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Úvodní slovo 
 

Vážení čtenáři, místo obvyklého úvodního slova použiji část textu, který nám zaslala, jako zpětnou vazbu 
na pečovatelskou službu, dcera naší klientky. 
 
„Ráda bych vám vyjádřila uznání a díky za péči o mou mamku. Jistě víte, že paní P. V. nedávno uskutečnila 
výlet s mojí mamkou. Mamka své zážitky a pocity sepsala do vyprávění, které vám v příloze zasílám. 
Prosím, bude-li to možné, přečtěte to všem pečovatelkám a pečovatelům. Je to sice jen text, ale mamka na 
jeho vycizelování pracovala dva týdny a třikrát jej přepisovala, což v jejím věku, si umíte představit, bylo 
hodně náročné, protože vám chtěla touto formou poděkovat a sdělit, jak je paní P. V. a všem ostatním 
vděčná. K tomu se připojuji i já. S díky a úctou. Š. R.“ 
 
 

 
 
 
 
A pro ty z Vás, kteří by se chtěli dozvědět více, mají možnost si vyprávění přečíst na konci této výroční 
zprávy.  

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 

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“. Tuto myšlenku nám každý den umožňuje naplňovat profesionální přístup všech 

zaměstnanců a ideální spolupráce s Agenturou domácí zdravotní péče paní Pekárkové.  

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 

➢ Pracovní skupiny – senioři, Komunitní plánování města Hradec Králové 
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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  

➢ Jana Hromková – pracovník v sociálních službách 

➢ Michaela Nývltová – pracovník v sociálních službách 

➢ Markéta Kalousová – vedení personální a mzdové agendy  

➢ Radka Bryknerová – administrativní pracovník 

 

V tomto roce se náš tým nejenom rozšířil, ale i stabilizoval.  Díky těmto pozitivním atributům se můžeme 

daleko více soustředit na to, aby naše péče o klienty byla opravdu kvalitní. 

 

Velká pozornost byla věnována dalšímu vzdělávání našich pracovníků.  

Pracovníci se zúčastnili: 

akreditovaných kurzů – 179 hodin, přednášek – 33 hodin, vzdělávání organizované zaměstnavatelem – 70 

hodin a supervize – 44 hodin (skupinové i individuální). Účastí na dalším vzdělávání si pracovníci 

prohlubují kvalifikaci. 
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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 – garantované, ale i 

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

 

Pečovatelská služba 
Počet klientů, kteří využili naši pečovatelskou službu, se opět navýšil. Proto pro zajímavost uvádíme 

trochu statistiky. 

 

Rok 2015 2016 2017 

Počet klientů 69 121 141 

Z toho počet mužů/žen 23/46 45/76 45/96 

Průměrný věk klientů 76 let 78let 81let 

Denní počty klientů - průměr 14 22 29 

Počet klientů s nárokem na PS zdarma/ počet hodin 

celkem 

0 2/215 3/125 

Ukončení péče z důvodu:  

• úmrtí 

• odchod do DD 

• na vlastní žádost (zlepšení stavu klienta) 

• ze strany poskytovatele 

 

27,27% 

9,09% 

63,64% 

0% 

 

27,54% 

37,68% 

33,33% 

  1,45% 

 

31,88% 

31,88% 

30,43% 

   5,80% 

Počet ujetých km za klienty 72. 217 79. 950 134. 515 

Počet dopravních prostředků 8 aut 7 aut + 1 

bicykl  

10 aut + 1 

bicykl 

 

Územní působnost pečovatelské služby: 

Hradec Králové, Boharyně, Černilov, Dobřenice, Homyle, Hrádek u Nechanic, Hvozdnice, Kosičky, Libčany, 

Libníkovice, Librantice, Lhota pod Libčany, Mokrovousy, Nechanice, Polizy, Praskačka, Roudnice, Světí, 

Zvíkov.  

 

Souhrnný čas pomoci a podpory u klientů: 

➢ při úkonech osobní hygieny – 8. 170 hodin, 

➢ při podávání jídla a pití – 3.640 hodin, 

➢ s běžným úklidem – 560 hodin, 

➢ s běžnými nákupy – 610 hodin, 

➢ s dalšími úkony (pomoc při oblékání, při chůzi a přesunech aj.) – 600 hodin, 

➢ dovoz obědů – zajištěno pro 8 klientů. 

Celkem za garantované úkony: 13. 580 hodin 

➢ fakultativní činnosti (např. dohled nad příjmem léků, dovoz klienta k lékaři apod.) – 518 hodin. 
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Čas strávený u klientů  - pečovatelská  služba 

 Za měsíce leden 2017 až prosinec 2017 

 

 Vytvořeno programem Pečovatelská služba 5.90  

Pečovatelská služba je klientům poskytována denně v době od 6:00 do 21:00 hod. Čas strávený u našich 

klientů ve všední dny čítal 12 537 hodin a o víkendech či svátcích byla poskytnuta péče v celkovém 

objemu 1 561 hodin. 

Převážně klienti potřebovali kombinaci různých úkonů a péče. Nedílnou součástí pomoci bylo také 

zajištění poradenství, týkající se většinou agendy příspěvků na péči, ale i úpravy domácího prostředí 

(odstranění bariér) a doporučení kompenzačních pomůcek. 
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Odlehčovací služba 
Podstatou této služby je odlehčit rodinnému příslušníkovi, který se stará o svého blízkého, aby si mohl 

odpočinout nebo vyřídit nezbytné záležitosti. Cílem je pomoci pečujícím, aby nedošli do stavu osobního 

vyčerpání a zároveň nemuseli svého blízkého „odložit“ po tuto dobu mimo domov. Staráme se o dospělé 

osoby od 27 let až po seniory, klienty s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením nebo chronickým 

onemocněním. V domácnosti u klienta nabízíme pomoc s hygienou, podáním stravy, můžeme jít s 

klientem na procházku, společně tvořit, číst a popovídat si. 

V roce 2017 byl počet klientů odlehčovací služby 12. Počet hodin přímé péče čítal 368 hodin, kdy u klientů 

bylo vykonáno 315 návštěv.  

 

 

Čas strávený u klientů - odlehčovací služba 

Za měsíce leden 2017 až prosinec 2017 

 

 

Vytvořeno programem Pečovatelská služba 5.90  
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Realizované projekty 

I. 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 (Zpráva byla zveřejněna ve Výroční zprávě za rok 2016) a vzdělávání pracovníků služby. 

 

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. 

Hlavní přínos pro pracovníky vidíme v tom, že řada podnětů získaných v rámci školení má kladný vliv na 

změnu postojů a názorů v oblasti profesního, ale i soukromého přístupu. Zároveň mají vzdělávací akce i 

motivační charakter k sestavení nového vzdělávacího plánu pro jednotlivé pracovníky, kdy si v převážné 

většině mohou pracovníci zvolit tematický okruh, k získávání další odborné kvalifikaci a erudici pro výkon 

svého povolání. 

 Nutnost neustále se vzdělávat a získávat tak nové informace vedoucí i k osobnostnímu rozvoji, je 

pracovníky pozitivně hodnocena. Bohužel existují i negativní stránky povinného vzdělávání, a to ve 

spojitosti s vysokým pracovním vytížením pracovníků, kdy dochází k obtížné vzájemné zastupitelnosti 

v době školení. 

Na vzdělávání byla určena částka ve výši 55.000,- Kč, která byla čerpána od září 2016 do června 2017. 

V průběhu projektu nedošlo k obsahovým ani jiným změnám oproti původnímu zadání  

  

II. Projekt „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“ rok 2017 

 
Opět jsme oslovili Nadaci Agrofert o pomoc a podporu. Předmětem žádosti bylo získání finančních 
prostředků podporujících provoz terénní pečovatelské a odlehčovací služby.  
 

V žádosti jsme uvedli 3 základní oblasti, na které bychom dar Nadace Agrofert využili. Jednalo se o: 

• nákup osobního automobilu, 

• pokrytí mzdy administrativní pracovnice, 

•  pořízení pracovních oděvů pracovníkům v přímé péči.  

Vzhledem k tomu, že se nám poprvé podařilo získat přiměřené dotace ze státního rozpočtu na provoz 
sociálních služeb, mohli jsme položky týkající se mzdy administrativní pracovnice a pracovních pomůcek 
financovat z této kapitoly. Proto dar od Nadace Agrofert jsme použili na nákup staršího osobního 
automobilu. V prosinci 2017 byla odkoupena modrošedá Škoda Fabia („Modrásek“) v hodnotě 36.000,- 
Kč, kterou jsme si doposud pronajímali od úzce kooperující společnosti - Agentura domácí zdravotní péče. 
Nákup dalších aut, z darovaných finančních prostředků, bude realizován v roce 2018. 
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„Modrásek“ 

 

Dotace od Královéhradeckého kraje 
 

Sociální služba je poskytována za částečnou úhradu nákladů za podmínek vymezených § 75 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Přesto nejsme schopni uhradit veškeré 

náklady spojené s poskytováním sociální služby, a proto jsme požadovali dotaci, která by sloužila na 

pokrytí vyrovnávací platby z veřejných rozpočtů, která slouží k dokrytí provozních potřeb po zohlednění 

ostatních příjmů služby. V roce 2017 jsme získali dotaci v celkové výši 2 167 600,- Kč. Bylo žádáno celkem 

o 3 823 315,- Kč. 

V závěru roku 2017 byla podána žádost o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 

2018. 

V srpnu 2017 byla také podána na rok 2018 žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Hradec Králové. 

 

 

Finanční dary 
Radost nám udělala finanční spoluúčast na nákladech, souvisejících s péčí o občany, opět obec Světí, dále 

pak Kosičky a Librantice. Zastupitelstva obcí se dohodla na peněžních darech ve výši 6 000,- Kč, 1 818,- Kč 

a 5 000,- Kč.   

 

Finanční dary i dotace byly v plné výši použity na mzdy pracovníků v přímé péči. 
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Hospodaření společnosti 2017 
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Poděkování 
Na závěr poděkování všem, bez kterých by poskytování sociálních služeb naším Pracovištěm pečovatelské 

péče, o. p. s. nebylo možné. Všem zaměstnancům za jejich svědomitě odváděnou práci, lidský přístup a 

obětavost, která přesahuje popis jejich pracovní činnosti a bez které by naše sociální služby nebyly stále 

vyhledávanějším pomocníkem. Dále všem příbuzným a známým našich klientů za podporu svých blízkých 

a všem, kteří nás podporují svojí přízní a sympatiemi. V neposlední řadě poděkování patří též všem 

klientům našich služeb za jejich trpělivost a snahu o spolupráci.  

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

 

Obec Kosičky 

 

                        Librantice 
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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 2018 se schválením správní a dozorčí rady 

mailto:kancelar@domacipecehk.cz

