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MOTTO:
„Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby
bylo umožněno starším lidem zachovat si stávající způsob života co nejdéle, jelikož „institucionalizovaný“
život v domově se možná zdá pohodlnější, ale platí se za něj mnohdy ztrátou soukromí. Zachování možnosti rozhodovat se o běžných věcech v denním režimu prodlužuje život až o několik let.“

Zpracovatel:

Ing. Dana Jedličková
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ÚVODNÍ SLOVO

Obsahem zprávy, kterou držíte v rukou je souhrn informací o fungování pečovatelské služby našeho
města v průběhu kalendářního roku 2019. Jsou zde popsány podmínky pro poskytování a rozvoj služby,
v jakém rozsahu a za jakých podmínek byla služba v uplynulém roce poskytována, zachycen je i vývoj
finanční náročnosti jejího poskytování.
Pečovatelská služba je zde připravena poskytovat pomoc a podporu obyvatelům města Chropyně, včetně
místní části Plešovec, i občanům obcí Kyselovice, Záříčí a Žalkovice. Terénní služba, která tvoří většinovou složku činností, je prováděna v domácím prostředí klientů při zachování úzkých vazeb na rodinné
příslušníky.
Klíčem kvalitních služeb jsou lidí, kteří tyto služby přímo poskytují. Pro pečovatelskou službu jsou nejdůležitější vlastní zaměstnanci, jejich znalosti, schopnosti, spolehlivost a profesionalita. Neméně důležitý je
také individuální, ohleduplný, laskavý a vstřícný přístup ke každému klientovi, respektování jeho práv a
zachování lidské důstojnosti.
Uplynulý rok se nesl v duchu řady změn. Od oddělení pečovatelské služby od sociálního odboru Městského úřadu Chropyně až po odchod dlouholeté vedoucí pečovatelské služby paní Bc. Lenky Horákové.
I samotný kolektiv pečovatelek doznal změn. V průběhu roku odešly paní Lenka Křižanová a Jana Chytilová. Jejich místa obsadily paní Barbora Novotná a Markéta Rybenská.
Přestože závěr roku přinesl i kritiku práce v konkrétním případě, je nutné od tohoto stínu odhlédnout a
s uvědoměním si stovek a stovek řádně a spolehlivě odpracovaných hodin, mnohdy s vysokým nasazením, často i na úkor volného času či osobních a zdravotních komplikací, za celoroční obětavou práci pro
všechny klienty pečovatelské služby z celého srdce a upřímně poděkovat všem pečovatelkám stálým i
jejich zástupkyním – pracovnicím s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo pracovní činnosti, bez
jejich výpomoci by nebylo možné zvládnout problematické situace při občasných výpadcích z běžného
pracovního nasazení.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Zřizovatel a poskytovatel:

Město Chropyně

Statutární zástupce:

Ing. Věra Sigmundová

Sídlo:

náměstí Svobody 29 Chropyně

Druh sociální služby:

pečovatelské služba

Identifikátor služby:

1862038 (registr poskytovatelů sociálních služeb ČR)

Webové stránky:

www.muchropyne.cz

Místo poskytování:

terénní služba:
v domácnostech klientů
ambulantní služba:
náměstí Svobody 26 Chropyně
(prádelna, výdejna obědů)
náměstí Svobody 27 Chropyně
(středisko osobní hygieny)

Kapacita:

terénní služba:
80 klientů / den
20 klientů péče,
60 klientů obědy
ambulantní služba:
5 klientů / den

Kontaktní adresa:

náměstí Svobody 26
768 11 Chropyně

Telefon:
Vedoucí:

pevná linka:

573 355 172

mobil:

724 184 631

Bc. Lenka Horáková
01.01.2019–30.10.2019

Zástupce vedoucí:

Mgr. Ivana Zlámalová
01.11.2019–31.12.2019
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SPECIFIKACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHROPYNĚ

Veřejné prohlášení PS Chropyně
Pečovatelská služba města Chropyně chce být moderní a profesionální službou pro občany města Chropyně, místní část Plešovec a přilehlé obce Záříčí, Kyselovice a Žalkovice. Jsme tu proto, abychom pomáhali těm, kteří vzhledem ke svému věku, tělesnému a zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby
ve svém každodenním životě a jejich přáním je prožít život podle svých představ v kruhu svých blízkých.
Našim cílem je službu zefektivnit a zmodernizovat. Poskytujeme služby, které jsou bezpečné a profesionální, přizpůsobené potřebám a požadavkům našich klientů. Jsme otevřeni názorům našich klientů i široké veřejnosti, které nás mohou posunout na naší cestě kupředu.
Našim vodítkem jsou Standardy kvality Pečovatelské služby města Chropyně, které přijali všichni pracovníci za své, zavazují se jimi v plné míře řídit a služby v jejich duchu poskytovat.
Poslání
Posláním PS Chropyně je poskytovat sociální služby v přirozeném prostředí tzn. v domácnosti klienta a
dále v zařízení sociálních služeb – Středisko osobní hygieny a prádelny PS Chropyně.
PS Chropyně je terénní i ambulantní sociální službou, která poskytuje pomoc a podporu osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem
a klientem ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízení sociálních služeb. Poskytované úkony
jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a standardy kvality
Pečovatelské služby města Chropyně.
Principy
•
•
•
•
•
•

slušnost, neúplatnost při jednání a poskytování služby, flexibilita
individuální přístup ke klientovi
respektování svobodné volby klienta
rovnost všech klientů
služby poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví
všichni pracovníci ctí etický kodex a standardy kvality PS Chropyně

Základní cíle služby jsou
•
•
•

umožnit klientům žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných
služeb
pomáhat při udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů včetně pomoci při aktivní účasti na
společenském životě města
s ohledem na individuální potřeby klientů podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je
k takovým činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace
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sociální služby poskytovat v zájmu klientů a v náležité kvalitě tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno
dodržování lidských práv a základních svobod

Cílová skupina
•
•
•

senioři
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
s bydlištěm na území města Chropyně, místní části Plešovec nebo přilehlých obcích Záříčí, Kyselovice a Žalkovice

Věková struktura cílové skupiny
•
•
•
•

mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65–80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Provozní doba pečovatelské služby:
pracovní dny:
soboty, neděle, svátky:

06:30–19:30
06:30–12:30 a 17:00–19:00
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4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Pečovatelská služba města Chropyně má stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, pracovní profily a kvalifikační požadavky.
Z hlediska organizačního zařazení započala 01.02.2019 příprava na vyčlenění oddělení Pečovatelská
služba ze struktury Městského úřadu Chropyně a následný vznik samostatné příspěvkové organizace, do
které bude služba zařazena. Tato transformace nebyla do konce kalendářního roku 2019 dokončena.
Optimální personální zajištění pečovatelské služby je velmi složité. Objem poskytované péče není možné
předem odhadnout a veškeré práce předem plánovat. Požadavky ze strany klientů se mění v souvislosti
s postupným zhoršováním jejich zdravotního či psychického stavu. Po postupném nárůstu objemu péče
dochází k předání klienta do pobytových služeb a tím i k citelnému úbytku vykonávaných úkonů. Každý
klient pečovatelské služby má navíc odlišné požadavky na zajištění potřebné péče a pomoci.
Přesto musí být zajištěna zastupitelnost pracovníků v době jejich nepřítomnosti z důvodu dovolených,
pracovní neschopnosti, školení, kurzů apod. I v roce 2019 se pečovatelské službě nevyhnuly personální
změny spojené s odchodem dvou dlouholetých pečovatelek a příchodem dvou nových pracovnic. Komplikace s nepřetržitým zajištěním výkonu pečovatelské služby vedly k navázání spolupráce s dalších pracovnicí na základě dohody o provedení práce.
Celkový počet pečovatelek tak zůstal zachován na počtu 5. Počet zastupujících pracovnic (dohoda o
provedení práce, dohoda o provedení pracovní činnosti) se v průběhu roku zvýšil na 3. Po celý rok dále
pokračovala spolupráce s administrativní výpomocí (0,14 úvazku) zajišťující převod výkazů všech klientů
do elektronického produktu, který umožňuje vyúčtování a sledování statistik všech výkonů. Pokračoval i
úvazek pracovníka na údržbu tří služebních vozidel (0,14 úvazku).
Klientům pečovatelské služby je navíc trvale k dispozici kvalifikovaný sociální pracovník funkčně zařazený
do pečovatelské služby z pozice vedoucí, od listopadu zástupce vedoucí, pečovatelské služby. Vedouc
nebo zástupce vedoucí služby se dále věnovaly vedení veškeré dokumentace, tak aby byly splněny
všechny zákonné požadavky evidence a výkaznictví této sociální služby.
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5. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách je vyžadováno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Všichni pracovníci služby jsou tímto zákonem vedeni k celoživotnímu vzdělávání. Je stanovena
zákonná povinnost pro každého pracovníka v sociálních službách, a také pro sociálního pracovníka, zúčastnit se ročně nejméně 24 hodin vzdělávání.
V roce 2019 absolvovaly pracovnice pečovatelské služby tyto akreditované kurzy:
•

Péče o klienty s inkontinencí (8 hodin)

•

Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče (8 hodin)

•

Demence Alzheimerova typu v detailech života (8 hodin)

Akreditované semináře proběhly jako každoročně přímo pracovišti Pečovatelské služby Chropyně formou uzavřené skupiny v odpoledních hodinách, aby se mohli tohoto vzdělávání společně účastnit všichni
pracovníci a současně tento způsob minimalizuje dopady na vlastní výkon potřebných úkonů pečovatelské služby. Odborní lektoři byli zajištěni ve spolupráci se vzdělávací agenturou SEDUCA Dolní Rožínka
paní Mgr. Jaroslavy Slané.
Pečovatelská služba města Chropyně má vytvořeny standardy kvality sociálních služeb, které se pravidelně 1x ročně aktualizují na poradách pracovníků. Standardy jsou součástí dokumentace, která obsahuje pravidla, jako je Organizační řád, Provozní a sanitační řád, Stížnosti a podněty, Metodiky a postupy
atd.
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6. PŘEHLED ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Základní činnosti
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při
přesunu na lůžko nebo vozík)

•

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
(pomoc při úkonech osobní hygieny – běžná denní hygieny, celková koupel, osobní hygiena na
lůžku apod., pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)

•

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(dovoz nebo donáška stravy do bytu, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)

•

pomoc při zajištění chodu domácnosti
(běžný úklid domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donáška vody, topení
v kamnech včetně donášky a přípravy topiva a údržby topného zařízení, běžné nákupy a pochůzky,
velké nákupy, praní a žehlení prádla)

•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(doprovod dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci, na nákup apod.)

•

bezplatné základní sociální poradenství

Zabezpečit všechny tyto základní činnosti je povinností každého poskytovatele pečovatelské služby. Definovány jsou vyhláškou č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Fakultativní činnosti
Fakultativní úkony mohou být poskytovány pouze klientům, kterým jsou poskytovány základní pečovatelské úkony na základě uzavřené písemné smlouvy.
Nejvíce byl požadován dovoz vozidlem pečovatelské služby za doprovodu pracovnice pečovatelské
služby k praktickému lékaři, diabetoložce, na rehabilitace a o dohled nad podáním léků, orientačním měření tlaku a orientačním měření glykemie.
Pečovatelská služba vlastní některé kompenzační pomůcky. Některé z nich jsou používány pečovatelkami při zabezpečení péče u klientů, některé mohou být dočasně zapůjčeny klientům.
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7. INFORMOVANOST O SLUŽBĚ
Všeobecné povědomí občanů města Chropyně i obyvatel obcí ve správním obvodu města Chropyně je
systematicky posilováno informačními materiály, které jsou k dispozici v ordinacích místních praktických
lékařů, na obecních úřadech, v prostorách DPS a další veřejně přístupná místa.
Informační brožuru obdržel každý zájemce o pečovatelskou službu od sociální pracovnice PS. Podrobné
informace o pečovatelské službě jsou k dispozici na webových stránkách města Chropyně: www.muchropyne.cz je možné nalézt podrobné informace o poskytování pečovatelské služby.
Tradicí se již stalo občasné vydávání malého informačního časopisu s názvem „Střípky Pečovatelské
služby města Chropyně“, který je určený pro všechny klienty služby. Vydáván je od roku 2012. Je využíván
k předávání aktuálních informací o poskytování pečovatelské služby. Časopis je distribuován do domácnosti každého klienta pracovnicemi pečovatelské služby. Časopis je klienty oblíbený, o čemž svědčí i
skutečnost, že do něj vždy pravidelně přispěje i jedna z klientek či jedna z pečovatelek.
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8. DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Město Chropyně disponuje celkem 49 byty určenými pro klienty pečovatelské služby. Jsou umístěny
v domě č. p. 26 na náměstí Svobody (17 bytů), č. p. 27 na náměstí Svobody (16 bytú), č. p. 787 na ulici
Hrázky (8 bytů) a č. p. 788 na ulici Hrázky (8 bytů).
Tyto byty jsou dle Radou města Chropyně schválení Vnitřní směrnice č. 5/2019, Zásady pro poskytování
bytů v Domech s pečovatelskou službou v majetku města Chropyně, přidělovány žadatelům – seniorům,
kteří již ne zcela zvládají svou sebe obslužnost a domácnost, a to jak vzhledem ke svému věku, tak i
zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Ze stejného důvodu jsou žádosti o přidělení těchto bytů přijímány i o
od mladších občanů, pokud jim byl z důvodu nepříznivého zdravotního stavu přiznán invalidní důchod III.
stupně. Pro všechny také platí, že nesmí být plně závislí na péči jiné osoby, netrpí duševní poruchou,
která by narušovala kolektivní soužití nebo závislí na návykových látkách aj. Přihlíží se i ke skutečnosti,
zdali před přidělením bytu již využívají terénní pečovatelskou službu či nikoli.
Byty jsou situovány ve dvou bytových domech na náměstí Svobody (tzv. domy zvláštního určení s pečovatelskou službou) a v jednom bytovém domě, který se nachází na ulici Hrázky. Všechny tyto domy, díky
společným dvorům, se sebou sousedí, čímž vytváří jeden uzavřenější komplex, což šetří pečovatelkám
čas při poskytování péče v rámci DPS.
V domech na náměstí Svobody je celkem 33 malometrážních bytů pro osamělé seniory, přičemž 2 byty
jsou dlouhodobě neobsazené z důvodu nutných rozsáhlejších stavebních úprav, kdy má dojít i ke změně
dispozičního řešení, vč. velikosti podlahové plochy.
V domě na ulici Hrázky je 16 bytů o velikosti 2+kk. Při rozhodování o výběru žadatele na obsazení těchto
bytů bývají zpravidla upřednostňovány manželské dvojice nebo osoby, které žijí v partnerském / druhovském poměru a kteří i nadále chtějí bydlet a žít společně. Podmínka dvojice při přidělování není ale zásadní prioritou.
Při výběru zájemce na kterýkoli uvolněný byt se přihlíží jak k jeho zdravotnímu stavu, tak i k poskytované
péči, k sociálnímu a domácím prostředí aj. Nevýhodou některých bytů ovšem je, že k nim není zcela
bezbariérový přístup. Tuto překážku v domě na náměstí Svobody 26 chtělo město odstranit, čímž by se
obyvatelům, kteří nemají bezbariérový přístup k bytům, zpříjemnil komfort bydlení a nedocházelo k podávání žádostí o výměnu bytu v rámci DPS. Závěr odborného posouzení stavebního technika ale zněl, že
dům je natolik členitý, že realizace navrhovaných stavebních úprav není technicky proveditelná. Muselo
by se přistoupit k jiným, zásadnějším stavebním úpravám, které by byly značně finančně nákladné.
Všechny byty jsou standardně vybaveny kuchyňskou linkou se sporákem a sociálním zařízením. Jiné
potřebné vybavení bytů je na nájemnících a zajištují si jej sami. Tímto je jim dán prostor, aby si mohli
sebou vzít a dál užívat své věci, ke kterým mají citový vztah, pěkné vzpomínky a usnadní jim adaptaci
v novém prostředí. Vzhledem ke stáří bytů a skutečnosti, že již dispozičně nevyhovovali osobám se zdravotním postižením, především pohybovému, bylo v roce 2011 rozhodnuto, že v obou domech na náměstí
Svobody budou byty postupně celkově rekonstruovány. Vany jsou nahrazovány sprchovými kouty, do
kterých je možno přesunout i osobu na invalidním vozíku, vsazují se širší dveřní zárubně, vyměňují toalety, obklady, kuchyňské linky, podlahová krytina, elektroinstalace aj. Tyto rozsáhlé rekonstrukce jsou prováděny v době, kdy dojde k vrácení bytu a tento ještě nebyl přidělen dalšímu zájemci. Ke konci roku 2019
již bylo takto zrekonstruováno 29 bytů.
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Právo užívat byt vzniká uzavřením nájemní smlouvy a zaručuje nárok na úplné soukromí. Toto právo plně
respektujeme, ale současně se snažíme případnou izolaci, kterou by si mohli klienti vytvořit, eliminovat,
protože, jak je obecně známo, že senioři a osoby se zdravotním postižením jsou rizikovou skupinou ohroženou mj. také sociálním vyloučením. Aby byl dostatečný prostor na společná setkání a současně nebylo
narušováno jejich soukromí (obydlí), bylo přistoupeno k modernizaci celého dvorního traktu. V roce 2019
byl stávající altán ve dvoře zrekonstruován a mobiliář rozšířen o další dva, vč. nových stolků, židlí a laviček
s vyšším posedem, což umožňuje snadnější vstávání. Byly instalovány květináče – vyvýšené záhony a
došlo i k obnově zeleně. Jsou zde za pěkného počasí pořádány různé společenské akce, v chladném a
zimním období je možnost setkávat se ve společenské místnosti, která byla vybudována v předchozím
období.
Přidělování bytů v roce 2019:
DPS, nám. Svobody č.p. 26

2

DPS, nám. Svobody č.p. 27

2

Bytový dům na Hrázkách

0

Celkem

4

Počet obyvatel ke konci roku 2019:
DPS, nám. Svobody č.p. 26

15 obyvatel v 17* bytech

DPS, nám. Svobody č.p. 27

16 obyvatel v 16 bytech

Bytový dům na Hrázkách

19 obyvatel v 16 bytech

Celkem

53 obyvatel v 49 bytech

*2 byty nejsou dlouhodobě obsazeny z důvodu potřebné nákladnější rekonstrukce
K 31.12.2019 bylo v seznamu žadatelů o byty v DPS celkem 50 žádostí. V případě, že žádost o přidělení
bytu podávají manželé nebo dvojice v partnerském / druhovském poměru, podává tuto žádost každý sám
za sebe. Toto je nutné z důvodu potřebného posouzení, zda oba z dvojice splňují cílovou skupinu (věk,
zdravotní stav aj.). Takovéto dvojice jsou v seznamu žadatelů evidovány společně, jedná se o 4 páry. Ke
konci loňského roku jsou také evidovány 2 žádosti o výměnu bytu v rámci DPS, a to právě z důvodu
postupného zhoršování zdravotního stavu a přibývajícího věku a absencí bezbariérového přístupu k bytům.
Zásady pro poskytování bytů v Domech s pečovatelskou službou v majetku města Chropyně i tiskopis
žádosti o přidělení bytu v domě zvláštního určení, tj. v domech s pečovatelskou službou jsou v listinné
podobě k dispozici u sociální pracovnice Městského úřadu Chropyně. V elektronické podobě jsou dostupné na webových stránkách města Chropyně: www.muchropyne.cz
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9. PROVOZNÍ MÍSTNOSTI A VYBAVENÍ
V budovách č. p. 26 a 27 na náměstí Svobody jsou pro pečovatelskou službu užívány tyto prostory:
•
•
•
•
•
•
•

služebna pečovatelské služby – kancelář, kuchyňka, koupelna s WC
středisko osobní hygieny (využíváno pro koupel klientů a pedikúru)
prádelna – vybavena 2 pračkami, sušičkou, parním generátorem a žehličkami
sušárna prádla
výdejna obědů - součástí společenské místnosti
šatna pečovatelek
sklad vnitřní a venkovní

Pečovatelky mají k dispozici:
•

3 služební vozidla Renault Kangoo, první bylo zakoupeno v roce 2010, druhé v roce 2015 a třetí
v roce 2018 – prozvýšení komfortu přepravy seniorů a zdravotně handicapovaných byla v roce
2019 podána žádost o dotaci od Nadace ČEZ na pořízení speciálního výsuvného a otočného sedadla, které bude umístěno na místo spolujezdce, rozhodnutí o přidělení dotace bylo pozitivní,
město získá v roce 2020 na tuto výměnu finanční podporu ve výši 50.000 Kč,

•

sprchovací set na postel, parní generátor (žehlička), 3 ks mobilních telefonů do každého služebního automobilu, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, termobedny pro přepravu jídlonosičů,
multifunkční kopírka, počítač a kávovar a další nezbytné předměty
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10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH
V roce 2019 byla poskytnuta péče celkem 104 klientům. Z toho:
•
•

85 klientů přímá péče (41 přímá péče bez dovážky obědů, 44 i s dovážkou obědů)
19 klientů jen dovoz obědů bez přímé péče

Počet klientů podle stanic:
•
•
•
•
•
•

terén Chropyně
místní část Plešovec
DPS č. 26, 27, Hrázky
obec Kyselovice
obec Záříčí
obec Žalkovice

41 klientů
2 klienti
45 klientů
6 klientů
6 klientů
4 klienti

Složení klientů:
•
•
•
•
•

počet mužů
počet žen
věková kategorie 27–64 let
věková kategorie 65–80 let
věková kategorie 80 a výše

27
77
6 klientů
49 klientů
49 klientů
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11. POČTY PEČOVATELSKÝCH ÚKONŮ
Srovnání celkového počtu poskytnutých základních úkonů PS za roky 2014–2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
– obědy

223

1 130

2 045

2 957

2 523

1 924

Pomoc při oblékání a svlékání

233

678

793

1821

2 325

3 733

Pomoc při prostorové orientaci

48

594

741

555

470

142

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

0

2

145

28

17

1

622

800

1 018

2328

4 400

5 554

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

0

38

172

305

384

503

Pomoc při použití WC

16

367

428

55

360

196

Obědy DPS (donáška do bytu)

2 064

1 965

2 095

2 262

2 305

2 331

Obědy– terén (dovážka do bytu)

2 924

3 213

2 927

4 004

4 315

4 086

Obědy výdejna DPS a Plešovec

5 915

5 418

4 963

5 049

4 451

3 961

Pomoc při přípravě jídla a pití – snídaně,
večeře, svačinky

557

995

1 372

1 798

1 938

2 072

Příprava a podání jídla a pití – snídaně,
večeře, svačinky

18

346

544

827

1 060

816

Běžný úklid

554

1 068

1 344

2 384

3 535

2 897

Pomoc při zajištění velkého úklidu

54

25

19

26

24

25

Běžné nákupy

1 268

1 077

730

809

781

688

Pochůzky

3 351

3 703

1 961

2 098

2 126

2 610

130

99

126

145

149

154

1 122,5

1 121,5

1 081,1

1 093,7

1 100,0

913,0

210

188

385

333

380

417

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Velké nákupy
Praní prádla v prádelně PS /kg
Doprovod dospělých k lékaři, na úřad
apod.

Výroční zpráva Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2019

17

Srovnání celkového počtu poskytnutých fakultativních úkonů PS za roky 2014–2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

590

570,5

753

614

827

836

Dohled

5

0

33

62

0

343

Převlečení ložního prádla*

2

0

0

0

0

0

Úprava a přestlání lůžka *

17

0

0

0

0

0

Dohled nad podáním léků,
orientač. měření TK, tel. teploty

991

2 811

3 329

4 375

4 660

3 451

Přemývání jídlonosičů

0

0

0

0

0

0

Vyřizování služebním telefonem

51

46

5

10

1

4

Použití vysavače PS

21

54

30

9

3

3

Dovoz vozidlem PS/km

* od roku 2015 součást velkého úklidu
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12. VÝVOJ NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ROK

Celkové náklady

Úhrady klientů

Zřizovatel

Dotace KÚ ZK1)

Dotace KÚ ZK2)

Ostatní příjmy

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

2015

1.993.437

502.234

962.203

29.000

500.000

0

2016

1.842.384

546.111

496.273

150.000

650.000

0

2017

2.291.794

679.991

574.283

0

888.900

148.620 4)

2018

2.805.105

743.210

811.895

0

1.200.000

50.000 5)

2019

3.019.881

597.791

791.553

0

1.530.537

100.000 4)

Vysvětlivky:
1) Dotace KÚ ZK – finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb
na území Zlínského kraje, program vyhlášen od roku 2015 (z rozpočtu Zlínského kraje)
2) Dotace KÚ ZK – finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje (státní dotace z rozpočtu MPSV)
3) Ostatní příjmy: rok 2011 – finanční dar od nadačního fondu na zakoupení kompenzačních pomůcek
4) Ostatní příjmy: rok 2017 – dotace obec Kyselovice
5) Ostatní příjmy: rok 2018 – dotace obec Kyselovice (30.000 Kč), Žalkovice (20.000 Kč)
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13. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Prostory společenské místnosti a v tomto roce také prostory zrenovovaného dvorního traktu domů s pečovatelskou službou jsou využívány pro společná setkávání obyvatel DPS a klientů pečovatelské služby.
Cílem je snaha zpříjemnit klientům volné chvíle a umožnit jim vybrat si z nabízených aktivit.
Pravidelně zde jednou za 14 dnů probíhají společná setkávání při tzv. relaxační hodince (v úterý, vždy od
14:00 do 15:30). Součástí těchto setkávání většinou bývá oblíbené trénování paměti, procvičování jemné
i hrubé motoriky, hraní stolních společenských hry a také výroba velikonočních a vánočních dekorací.
Mimo to zde proběhly například:
•

zprostředkování výpůjček knih z městské knihovny (jednou měsíčně)

•

do společných prostor v domech č. p. 26 a 27 byly umístěny knihovničky s knihami, které si mohou
obyvatelé volně půjčovat domů

•

v rámci oslav Mezinárodního dne žen proběhlo příjemné posezení s občerstvením obohacené vystoupením místního mužského pěveckého uskupení Móresáci

•

zábavné odpoledne s dětmi z turistického oddílu Kamínek

•

beseda o tradicích na Hané s paní Vendulou Hanákovou

•

předvánoční besídka pro obyvatele DPS s vystoupeními dětí ze ZUŠ Chropyně v prostorách víceúčelového sálu chropyňského zámku

•

předvánoční posezení spojené se zpěvem koled

Rada města Chropyně
Výpis usnesení z 49. jednání dne 10.06.2020
Bod č. 7: Výroční zpráva Pečovatelské služby Chropyně za rok 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0690/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o mí
Výroční zprávu Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2019.
Hlasování:
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