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Slovo ředitelky 
 

Rok 2016 byl pro naši společnost velice úspěšný z několika pohledů. Dostali jsme první finanční 

příspěvky od dvou Nadací (EOP, Agrofert), zakoupili jsme si Lukáška (naše první auto), dovybavili 

pečovatelky čtečkami pro lepší a přehlednější zpracování vyúčtování. Již rok pracujeme se „Zajícem“ 

(SW program Pečovatelská služba). Ale došlo i k drobné fluktuaci zaměstnanců, což je v sociálních 

službách běžné. Nemnoho jich odešlo, ale zároveň se náš kolektiv rozrostl o nové pracovníky a ti tvoří 

pevnou a stabilní strukturu pracoviště.  

V tomto roce jsme se stali také členy APSS a MAS hradecký venkov. O prázdninách 2016 nám několik 

dní „zpříjemnila“ návštěva z MPSV - Inspekce poskytování služeb, která nám detailně prohlédla „papír 

po papíru, list po listu“. Co je však podstatné, že i přes počáteční zmatek a shon jsme prošli takřka 

„bez ztráty kytičky“.  

Finanční situace společnosti byla do prázdnin velice neutěšená. Fungovali jsme bez jakýchkoli dotací a 

bohužel s námi nespolupracovalo ani město Hradec Králové, ačkoliv převážná část našich klientů 

bydlí právě zde. Pomocnou ruku nám v podobě finančního daru poskytl Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje. Bylo to v době, kdy jsme zvažovali, že sociální služby ukončíme z finančních 

důvodů, přišla radostná zpráva, na kterou jsme čekali dva roky. Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. 

bylo zařazeno do Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a byla nám 

poskytnuta dotace, která nalila elán do naší další práce. Velké díky patří všem, kteří nám věřili a stále 

s námi spolupracují. V této době nás podrželi i samotní zaměstnanci, kteří věděli, jaká je finanční 

situace a jak se věci vyvíjejí, a i přes všechna úskalí vydrželi a neodešli.  

Také musím zmínit a poděkovat organizaci MAS hradecký venkov, který díky spolupráci se starosty 

obcí, zabezpečil hladký průjezd a případnou pomoc všem našim zaměstnancům ve svých obcích, při 

několika denní sněhové kalamitě. Tak jsme bez problémů dorazili ke všem našim klientům, kteří 

netrpělivě čekali na své oblíbené pečovatelky a pečovatele. Dojeli jsme všude i do těch 

nejzapadlejších vesniček.  

Věřím, že i rok 2017 bude plný novinek, projektů a nápadů, které zpestří život nejen našim klientům, 

ale i zaměstnancům, protože bez spokojeného zaměstnance nemůže být spokojený klient, ani rodina.  

A jelikož naše moto je „Všude dobře, doma nejlépe,“ snažíme se, aby měli spokojený úsměv na tváři, 

jak naši klienti, tak i naši zaměstnanci.   

 

 

 

 

 

Andrea Turková, ředitelka společnosti 
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O naší společnosti 
 

Základní údaje: 
 

Název společnosti:            Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. 

Sídlo společnosti:              Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové 4 – Plačice 

Datum registrace:             12. prosince 2013 u Krajského soudu v Hradci Králové 

Právní forma:                     Obecně prospěšná společnost 

IČ:                                         024 05 661 

DIČ:                                      CZ 02405661  

Bankovní spojení:             263300005/0300 

Správní rada:                     Bc. Hana Pekárková 

                                             Aluna Bártová 

                                             RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. 

Dozorčí rada:                     Mgr. Hana Kuchyňková Palizová 

                                             Ing. Daniela Lusková, MPA 

                                             Zuzana Fleischerová 

Zakladatelka:                    Andrea Turková 

Telefon:                              495 533 537 

Mobil:                                 603 220 240 

E-mail:                                pecovatelky@domacipecehk.cz 
Web:                                   www.domacipecehk.cz 
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Představení organizace: 
 

Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. (obecně prospěšná společnost) je nevládní nezisková 

organizace, která podporuje a pomáhá lidem, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, nemoc či 

zdravotní postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, a kdy nejsou schopni sami zajistit péči o sebe a 

svoji domácnost. Zároveň občasnou nebo pravidelnou pomocí podporuje rodiny, které pečují o 

seniory. Společnost byla založena v prosinci 2013 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Na začátku roku 2014 byla dle zákona č. 

108/2006 Sb., o soc. službách řádně zaregistrována pečovatelská služba a 6. 1. 2016 také odlehčovací 

služba. Obě služby jsou poskytovány u klientů v jejich domácím prostředí v královéhradeckém 

regionu. 

 

Posláním organizace je zabezpečit klientům a jejich rodinám praktickou pomoc vedoucí k možnosti 

co nejdelšího setrvání ve svém prostředí. Proto si společnost zvolila jako motto známé rčení „Všude 

dobře, doma nejlépe“. 

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby nebo lidem 

trvale pečujícím o tyto členy rodiny. Pomoc a podpora je poskytována terénní formou, v pracovních 

dnech v době od 6:00 hod. do 21:00 hod. včetně víkendů u pečovatelské služby. Odlehčovací služba 

je poskytována ve všední dny v době od 7:00 hod. do 16:00 hod., v době mimo běžnou pracovní dobu 

anebo v sobotu, v neděli a ve svátek pouze v mimořádných případech těm klientům, kteří nemají 

možnost zajistit si péči rodinnými příslušníky. 

Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální služby, které podpoří klienty i jejich nejbližší osoby 

v zachování běžného způsobu života ve svých přirozených podmínkách. 

 

Pracoviště pečovatelské péče, o. p. s. je členem: 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

 MAS Hradecký venkov 
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Pracovní tým: 
 

 Andrea Turková – ředitelka 

 Mgr. Helena Vránová – sociální pracovník 

 Linda Tréglová – vedoucí pečovatelka a pracovník v sociálních službách 

 Petra Vavrušková – pracovník v sociálních službách 

 Petr Klinger - pracovník v sociálních službách 

 Martin Linhart - pracovník v sociálních službách 

 Miroslava Hofmanová - pracovník v sociálních službách 

 Kateřina Petráčková - pracovník v sociálních službách 

 Petra Skutilová - pracovník v sociálních službách 

 Hana Slavíková - pracovník v sociálních službách 

 

Pracovníci, kteří během roku 2016 ukončili pracovní poměr: 

 Marie Voksová - pracovník v sociálních službách 

 Lucie Jansová - pracovník v sociálních službách 

 Naděžda Suchánková - pracovník v sociálních službách 

 Gabriela Jirásková - pracovník v sociálních službách 

 
Ve spolupráci s úřadem práce byli přijati do pracovního poměru 2 pracovníci – muži, kterým byly 

vytvořeny společensky účelné pracovní místa a byli velmi potřebnými i vítanými pracovníky. 
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Poskytované služby 

 
Sociální služby, které Pracoviště pečovatelské péče, o. p. s. poskytuje od února 2014 - pečovatelskou 

službu a od ledna 2016 odlehčovací službu, jsou zaměřeny na sociální péči. Základní i fakultativní 

činnosti byly poskytovány za úhrady od klientů v souladu s legislativou. 

 

Pečovatelská služba 
Tato služba se dostala do povědomí široké veřejnosti, což dokazuje narůstající zájem, a proto byla 

v rámci registrace navýšena kapacita. V tomto roce pracovníci podpořili a pomohli 121 aktivně 

potřebným klientům. Bylo sepsáno a vydáno 154 nových smluv, celkem nám ubylo 42 klientů a nárůst 

čítal 80 klientů. Péče byla poskytována u klientů s bydlištěm v Hradci Králové a v obcích Černilov, 

Homyle, Hrádek u Nechanic, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Libišany, Libníkovice, Librantice, Polizy, 

Praskačka, Smiřice, Světí, Těchlovice.  

Klienti nejvíce potřebovali pomoc a podporu: 

 při úkonech osobní hygieny – využilo celkem 116 klientů, 

 při podávání jídla a pití – využilo celkem 42 klientů, 

 s běžným úklidem – využilo celkem 37 klientů, 

 s běžnými nákupy – využilo celkem 18 klientů, 

 s dalšími úkony (pomoc při oblékání, při chůzi a přesunech) – využilo celkem 20 klientů. 

Převážně klienti potřebují kombinaci různých úkonů a péče. Nedílnou součástí pomoci je také 

zajištění doprovodů např. k lékaři, dopravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

dohled nad příjmem léků a samozřejmě i poradenství. 

 

Aktivní klienti podle cílové skupiny, 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
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Odlehčovací služba 
Tato sociální služba byla zaregistrována na začátku letošního roku, ale prakticky se začala realizovat 

až v dubnu 2016. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zcela novou terénní pomoc, nebyla po ní tak 

intenzivní poptávka. Během roku bylo s klienty uzavřeno 9 smluv, z toho 8 bylo z Hradce Králové a 1 

z obce Osičky. Převážně byly vykazovány sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, ale i pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Celkový počet dnů 

s péčí byl 48. 

 

Aktivní klienti podle cílové skupiny, 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
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Realizované projekty 

Projekt „Čtečky pro pečky“ 
Projekt byl přihlášen v rámci soutěže o finanční dary společností EOP – Elektrárny Opatovice, a.s. Byl 

zařazen do kategorie projektů v hodnotě 49.999,- Kč a byl společností pozitivně vyhodnocen. 

Cílem projektu bylo snížení administrativní zátěže, zefektivnění vykazování nutných dat a ušetřený 

čas věnovat na osobní práci s klientem. 

Cíle se podařilo dosáhnout následujícími kroky: 

• dohodnutí a objednání dodávky elektronických čteček od firmy Petr Zajíc software 

• na konci měsíce dubna bylo zakoupeno 5 ks elektronických čteček OPN-2001 k PC IS 

„Pečovatelská služba“ 

• zavedení do systému a zaškolení pracovníků 

• informování klientů o využívání nového systému 

• zkušební používání a testování čteček v terénu probíhalo od června 2016 

• od září 2016 byl spuštěn ostrý provoz používání čtecích zařízení a následné vyúčtování 

poskytnutých služeb dle elektronických záznamů. 

V současné době evidenci poskytnuté péče i nadále vedeme v duplicitní formě, tedy vše 

zaznamenáváme i do papírové podoby, protože ještě nám chybí dalších 5 ks těchto čtecích zařízení. 

Proto pracovníci, kteří čtečku nemají, musí provádět záznamy tradiční formou. Zároveň nám tento 

postup umožní objektivně zhodnotit reálnou efektivnost čteček. 

V průběhu řešení projektu nedošlo k žádným obsahovým změnám oproti původnímu zadání. 
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Projekt „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“ 
Žádost byla zaslána do Nadace Agrofert, která projekt vyhodnotila kladně a naše společnost obdržela 

finanční dar ve výši 250.000,- Kč. Tato účelově peněžní částka byla určena na pořízení osobního 

automobilu a vzdělávání pracovníků služby. 

 

Pomocník Lukášek 

Úterní zatažený a mlhavý říjnový den (18. 10. 2016) nesliboval nic nevšedního, ale pro naši organizaci 

se tento den zapsal do těch výjimečných. Důvodem bylo uvedení nového „pomocníka“ do týmu. Díky 

finančnímu daru Nadace Agrofert mohla naše organizace zakoupit první osobní automobil pro 

dopravu pracovníků za klienty pečovatelské a odlehčovací služby. A protože v tento den má svátek 

Lukáš, tak to malé bílé Citigo dostalo jméno Lukášek.  

Náš nový čtyřkolý pomocník se zařadil mezi ostatních 8 aut, kterými se pracovníci (v případě potřeby i 

klienti) přepravují, a které máme v pronájmu od úzce spolupracující agentury Pracoviště 

ošetřovatelské péče s.r.o. Pořizovací cena auta činila 195.000,- Kč. 

Auto bylo pořízeno v rámci projektu „Podpora péče o seniory v domácím prostředí 2016“. Smyslem 

toho projektu bylo zvýšení dostupnosti poskytovaných sociálních služeb potřebným občanům. 

Prostřednictvím tohoto daru jsme mohli zajistit potřebnou péči i těm klientům, kteří bydlí 

v odlehlejších lokalitách v okolí Hradce Králové.  

 

Vzdělávání pracovníků 

Prostřednictvím finančního příspěvku bylo možno zajistit všem pracovníkům další kvalitní 

akreditované vzdělávání, které jsme povinni v rámci legislativy splnit. Protože se jedná o finančně 

náročné kurzy, byla na tyto aktivity podána žádost do grantového řízení. 

Na vzdělávání byla určena částka ve výši 55.000,- Kč, která byla čerpána od září 2016 a dočerpána by 

měla být v polovině roku 2017. V roce 2016 byly proškoleny dvě pracovnice na téma „Práce 

s klientem – seniorem“.  

Tato část projektu bude vyhodnocena k 30. 6. 2017, protože programová nabídka vzdělávacích 

společností byla pestřejší a zajímavější až v dalším období. 
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Co nás potěšilo 

 
Dar od Královéhradeckého kraje 
Začátkem měsíce června Rada Královéhradeckého kraje schválila pro naši organizaci poskytnutí 

finančního daru ve výši 95.000,- Kč na překlenovací finanční výpomoc pro zajištění chodu 

pečovatelské služby.  

Impulzem k získání tohoto daru byla skutečnost, že od dubna roku 2016 jsme pečovali o klientku, 

která měla dle §75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nárok na poskytování služby bez 

úhrady. Vzhledem k tomu, že naše organizace doposud nezískala jakékoli dotace, pak splnění této 

legislativní povinnosti bylo po finanční stránce velice zatěžující. Proto jsme se o pomoc obrátili na 

odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  

Velice nás potěšilo, že Rada KHK rozhodla v náš prospěch a naše společnost tak získala první finance 

z veřejného rozpočtu. 

Finanční dar byl v plné výši použit na mzdy pracovníků v přímé péči. 

 

 
 
Pověření Královéhradeckého kraje 
Co nás ještě potěšilo, bylo obdržení „Pověření“, které je vstupenkou pro zařazení do Sítě veřejně 

podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a následně i možností získat tolik 

potřebné finance na provoz pečovatelské služby. Proto jsme řádně požádali o dotaci a ta nám byla 

schválena. 

Předmětem Smlouvy bylo poskytnutí účelově určené dotace z prostředků rozpočtu KHK na 

financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby. Dotace byla poskytnuta ve 

formě vyrovnávací platby v souladu se zákonem o krajích, ve výši 500 000,- Kč. 

 

 

Finanční dary 
A co nás potěšilo do třetice? Tak to byla finanční spoluúčast na nákladech, souvisejících s péčí o 

občany, obce Světí a Těchlovic. Zastupitelstva obou obcí se dohodla na peněžních darech ve výši 

12 000,- Kč a 2 000,- Kč.  Obou darů si opravdu vážíme, protože s konkrétní prosbou o participaci na 

úhradě za sociální služby jsme obrátili i na dalších šest starostů a zastupitelů obcí, avšak bez odezvy. 

Další starostové (z mikroregionu Nechanicko a Urbanické brázdy) nám podporu alespoň přislíbili, což 
vnímáme jako naději, že v příštím roce, budeme-li zde služby poskytovat, se i tyto obce budou 
finančně spolupodílet na zajištění sociální služby pro své občany. 
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Hospodaření společnosti 2016 
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Poděkování 
Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi společně prošli rok 2016. Státním organizacím, firmám, 

individuálním dárcům, našim zaměstnancům a klientům i jejich blízkým členům rodiny. Všichni jste 

pro nás důležití a vaší spolupráce si vážíme. Poděkování si samozřejmě také zaslouží všichni 

pracovníci z agentury domácí zdravotní péče (Pracoviště pečovatelské péče s.r.o.), se kterými velice 

úzce spolupracujeme, sdílíme stejné sídlo, různé aktivity, často i totožné klienty/pacienty, ale i naši 

bývalí zaměstnanci.  

Za finanční podporu děkujeme těmto státním, krajským a obecním úřadům: 

 

 

   

Za finanční dary děkujeme těmto společnostem: 

          

Děkujeme individuální dárkyni PaedDr. Janě Bauerové 
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Kde nás najdete: 
Pražská třída 231/184 

Plačice 

500 04 Hradec Králové 

Telefon: 495 533 537 

Mobil: 739 451217 

e-mail: kancelar@domacipecehk.cz 

 

Vydalo Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. 

v roce 2017 se schválením správní a dozorčí rady 


