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Vážení klienti, vážení spoluobčané, 

 

zpracování výroční zprávy je vždy okamžikem zastavení a současně 

připomenutím toho, jak rychle plyne čas.  

 

Rok 2012 byl pro společnost rokem poměrně klidným. Nebylo nutné řešit 

jakékoliv závažné mimořádné či nouzové situace a díky dotacím 

zakladatele, spolupracujících obcí a dotaci ze státního rozpočtu byla i 

finanční situace společnosti stabilní.  

 

Na následujících stránkách naší výroční zprávy Vám předkládáme 

stručný přehled činnosti společnosti jak ve statistických číslech, tak 

v komentářích a to včetně hodnocení toho, jak se nám během roku 

podařilo plnit předsevzaté cíle.  

 

Vážení a milí klienti, děkuji Vám za celý tým společnosti ANIMA 

ČÁSLAV, o.p.s. za důvěru, kterou nám vyjadřujete tím, že využíváte naše 

služby a do roku 2013 Vám přeji, aby Vás provázelo zdraví a štěstí a aby 

se Vám, snad trošku i s naší pomocí, dařilo co nejlépe ve Vašich 

domovech.  

 

Za tým společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.  Mgr. Eva Medková 
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1 Registrace služeb 
Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. poskytuje na základě registrace č.j. 

11/57253-1/2007/Soc/Bor ze dne 18. 4. 2007  tyto druhy sociálních služeb: 

 

1. Pečovatelská služba   idetifikátor služby 1094046 

2. Denní stacionář    idetifikátor služby 8477167 

3. Odlehčovací služba pobytová  idetifikátor služby 3837595 

 

Údaje jsou dostupné na webových stránkách Krajského úřadu 

Středočeského kraje a MPSV ČR. 

2 Veřejný závazek – základní prohlášení 

2.1 Poslání společnosti 

„A N I M A ČÁSLAV, o.p.s. je zařízení, které prostřednictvím svých služeb 

pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svých 

domovech i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak své 

uživatele v zachování vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a 

přátele.“ 

2.2 Cíle společnosti 

„Cílem společnosti je poskytovat kvalitní služby v souladu s principy, 

které si společnost stanovila jako základní filosofii své služby tak, aby 

bylo naplněno její poslání.“ 

poskytovat podporu klientům společnosti v zájmu: 

 udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy 

 udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci zajištění 

chodu vlastní domácnosti 

poskytovat podporu klientům společnosti při: 

 obstarávání osobních záležitostí 

 uplatňování práv a zájmů  
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poskytovat podporu klientům společnosti:  

 v udržení sociálních kontaktů 

 v začlenění do společnosti  

2.3 Základní principy společnosti 

„Společnost poskytuje veškeré služby v rámci svých registrací na 

jednotných principech tak, aby bylo naplňováno poslání a cíle, které si 

společnost stanovila jako svůj veřejný závazek.“  

 Služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, politickou 

 příslušnost, náboženské vyznání klienta. 

 Služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení klienta. 

 Služba je poskytována s respektem k sexuální orientaci klienta. 

 Služba je poskytována týmem profesionálních pracovníků.  

vybavených dovednostmi a znalostmi potřebnými pro poskytování 

kvalitních služeb. 

 Profesionální tým pracovníků respektuje a chrání důstojnost klienta. 

 Profesionální tým pracovníků respektuje soukromí klienta. 

 Profesionální tým pracovníků respektuje klientovy nároky a přání,  

 týkající se vlastního sociálního prostředí a jeho potřeb.  

 Profesionální tým pracovníků zachovává nestrannost k rodinným a  

 ostatním soukromým vztahům klienta.  

 

Poslání, cíl společnosti, cílová skupina (okruh osob) a principy jsou ve 

zkrácené formě zveřejněny na webových stránkách: www.anima-

pecovatelska-sluzba.cz, čímž se stává veřejným závazkem společnosti.   
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3 Přehled činnosti registrovaných služeb 

3.1 Pečovatelská služba  

3.1.1 Pečovatelská služba terénní  - služba poskytovaná v domácnosti 

klientů 

„Posláním pečovatelské služby je poskytování pomoci a podpory klientům 

společnosti a to v takové míře, aby mohli setrvávat ve svém 

domácím prostředí, které oni sami považují za důstojné a přirozené.“ 

 

Společnost poskytuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

jednoduchých ošetřovatelských úkonech, stravování, pomoc při 

sebeobsluze, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, je 

nápomocna při prosazování práv a zájmů svých klientů, poskytuje nebo 

zprostředkovává informace a aktivizační služby. 

 

V roce 2012 byla pečovatelská služba stejně tak, jako v loňském roce, 

poskytována v rámci čáslavského regionu i v přilehlých obcích: Vrdy, 

Dolní a Horní Bučice, Zbyslav, Potěhy a Žleby.  

 

Obědy byly dováženy občanům bydlících v Čáslavi, ve Vrdech, v Dolních 

a Horních Bučicích, ve Zbyslavi a Žlebech.  

3.1.1.1 Statistický přehled činnosti pečovatelské terénní služby: 

 obědy 24 090 obědů 

 nákupy včetně pochůzek 2 165 nákupů včetně pochůzek 

 pomoc při údržbě domácnosti 1 994 úklidů x 

 podpora při podání a přípravě stravy 2 286 x 

 pomoc při oblékání, přesunu na lůžko, úkonech osobní hygieny 

         v domácnosti 1 397 x 

 doprovod využili klienti 799 x 

 podpora při prostorové orientaci v domácnosti 1 999 x (podpora při 
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prostorové orientaci je služba, při které je v domácnosti klienta 

přítomna pečovatelka, která poskytne klientovi nejen společnost, ale 

především je mu nápomocna např. při prostorové orientaci – pohybu 

v jeho vlastním prostředí) 

 bezplatné sociální poradenství 7 x 

 

V rámci pečovatelské služby terénní bylo služebními vozy společnosti 

ujeto 32 654 km. 

 

3.1.2 Ambulantní pečovatelská služba – služba poskytovaná ve 

střediscích osobní hygieny  

„Cílem pečovatelské služby ambulantní je poskytnutí pomoci seniorům a 

občanům se zdravotním postižením při úkonech osobní hygieny a 

současně tak podporovat své uživatele v zachování osobní důstojnosti a 

upevnění sebevědomí.“ 

 

Ambulantní služba je ze strany klientů společnosti žádána, jedná se o 

služby: koupel s asistencí, praní a žehlení prádla a dovoz do zařízení a 

zpět. Tyto služby využívají i občané z přilehlých obcí. 

Ambulantní služba je obvykle poskytována v kombinaci s terénní službou.   

Střediska osobní hygieny:  

DPS  - Centrum společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., Svatopluka Čecha 

441, Čáslav 

DPS  - Kostelní náměstí 193, Čáslav 

DPS  - Červenomlýnská 268, Dolní Bučice 

DPS  - Potěhy 14 

 

V rámci vedlejší hospodářské činnosti jsou ve střediscích osobní hygieny 

nabízeny služby: pedikúra a kadeřnictví.  
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Pedikúru využívají občané ve střediscích osobní hygieny a 

v domácnostech. Kadeřnictví mohou občané využívat ve středisku osobní 

hygieny a v domácnostech v Čáslavi. 

3.1.2.1 Statistický přehled poskytnutých úkonů: 

 koupel v SOH včetně mytí hlavy a jednoduché úpravy vlasů 263 x 

 doprovod do zařízení a zpět 413 x 

 prádlo v kg (praní a žehlení) 1 196 kg 

 pedikúra 2 034 x (činnosti v rámci VHC) 

 kadeřnictví 620 x (činnosti v rámci VHC) 

 

3.2 Služba „denní stacionář“ 

„Posláním služby je zlepšení kvality života klientů. Zajištění pomoci pro 

občany, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela 

samostatně, ale rodina nebo osoba blízká je schopna poskytnout částečnou 

pomoc v jejich domácím prostředí.“ 

 

Do denního stacionáře jsou uživatelé dováženi služebními vozy 

společnosti nebo do zařízení osobně docházejí. Službu denního stacionáře 

využívají především proto, aby se necítili osamoceni, mohli aktivně trávit 

volný čas ve společnosti svých vrstevníků, smysluplně prožít den pod 

dohledem pečovatelek, které jim věnují dle jejich potřeb individuální péči. 

Dopoledne se věnují aktivizačním činnostem, např. pohybovému cvičení, 

předčítání z denního tisku, zpráv z internetu, luštění křížovek, 

reminiscenci, procházkám ve venkovních prostorách.  Věnují se také 

tvořivým činnostem, které jsou zaměřeny tematicky na jednotlivá období 

v roce (batika na hedvábí, výroba stojánků na tužky a šperky, výroba 

stojánků na ubrousky z dřevěných kolíčků, výroba prostírání z čajových 

sáčků, práce s látkou – šití exotických ptáčků, tvoření obrázků barvičkami 

na sklo), Odpolední činnosti jsou využívány k posezení nad kávou a 
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čajem, za hezkého počasí ve stinném prostředí venkovních prostor. 

Příjemným zpestřením jsou návštěvy dětí z Mateřské školy (Masarykova 

ulice v Čáslavi), které do stacionáře přicházejí 2 x ročně s pásmem 

písniček a básniček za hudebního doprovodu paní učitelky. Do stacionáře 

dochází jednou za čtrnáct dní ve středu v dopoledních hodinách na 

návštěvu pan farář, kde je pokaždé vítaným hostem. V červenci 

v doprovodu pečovatelek denního stacionáře a sociální pracovnice klienti 

využili procházku do cukrárny „Seidl“, kde strávily v „zahrádce“ příjemné 

chvíle posezením nad kávou a zákuskem. Po vánočních svátcích byla 

klientům zprostředkována ve společenské místnosti hudební produkce, 

kdy nás navštívila dvoučlenná kapela „RETRO“, která zahrála k tanci i 

poslechu nejznámější dechové písničky i písničky na přání. Zábava se 

všem se moc líbila a náramně si ji užili.  

 

Pomoc a podporu v denním stacionáři poskytují klientům tři pečovatelky 

s pracovním úvazkem 3,7. 

3.2.1 Statistický přehled poskytnutých úkonů: 

obědy 1 791 obědů 

 podpora při podání a přípravě stravy 7 859 x 

 doprovod využili klienti (doprovod do denního stacionáře, k lékaři, 

do institucí, aktivizační doprovod) 2 487 x 

 pomoc při úkonech osobní hygieny v denním stacionáři 1 645 x 

 pomoc při oblékání v denním stacionáři 1 814 x 

 podpora při prostorové orientaci v denním stacionáři 1 109 x 

 aktivizace v denním stacionáři (aktivizace individuální a skupinová) 

3 146 x 

V rámci denního stacionáře bylo služebními vozy společnosti ujeto 21 657 

km. 
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3.3 Odlehčovací služba pobytová 

„Posláním odlehčovací služby je poskytnutí úlevy pečujícím rodinám či 

osobám, kteří mohou čas, který jejich blízcí tráví v odlehčovací službě, 

využít ke svému odpočinku.“  

Odlehčovací pobytová služba je poskytována ve formě nepřetržitého 

pobytu v zařízení po dobu maximálně tří týdnů, v předem stanovených 

termínech.
1
 

Pro klienty jsou k dispozici dvou až třílůžkové pokoje, které jsou 

vybaveny polohovacími lůžky s hrazdičkou. Vnitřní prostory i venkovní 

prostory jsou bezbariérové, které umožňují klientům snadný pohyb 

s chodítkem i na invalidním vozíku. Uživatelům je poskytována celodenní 

péče v rodinném prostředí s individuálním přístupem. Službu využívají 

převážně občané s těžkým nebo úplným stupněm závislosti, kteří jsou 

zcela odkázáni na pomoc druhé osoby. Pro pečující osoby je tako služba 

poskytnutím relaxace a odpočinku, dovolené a k regeneraci sil.  

V roce 2012 využilo pobyt v odlehčovací službě celkem 15 osob 

v termínech od: 

 6. 2. do 27. 2., 

 10. 4. do 30. 4., 

 6. do 25.6., 

 3. 9. do 24. 9., 

s obložností 277 dnů.  

Odlehčovací služba pobytová se dostala do širokého povědomí veřejnosti, 

což dokazuje skutečnost, že je využívána klienty jak z Čáslavi, tak i 

z jiných regionů. 

 

3.3.1 Statistický přehled poskytnutých úkonů: 

 podpora při podání a přípravě stravy 2 19 x 

                                                 
1
 5 termínů v měsících únor, duben, červen, září a listopad. 
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 doprovod využili klienti (doprovod do institucí) 9 x 

 pomoc při úkonech osobní hygieny v odlehčovací službě 1 588 x 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 215 x 

 pomoc při oblékání v odlehčovací službě 434 x 

 podpora při prostorové orientaci v odlehčovací službě 631 x 

 aktivizace v odlehčovací službě (aktivizace individuální a skupinová) 

823 x 

 

4 Sledování kvality poskytovaných služeb, spokojenost 

klientů s poskytovanou službou 
 

Kvalita poskytovaných služeb je v průběhu roku sledována a hodnocena. 

Metody a formy hodnocení jsou stanoveny metodikou společnosti.  

4.1 Kontrolní a analytická činnost vedoucích pracovníků 

4.1.1 Analytická činnost – sociální pracovnice společnosti 

Analytická činnost sociální pracovnice společnosti byla zaměřena na 

hodnocení naplňování stanovených cílů dle kritérií uvedených v metodice 

společnosti: 

 

Cíl 1) 

„Poskytovat služby tak, aby bylo naplňováno poslání společnosti, tj. aby 

klienti společnosti, za předpokladu, že spadají do okruhu osob, kterým je 

služba určena, neukončovali smluvní vztah: 

a) z důvodu nedostatečnosti služby 

b) z důvodu nespokojenosti s poskytovanou službou“  
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Kritérium hodnocení: 

„Důvodem pro ukončení smluvního vztahu a následného využití ústavních 

sociálních služeb ve sledovaném období nebyla nedostatečnost služby.“      

 

Hodnocení: 

Pečovatelská služba terénní a ambulantní 

V roce 2012 bylo ukončeno 53 smluvních vztahů 

Důvod ukončení: 

 11 x přestěhování do Domova pro seniory 

 1 x přestěhování do Sanatoria Seč 

 17 x úmrtí  

 4 x získání soběstačnosti 

 6 x alternativní služba 

 13 x zajištění péče rodinou 

 1 x změna trvalého bydliště 

 0 x nedostatečnost služby 

 

V roce 2012 nebyl ukončen smluvní vztah z důvodu nedostatečnosti            

-   cíl služby byl ve sledovaném období naplněn.  

 

Denní stacionář 

V roce 2012 bylo ukončeno 11 smluvních vztahů 

Důvod ukončení: 

 3 x úmrtí 

 2 x na vlastní žádost z důvodu zajištění péče rodinou 

 2 x alternativní služba (LDN) 

 3 x přestěhování do Domova pro seniory 

 0 x nedostatečnost služby 

 1 x sanatorium Topas - Seč 
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V roce 2012 nebyl ukončen smluvní vztah z důvodu nedostatečnosti           

- cíl služby byl ve sledovaném období naplněn.  

 

Odlehčovací služba pobytová 

Pobyty v odlehčovací službě byly ukončeny z důvodu uplynutí doby.             

 

Kritérium hodnocení: 

„Ve sledovaném období nebyl ukončen smluvní vztah z důvodu stížnosti na 

poskytovanou službu, z důvodu nedostatečnosti služby ani z důvodu 

nespokojenosti s poskytovanou službou.“ 

 

Hodnocení: 

Ve sledovaném období roku 2012 nebyl ukončen smluvní vztah z důvodu 

stížnosti na poskytovanou službu - cíl služby byl ve sledovaném období 

naplněn.  

 

Závěr: 

Z výše uvedených analýz vyplývá, že: 

Cíl 1)  

„Poskytovat služby tak, aby bylo naplňováno poslání společnosti, tj. aby 

klienti společnosti, za předpokladu, že spadají do okruhu osob, kterým je 

služba určena, neukončovali smluvní vztah: 

a) z důvodu nedostatečnosti služby 

a) z důvodu nespokojenosti s poskytovanou službou,“  

byl ve sledovaném období naplněn.  

Pro následující období, rok 2013 cíl č. 1trvá nadále.   
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Cíl 2)   

„Poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory potřebnou pro 

zachování pocitu samostatnosti a nezávislosti, podporovat jeho 

sebevědomí a pocit sounáležitosti s veřejností.“ 

 

Kritérium hodnocení: 

„Záznam z jednání se zájemcem o službu obsahuje ve 100% zápis 

mapování potřeb zájemce.“   

Metodika společnosti ukládá pracovníkům společnosti povinnost provést 

důkladné sociální šetření/mapování potřeb u každého žadatele o službu. 

Na základě mapování je sestaven první individuální plán. Dokumenty jsou 

založeny v sociálním spise každého klienta. 

 

Hodnocení 

Pečovatelská služba terénní a ambulantní 

Ve sledovaném období bylo realizováno 79 jednání se zájemci o službu 

(za účelem předání základních informací o způsobech poskytování 

služby). Z toho, na základě následných sociálních šetření bylo uzavřeno  

 41 smluvních vztahů.
2
 

 

Denní stacionář 

Ve sledovaném období bylo realizováno 17 jednání se zájemci o službu 

(za účelem předání základních informací o způsobech poskytování 

služby). Z toho, na základě následných sociálních šetření bylo uzavřeno  

 11 smluvních vztahů.
3
 

                                                 
2
Úvodní rozhovor, který je prvotním kontaktem se žadatelem o službu probíhá v kanceláři společnosti, v prostorách 

SOH, v domácnosti žadatele, v nemocnici nebo telefonickou či emailovou poštou.  Jednání se zájemcem o 

pečovatelskou službu terénní a ambulantní spojené s mapováním potřeb probíhá výhradně v domácnosti žadatele. 

 
3
Úvodní rozhovor, který je prvotním kontaktem se žadatelem o službu denního stacionáře i odlehčovací služby 

pobytové probíhá v kanceláři společnosti, v prostorách SOH, v domácnosti žadatele, v nemocnici nebo telefonickou 

či emailovou poštou.  Součásti následného jednání je nezbytná prohlídka zařízení.  
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Odlehčovací služba pobytová  

Ve sledovaném období bylo realizováno 19 jednání se zájemci o službu 

(za účelem předání základních informací o způsobech poskytování 

služby). Z toho, na základě následných sociálních šetření bylo uzavřeno 

15 smluvních vztahů.
4
 

 

Uvedené skutečnosti dokladují, že cíl služby byl ve sledovaném období 

naplněn.  

Pro následující období, rok 2013 cíl č. 1trvá nadále.   

 

Kritérium hodnocení: 

„Záznamy o odmítnutí žádosti o poskytování služby dokladují skutečnost, 

že služba je schopna odmítnout „neoprávněné“ žádosti o poskytování 

služby a současně doporučit vhodné alternativní služby.“   

 

Hodnocení: 

V roce 2012 byla pečovatelská služba poskytována 243 klientům. U 

klientů, se kterými byla uzavřena smlouva ve sledovaném období, bylo 

provedeno důkladné mapování potřeb, na základě kterého byly odmítnuty 

žádosti zájemců, kteří nevykazovali příslušnost k dané cílové skupině:  

počet odmítnutých žádostí o sociální službu: 4 x 

 

Ve třech případech se jednalo o žádost o zavedení služby dovážky obědů, 

jako důvod zavedení služby bylo uvedeno:  

 službu dovážky obědů bych využívala 2 x týdně, abych si ulevila 

od vaření, v ostatní dny bych si pro sebe uvařila z vlastních zásob 

                                                                                                                                               
 
4
Úvodní rozhovor, který je prvotním kontaktem se žadatelem o odlehčovací službu pobytovou probíhá v kanceláři 

společnosti, v domácnosti žadatele, v nemocnici nebo telefonickou či emailovou poštou.  Součásti následného jednání 

je nezbytná prohlídka zařízení.  
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 službu dovážky obědů bychom chtěli zavést pro ztrátu inspirace  

v každodenní volbě menu pro sebe i mého manžela 

 službu dovážky obědů potřebuji zavést proto, že mne opustila žena 

a neumím vařit 

 

V jednou případě se jednalo o žádost o zavedení služby zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím – doprovod, jako důvod zavedení 

služby bylo uvedeno: 

 žadatelka vlastní starší typ vozidla, v zimním období ji zmáhá  

údržba vozu a obává se nezvládnutí jízdy na zasněžené vozovce 

(pravidelně je v kontaktu s rodinou)  

 

Uvedené příklady (žádost o dovážku obědů) dokazují, že jsou žadatelé 

soběstační, nenacházejí se v nepříznivé sociální situaci, ve dvou případech 

nabídnuta alternativní služba (Hůrka Potěhy), ve třetím případě byly 

předloženy informační materiály ke komerčním agenturám zabývajících se 

dovozem obědů. 

 

V jednou případě se jednalo o žádost o službu doprovodu (dovozu) po 

městě Čáslav. Uživatelka je soběstačná, pouze má obavu se dopravovat 

osobním vozem v zimním období. Má rodinu, která ji pravidelně 

navštěvuje a může ji zajistit dovoz.  

Výše uvedená analýza dokazuje, že cíl byl ve sledovaném období 

naplněn. 
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Kritérium hodnocení: 

„Individuální plán ve 100% obsahuje ujednání o součinnosti klienta a 

pracovníka (pečovatelky), event. pečující blízké osoby klienta a 

pracovníka společnosti (pečovatelky).“ 

 

Výsledky metodické podpory a kontrolní činnosti sociálního pracovníka 

v oblasti systému plánování služby dokladují skutečnost, že individuální 

plány jsou sestavovány se zásadou součinnosti: 

Např. „výňatky z IP klientů“ 

 běžné nákupy a pochůzky – klientka dochází na nákup v doprovodu 

 pečovatelky, zboží si v marketu vybírá sama, se slovní nápovědou 

pečovatelky, která kontroluje, aby byly vybrány vhodné potraviny  

 výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při přesunu z lůžka na 

vozík 

 klientka je imobilní, péče probíhá ve spolupráci s pečující 

osobou, péče na lůžku, polohování i přesun na vozík probíhá 

za pomoci dvou osob 

 příprava a podání jídla a pití – oběd je dovezen v pravidelném čase,  

 z jídlonosiče pečovatelka stravu ohřeje v mikrovlnné troubě, stravu 

naservíruje do předem připravených talířů a podá klientce na stůl 

 pomoc při osobní hygieně v domácnosti – pečovatelka dohlíží na  

 bezpečné sprchování, přistaví sprchovou stoličku, rozloží 

protiskluzovou podložku. Klientka se myje sama, pečovatelka 

pomůže s omytím špatně dostupných míst, podává hygienické 

prostředky a ručník 
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Výsledky kontrolní činnosti metodika individuálního plánování prokazují 

splnění stanoveného cíle ve sledovaném období.
5
 

Kritérium hodnocení: 

„Hodnocení naplňování osobního cíle v 70% dokladuje, v průběhu služby 

skutečnost součinnosti klienta, eventuálně blízké pečující osoby 

s pracovníkem služby (pečovatelkou).“ 

 

Vzhledem k vyšší míře závislosti žadatelů probíhá jednání se zájemcem o 

službu většinou za přítomnosti plánovacího týmu, což je osoba blízká, 

opatrovník, pracovnice domácí ošetřovatelské péče, zástupce „Život 90“, 

praktický lékař. Plánovací tým se po uzavření smlouvy podílí na sestavení 

individuálního plánu, úzce spolupracuje s pracovníky poskytovatele na 

realizaci služby. 

 

Pokud klient není schopen ze zdravotních důvodů plánovat službu, 

individuální plán s pracovníkem sestavuje a hodnotí pečující osoba, 

opatrovník.  

 

Hodnocení: 

Ve sledovaném období je služba (pečovatelská služba v kombinaci 

s denním stacionářem) poskytována 8 klientům s částečným omezením 

způsobilosti k právním úkonům.  

U všech klientů se cíl služby daří naplňovat.  

Dle záznamů v osobní dokumentaci klientů a na základě individuálních 

rozhovorů klientů s vedoucími pracovníky společnosti je v procesu 

realizace služby kladen důraz na součinnost klienta a pracovníka 

poskytovatele.  

                                                 
5
 Metodik individuálního plánování hodnotí náležitosti individuálních plánů průběžně během daného 

období v rámci individuálních konzultací a metodických setkání s klíčovými pracovníky.  
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Výsledky kontrolní činnosti
6
 dokladují, že cíl služby byl splněn. 

Procentuální vyjádření naplněnosti cíle: 

 ve smyslu spolupráce s opatrovníky: cíl je splněn ve 100 % 

 ve smyslu spolupráce s klienty: cíl je splněn ve 100 %.    

 

Pozn. 

V roce 2012 klíčoví pracovníci u klientů, kteří neprokazují jednoznačnou 

závislost na službě (navrácení soběstačnosti, zlepšení zdravotního stavu), 

doporučili při pravidelných schůzkách využití alternativní služby dostupné 

v daném regionu (především služba dovážky obědů). 

 

Klienti denního stacionáře i odlehčovací služby jsou občané s vyšším nebo 

vysokým stupněm závislosti na podpoře druhých osob. Jejich sociální 

situace je definována jako „obtížná“.   

 

Pozn. V průběhu roku 2012 se společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. 

aktivně zapojila do projektu „QQT, spol. s.r.o.“, Zajišťování a rozvoj 

kvality sociálních služeb pro seniory s využitím moderních technologií“. 

Cílem tohoto projektu je: „… zvýšit kvalitu poskytování pečovatelských 

služeb a domovů pro seniory v návaznosti na požadavky zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s potřebami komunity tak, 

aby nastavení změn bylo udržitelné.“
7
 

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. se zapojila do projektu již ve fázi 

přípravy podpůrné softwarové aplikace pro zjišťování potřeb a 

individuální plánování v teoretické a postupně i v praktické rovině. 

V následujícím roce (2013) společnost absolvuje audit, jehož cílem bude 

ověření, zda softwarová aplikace podporuje kvalitu služeb ve smyslu 

                                                 
6
 Viz. kap. 4.1.2. 

7
 Dostupné na: www:qqt.cz 
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mapování potřeb uživatele a následného individuálního plánování 

poskytované služby.  

 

4.1.2 Kontrolní činnost – sociální pracovnice 

Oblasti kontrolního sledování:  

a) administrativa individuálního plánování – kontrola jednotlivých 

dokumentů sociálního spisu uživatele: 

 nastavení individuálního plánu,  

 kontrola obsahu zápisů z pravidelných schůzek s klienty 

v domácnosti za účelem zhodnocení naplňování osobního 

cíle,  

 dohled nad frekvencí a obsahem záznamů o průběhu služby v 

počítačovém programu „Zajíc“ 

 

Poznámka: 

Kontrola administrativy spojené se systémem individuálního plánování 

probíhá průběžně, výsledky kontrolní činnosti jsou diskutovány na 

metodických poradách klíčových pracovníků se  sociální pracovnicí. 

Úroveň vedení individuálních plánů je průběžně sledována na 

individuálních metodických a kontrolních setkáních klíčového pracovníka 

a metodika plánování (sociální pracovník). Z výstupů těchto setkání je 

zřejmé, že dochází ke zvýšení profesní úrovně vedení individuálních 

plánů.    

 

b) metodická setkání s klíčovými pracovníky  

Metodická setkání s klíčovými pracovníky probíhají individuálně 

s pečovatelkou 1 x až 2 x v měsíci, dle předepsaného harmonogramu 

V průběhu sledovaného období bylo provedeno 170 individuálních 

pracovních konzultací sociální pracovnice a klíčových pracovníků, na 
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kterých pracovníci předkládají diáře s naplánovanými termíny návštěv u 

klientů. V průběhu konzultací byly diskutovány jednotlivé individuální 

plány po obsahové stránce, řešeny dílčí „problémy“ klientů, které si 

nevyžadovaly akutní řešení.  

Klíčoví pracovníci na těchto konzultacích předkládají své návrhy např. 

změna rozsahu služeb u daného klienta, apod.  

 

c) rozhovory s klienty zaměřené na spokojenost s poskytovanou 

službou: 

Sociální pracovnice sleduje spokojenost klientů formou individuálních 

rozhovorů: 

 při osobní účasti na realizaci služby -  (rozvážka obědů v rámci 

pečovatelské služby terénní) 

 individuální rozhovory v předem domluveném čase: 

 pečovatelská služba terénní: 4 rozhovory 

 pečovatelská služba ambulantní: 4 rozhovory 

 denní stacionář: 4 rozhovory 

 odlehčovací služba: 2 rozhovory 

 

d) hodnocení naplňování osobních cílů uživatelů služeb  

Pravidelné hodnocení naplňování osobních cílů klientů společnosti 

probíhá dle metodiky společnosti v pravidelných intervalech. Rozhovory 

vede klíčový pracovník, dodržování dohodnutých termínů návštěv 

klíčových pracovníků, jejich frekvenci a obsahovou adekvátnost 

rozhovoru kontroluje sociální pracovník.  

 

V průběhu sledovaného období bylo provedeno – 995 hodnocení,  

z toho: 

 663 za účasti klient klíčový pracovník 
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 332 za účasti klient plánovací tým 

 Příklady osobních cílů:  

 poskytnout úlevu pečující rodině 

 co nejdéle zůstat ve své domácnosti 

 poskytnout úlevu v náročné péči o manželku 

 zachovat si kvalitu života  

 nebýt závislý na podpoře své rodiny 

 nadále žít ve své domácnosti, oddálit pobyt v ústavním zařízení 

 

Závěr: 

Uživatelé služby při kontrolní činnosti uvedli, že jim nastavení 

pečovatelské služby vyhovuje, oceňují pravidelná setkání s klíčovým 

pracovníkem, kdy mají možnost zkonzultovat kvalitu a efektivitu 

poskytované služby, nastavení individuálního plánu, získávat informace o 

dalších alternativních službách, které by jim pomohly vylepšit kvalitu 

života a aktivně a smysluplně žít ve své domácnosti. 

 

V denním stacionáři uživatelé oceňují zaplnění volného času, které 

předchází společenské izolaci a osamění. Zároveň oceňují umožnění úlevy 

a odpočinku od náročné péče pečujícím rodinám.  

Výsledky kontrolní činnosti v jednotlivých službách ukázaly, že systém 

individuálního plánování služby poskytuje klientovi dostatečnou míru 

pomoci a podpory v naplňování osobního cíle. 

4.1.3 Kontrolní činnost  - zástupce ředitelky   

Kontrolní činnost probíhala v souladu s vnitřním kontrolním systémem. 

Na základě plánu kontrolní činnosti pro rok 2012 byly provedeny 

kontroly: 

 

 



23 

 

 administrativy týkající se společnosti 

 docházek zaměstnanců společnosti a vedení „docházkových listů“ 

 úklidu a údržby prostor středisek osobní hygieny 

 úklidu a údržby prostor denního stacionáře a odlehčovací služby 

 úklidu a údržby provozních prostor terénní služby 

 údržby všech vozidel  

 

Celkem bylo provedeno 22 kontrol, na kterých nebyly zjištěny žádné 

nedostatky.  

4.2 Hodnocení praktikantů a stážistů 

Hodnocení stážistů a praktikantů je realizováno formou jednoduchého 

dotazníku s volnými otázkami zaměřenými na hodnocení: 

a) vybavení a prostorové uspořádání prostor denního stacionáře a 

odlehčovací služby 

b) atmosféra v zařízení (týmová – mezi pracovníky i mezi pracovníky a 

vedoucími pracovníky, klientská) 

c) srozumitelnost vedené dokumentace ve smyslu vypovídající 

hodnoty 

d) realizovaný systém individuálního plánování 

e) prostor pro vyjádření jakékoliv připomínky 

Analyzováno bylo 6 dotazníků.  

 

Závěr: 

Všichni stážisté velmi pozitivně hodnotili systém individuálního 

plánování včetně způsobu vedené dokumentace, ocenili individuální 

přístup ke klientům, týmovou atmosféru i spolupráci. V hodnocení 

nezazněla výtka k realizované praxi.  
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4.3 Hodnocení a sebehodnocení pracovníků  

Hodnocení pracovníků bylo realizováno v měsíci listopadu formou 

rozhovoru nad sebehodnotícím dotazníkem. Dotazník byl zaměřen na 

oblast týmové spolupráce a plnění pracovních povinností vyplývajících 

z pracovních náplní a metodiky společnosti.  Výsledky hodnocení byly 

podkladem pro stanovení oblasti dalšího vzdělávání pracovníků. 

 

5 Plnění rozvojových cílů společnosti  

5.1 Oblast kvality  

Bohužel, finanční možnosti nedovolily realizovat v denním stacionáři 

audit kvality poskytovaných služeb. 

Nicméně kvalita poskytovaných služeb byla prověřována rozhovory 

s klienty, s blízkými osobami klientů a absolvovanými kontrolními 

šetřeními nadřízených orgánů.  

V průběhu roku 2012 nebylo společnosti v rámci realizovaných 

kontrolních šetření stanoveno žádné opatření či doporučení. 

Společnost absolvuje audit kvality zaměřený na případový proces v roce 

2013.  

 

5.2 Oblast vzdělávání  

Naplánované vzdělávací programy byly splněny. Oproti plánu bylo 

realizováno vzdělávání v oblasti vzdělávání dotýkajících se realizovaných 

i plánovaných změn v sociálním systému a to formou účasti ve výše 

zmíněném vzdělávacím programu společnosti QQT, s.r.o. 

 

Realizované programy akreditovaného vzdělávání: 

1) Zvyšování kvality poskytovaných služeb (únor 2012) 

2) Sebepoznání, jako cesta k pochopení druhých (březen 2012) 
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3) Zvyšování kvality poskytovaných služeb – „Střet zájmů“ 

4) Duševní hygiena – syndrom vyhoření 

5) Efektivní zvládání konfliktu 

6) QQT – mapování potřeb uživatele služeb (v rámci projektu QQT) 

7) Reminiscence, manipulace, komunikace 

 

Témata realizovaného interního vzdělávání 

1) Metodika pečovatelské služby 

2) Změny v sociálním systému  

 

Další vzdělávání – povinné školení 

1) Školení řidičů 

2) Školení v oblasti BOZP a PO 

Cíle stanovené pro oblast vzdělávání byly splněny. 

 

5.3 Oblast technických podmínek služeb poskytovaných 

v ambulantní pečovatelské službě 

Cíl pro rok 2012: „Vzhledem k nevyhovujícímu zařízení koupelny 

(poškození vany opotřebením a korozí) ve středisku osobní hygieny 

v Centru společnosti, Svatopluka Čecha 441, Čáslav, zajistit finanční 

prostředky pro nákup nové polohovací vany.“, se nepodařilo naplnit 

z finančních důvodů. Společnost ve sledovaném období podala opakovaně 

žádost do dotačního řízení „ČEZ“, žádost byla opakovaně zamítnuta. 

Tento cíl trvá i pro rok 2013.   
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5.4 Rozvojové cíle pro rok 2013 

5.4.1 Oblast kvality 

V souvislosti se zapojením společnosti do projektu QQT, s.r.o. (viz. kap. 

4.1.1.) bude realizován audit kvality poskytovaných pečovatelských 

služeb v druhém pololetí roku 2013. 

5.4.2 Oblast vzdělávání 

Realizace vzdělávací akce v rámci týmového vzdělávání na téma: 

„Supervize jako nástroj kvality týmové spolupráce.“ 

5.4.3 Oblast technických podmínek služeb poskytovaných v ambulantní 

pečovatelské službě 

Vzhledem k nevyhovujícímu zařízení koupelny (poškození vany 

opotřebením a korozí) ve středisku osobní hygieny v Centru společnosti, 

Svatopluka Čecha 441, Čáslav, zajistit finanční prostředky pro nákup nové 

polohovací vany. 

6 Zaměstnanci, vedení společnosti, statutární a kontrolní 

orgány 
 

1. Počet zaměstnanců 

Zaměstnanci: 17 

    z toho:  

 pracovník v přímé péči: 14 

         thp: 3 

(THP: ředitelka, zástupce ředitelky, pomocník ve službách) 

 

2. Statutární orgány 

Statutárním orgánem společnosti je ředitelka. Ředitelku jmenuje 

zakladatel společnosti. 

Správní rada je orgánem řídícím a poradním, který metodicky vede a 

kontroluje činnost společnosti. Správní radu jmenuje zakladatel. 
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3. Kontrolní orgány 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Dozorčí radu jmenuje 

zakladatel nebo správní rada společnosti. 
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7 Hospodaření v roce 2012 

7.1 Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů za rok 

2012  

7.1.1 Dary 

 

Společnost ve sledovaném období neobdržela žádné dary. 

7.1.2 poskytnuté dotace: 

Na pokrytí provozních nákladů v roce 2012 získala společnost finanční 

prostředky ze státního rozpočtu, z dotace zakladatele a z dotací 

spolupracujících obcí v celkové výši:     6 487 801.38 Kč 

z toho: 

dotace zakladatele (město Čáslav): 3 487 000.00 Kč 

dotace obcí:   671 801.38 Kč 

z toho: 

 obec Vrdy: 509 000.00 Kč 

 obec Potěhy: 57 388.63 Kč 

 obec Žleby:                            105 412.75 Kč 

Dotace ze státního rozpočtu: 2 329 000.00 Kč 

7.1.3 Tržby z prodeje služeb v tis. 

Celkem:       1 791 111.00 Kč 

Z toho: 

 hlavní činnost celkem: 1 381 947.00 Kč 

 Pečovatelská služba  895 773.00 Kč 

 Denní stacionář  343 652.00 Kč 

 Odlehčovací služba  142 522.00 Kč 

 VHC:   409 164.00 Kč 

 Úhrady za poskytované služby ve výši 1 791 111.00 Kč byly použity na 

pokrytí 21,29 % nákladového rozpočtu. 
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7.1.4 Ostatní příjmy 

Úroky z bankovního účtu HČ 270.56 Kč  

Úroky z bankovního účtu VHČ     54,78 Kč  

Jiné ostatní výnosy 33 805.03 Kč  

Zúčtování fondů                                  55 625.00 Kč 

7.2 Provozní náklady 

Náklady celkem  8 407 189,46 Kč 

Spotřebované nákupy  953 836,76 Kč  

 Materiál  594 958,77 Kč 

 Energie  358 877.99 Kč 

Služby celkem  783 484,13 Kč  

 Opravy a udržování 187 047.86 Kč 

 Cestovné  3.480.00 Kč 

 Náklady na reprezentaci   2 422.00 Kč 

 Ostatní služby  590 534,27 Kč 

Osobní náklady celkem 6 390 991,78 Kč 

 Mzdové náklady 4 712 980.00 Kč 

 Zák. soc. poj.  1 579 325.00 Kč 

 Ostatní osobní náklady 98 686.78 Kč 

Ostatní náklady celkem 98 563,79 Kč  

Odpisy  180 313.00 Kč 

 

Komentář: 

Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce bez nároku na 

finanční odměnu. 

Náklady na mzdu ředitele činí 8,9 % z celkových mzdových nákladů tj. 

420 464.00 Kč ze 4 712 980.00 Kč. 
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Celkové mzdové náklady vynaložené na vlastní činnost obecně prospěšné 

společnosti činí: 56,06 % z celkových nákladů tj. 4 712 980.00 Kč 

z 8 407 189 .00 Kč. 

7.3 Výsledek hospodaření  

Hlavní činnost  -41 035.54 Kč 

Vedlejší hospodářská činnost   2 459,05 Kč 

 

Výsledek hospodaření celkem - 38 576,49 Kč 

7.4 Přehled o peněžních příjmech a výdajích za období od 1. 1. 

2012 do 31. 12. 2013 

Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1. 2012    

Pokladna   154 906.00 Kč  

Ceniny   6 431.24 Kč 

Bankovní účet  1 184 079.18 Kč 

 

Obraty peněžních prostředků k 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012  

Pokladna příjmy  3 473 768.00 Kč 

Ceniny příjmy  146 432.00 Kč 

Bankovní účet příjmy  8 435 871,59 Kč 

 

Pokladna výdaje  3 500 409.00 Kč 

Ceniny výdaje  151 772,41 Kč 

Bankovní účet výdaje  8 203 683,53 Kč 

 

Konečný stav peněžních prostředků k 31. 12. 2012 

Pokladna   128 265.00 Kč 

Ceniny   1 090,83 Kč 

Bankovní účet  1 416 267.24 Kč 
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7.5 Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 

Vlastní jmění 

Počáteční stav  825 263.70 Kč 

Tvorba fondu   0,00 Kč 

Čerpání   55 625.00 Kč 

Konečný stav  769 638.70Kč 

                               

Fond odměn 

Počáteční stav  3.836.00 Kč 

Tvorba fondu  0.00 Kč 

Čerpání   3.836,00 Kč 

Konečný stav          0.00 Kč 

                               

Fond rezervní 

Počáteční stav  907 974,05 Kč 

Tvorba fondu   48 515,71 Kč 

Čerpání   0.00 Kč 

Konečný stav  956 489.76 Kč 

 

Fond rezervní -střediskový 

Počáteční stav  6 384.86 Kč 

Tvorba fondu                     0.00 Kč 

Čerpání   0.00 Kč 

Konečný stav  6 384.86 Kč 

 

Fondy celkem                                    962 874,62 Kč  
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7.6 Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti 

 

ROZVAHA       

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Účet    Název                                       Počát. stav        Má dáti            Dal   Konečný stav 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                                                            

         AKTIVA                                                                                                     

                                                                                                     

018     Drobný dlouhodobý majetek                     90.887,57      25.963,39                    116.850,96 

021     Stavby                                       777.087,70                                   777.087,70 

022     Samostatné movité věci a soub.movit.věcí   1.845.534,00      67.951,00                  1.913.485,00 

028     Drobný dlouhodobý hmotný majetek           2.754.632,15     183.227,89     103.425,57   2.834.434,47 

111     Pořízení materiálu                                            9.732,00       9.732,00                

112     Materiál na skladě                            14.856,70       9.732,00      15.056,67       9.532,03 

211     Pokladna                                     154.906,00   3.473.768,00   3.500.409,00     128.265,00 

213     Ceniny                                         6.431,24     146.432,00     151.772,41       1.090,83 

221     Bankovní účty                              1.184.079,18   8.435.871,59   8.203.683,53   1.416.267,24 

261     Peníze na cestě                                           2.200.035,00   2.200.035,00                

311     Odběratelé                                                  116.446,03     116.446,03                

314     Poskytnuté provozní zálohy                   266.553,00     358.942,80     409.656,80     215.839,00 

335     Pohledávky za zaměstnanci                                    72.580,00      72.580,00                

348     Nár. na dot. a ost.zúč. s rozp. o.ú.s.c.                  6.325.000,00   6.325.000,00                

378     Jiné pohledávky                                3.326,00      45.137,44      48.425,00          38,44 

381     Náklady příštích období                      110.003,64      79.270,18     110.003,64      79.270,18 

388     Dohadné účty aktivní                         220.647,30     243.078,65     220.662,30     243.063,65 

395     Vnitřní zúčtování                                            18.985,00      18.985,00                

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem  AKTIVA                                     7.428.944,48  21.812.152,97  21.505.872,95   7.735.224,50 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                                                                             

        PASIVA                                                                                               

                                                                                                             

078     Oprávky k drobnému dl. nehmot. majetku        90.887,57                     25.963,39     116.850,96 

081     Oprávky ke stavbám                           327.932,00                     26.421,00     354.353,00 

082     Oprávky k samos.movitým věcem a souborům   1.613.764,00                    221.846,00   1.835.610,00 

088     Oprávky k drobnému dl. hmotnému majetku    2.754.632,15     103.425,57     183.227,89   2.834.434,47 

321     Dodavatelé                                    24.522,74   1.567.291,11   1.552.030,99       9.262,62 

325     Ostatní závazky                              137.675,00   1.389.665,00   1.378.452,00     126.462,00 

331     Zaměstnanci                                  273.649,00   4.736.030,00   4.758.213,00     295.832,00 

336     Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p     160.730,00   2.079.862,00   2.090.591,00     171.459,00 

342     Ostatní přímé daně                            35.676,00     529.138,00     532.553,00      39.091,00 

379     Jiné závazky                                   6.682,00      52.321,00      51.112,00       5.473,00 

389     Dohadné účty pasivní                         210.819,70     210.819,70     252.459,62     252.459,62 

901     Vlastní jmění                                825.263,70      55.625,00                    769.638,70 

911     Fondy                                        918.194,91                     44.679,71     962.874,62 

931     Hospodářský výsledek ve schval. řízení        48.515,71      48.515,71                               

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem  PASIVA                                     7.428.944,48  10.772.693,09  11.117.549,60   7.773.800,99 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

7.7 Pohledávky 

Společnost má pohledávky za firmou ČEZ z důvodu zaplacených záloh 

elektrické energie, záloh za vodu a tepelnou energii firmě BTH, 

dlouhodobé zálohy za firmou CCS a Eurotel, nevyfakturované zálohy za 

obědy. 
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7.8 Závazky 

Společnost má závazky vůči dodavatelům z titulu splatnosti v roce 2012 

V roce 2013 budou všechny závazky uhrazeny. 

7.9 Závazky vůči zaměstnancům 

Společnost má závazky vůči zaměstnancům a institucím sociálního 

zabezpečení, zdravotních pojišťoven a finančnímu úřadu z titulu 

prosincových mezd. Všechny závazky z tohoto titulu společnost uhradí 

v průběhu ledna 2013 

7.10 Časové rozlišení 

Společnost časově rozlišuje náklady dle jednotlivých účetních období. 

7.11 Rozbor hospodaření VHC 

Příjmy celkem 409 218.78 Kč 

Tržby z prodeje služeb 409 164.00 Kč 

Úroky z bankovního účtu 54.78 Kč 

 

Náklady celkem 406 759,73 Kč 

Spotřebované nákupy 35 170,38 Kč 

Služby celkem 10 020,00 Kč 

 

Osobní náklady celkem  360 764,35 Kč 

 Mzdové náklady 268 115,93 Kč 

 Zák. soc.poj.  91 510,21 Kč 

 Zák.soc.náklady  1 138,21 Kč 

 

Ostatní provozní náklady 805.00 Kč 

 

Výsledek hospodaření celkem  2 459.05 Kč 
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7.12 Výsledek hospodaření 

Ve sledovaném období dosáhla společnost zisku ve vedlejší činnosti 

2 459,05 Kč, v hlavní činnosti ztráty 38 576,49 Kč. 

 

Daňová úleva uplatněná v minulých obdobích byla použita na krytí ztráty 

vzniklé v hlavní činnosti období roku 2012.  
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Přílohy: 

1) Zpráva nezávislého auditora 

2) Výkaz zisku a ztrát 

3) Rozvaha 

4) Výsledovka hospodaření VHC za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

5) Příloha k účetní závěrce, období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012  
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Příloha č. 1 

Zpráva nezávislého auditora 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Příloha č. 2 

Výkaz zisku a ztrát 
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Příloha č. 3 

Rozvaha 
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Příloha č. 4 

Výsledovka hospodaření VHC období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 

2012
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Příloha č. 5 

Příloha k účetní závěrce 
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