Kč 63 500,00 Kč 45 000,00 Kč 55 000,00 Kč

Celkem 845 504,37 Kč 1 083 180,26 Kč 985 246,00 Kč 943 438,63 Kč



Čerpání jednotlivých fondů

příspěvkové organizace Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek
1 – 12 měsíc 2010

Fond kulturních a sociálních potřeb 51 295,58 PS

Stravenky 154 139,00 MD

Poukázky FLEXI PASS 34 786,00 MD

Odměny k výročím 4 300,00 MD

Příděl do FKSP (2%HM) 197 379,10 D

55 449,68 KS

Fond rezervní 315 414,46 PS

Hry seniorů 30 000,00 MD

Nákup vanové sedačky z daru Forum dárců 702 ,00 MD

Příděl HV za rok 2009 273 428,16 D

Dar DMS Fórum dárců 702,00 D

Peněžní dar FO 871,00 D

Peněžní dar T.S. a.s. 30 000,00 D

589 713,62 KS

Fond investiční 442 294,33 PS

Odvod z odpisů budov 213 000,00 MD

Oprava hromosvodu na CDS 51 120,00 MD

Nákup osobního automobilu na rozvoz uživatelů 209 900,00 MD

Oprava plynových kotlů na Zámecké 1266 242 299,00 MD

Tvorba odpisů 517 300,00 D

243 275,33 KS

Fond odměn 36 500,00 PS

odměna 45 000,00 MD

příděl HV za rok 2009 63 500,00 D

55 000,00 KS

Legenda:             PS       počáteční stav
                            MD     má dáti
                             D       dal
                            KS      konečný stav 



Výsledky hospodaření za  rok 2010

 Centrum pečovatelské služby Frýdek - Místek, příspěvková org. (v tis. Kč)

Skutečnost Rozpočet Skutečnost Plnění

Ukazatel:
k 31.12.2009 r. 2010 k 31.12.2010 v %

Celkem Celkem Celkem sl. 3:sl. 2x100

1. 2. 3. 4.
Spotřeba materiálu celkem  503       628      124,85%
Spotřeba energie celkem  575       582       556      95,53%
z toho: teplo + teplá voda  274       274       261      95,26%
           elektřina  150       160       154      96,25%
           plyn  121       121       114      94,21%
           vodné  30       27       27      100,00%
Ostatní služby celkem  640       705      110,16%
z toho: výkony spojů (tel. a internet)  149       155       160      103,23%
           ostatní  909       485       545      112,37%
Opravy a udržování  650       89       384      431,46%
Cestovné  32       17       17      100,00%
Náklady na reprezentaci  5       5       5      100,00%
Mzdové náklady celkem 99,91%
z toho: mzdy zaměstnanců 99,91%
           OPPP  15       16       16      100,00%
Zákonné pojištění celkem 99,85%
z toho: sociální pojištění 99,84%
           zdravotní pojištění  837       880       879      99,89%

 184       248       248      100,00%
 300       299      99,67%

 22       x  21      
Pokuty a penále  x  x  5      
Manka a škody  x  x  x 
Jiné daně a poplatky  x  x  2      
Jiné ostatní náklady  156       130       163      125,38%
Odpisy celkem  394       517       517      100,00%
z toho: odpisy budov  156       213       213      100,00%
           odpisy DHM a DNM  238       304       304      100,00%

 x  2      
Finanční náklady(569)  13       13      100,00%
Náklady celkem 103,14%
Tržby z nevýrobní činnosti 105,07%
z toho: pronájem kom. pom.+náj.jídlonosičů  x  515       630      122,33%
           ostatní 102,71%
Úroky přijaté  8       5       2      40,00%
Tržby z prodeje materiálu  -       x  -      

 66       x  369      
 41       16       101      631,25%

Výnosy celkem 115,53%
Příspěvek na činnost celkem 98,34%
z toho: příspěvek města F-M 100,00%
        příspěvek z rozpočtu města  134,5       77       77      100,00%
dotace KIMEX – komp. pom.  100,0       56       56      100,00%
dotace z MPSV – účelová 100,00%
dotace z Moravskoslezského kraje  x  x 
dotace z CHANCE – kom. pom.  100,0       x 
dotace Vánoční strom – účelová  86,7       x  x 
Výsledek hospodaření  337       x  161      
Dotace na investice  442       200       200      100,00%

Zpracoval:B. Holejšovská-ekonom  Dne: 17.2.2011  Podpis: 

 1 463,2      

 1 057      

 9 277       9 784       9 775      
 9 262       9 768       9 759      

 2 876       3 325       3 320      
 2 039       2 445       2 441      

Zákonné soc.náklady (527)
Zaměstnanecké stravné (528)
Náhrada mzdy 1-14den PN (528)

Náklady z odepsaných pohledávek (557)

 16 691,2       16 153       16 660      
 3 736       4 280       4 497      

 3 736       3 765       3 867      

Zúčtování fondů (účet 648)
Jiné ostatní výnosy (účet 649)

 3 851       4 301       4 969      
 13 177,2       12 052       11 852      

 11 106       10 069       10 069      

 1 650,0       1 650       1 650      





Název organizace:             Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek
                                           příspěvková organizace
                                           Zámecká 1266
                                           Frýdek-Místek,  738 01

Rozpis obdržených  dotací
leden – prosinec 2010

                                                                                             v tis. Kč

Obdržené dotace

Město F-M 10 069,- Neinvestiční dotace na provoz  

Dotace MPSV 1 650 ,- Dotace – pečovatelská služba

Dotace z F-M
77,-

Dotace    „Hry seniorů“- 68 tis. Kč
Dotace    „Pochod pro seniory“ - 9 tis.Kč

Účelová dotace
KIMEX 56,-

Dotace na nákup elektrických polohovacích postelí a
matrací

Celkem 11 852-


