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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 

 

I. Základní údaje 

 

Název organizace:   Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 

Sídlo organizace:     Hrabyně 201, 747 67 

IČ:                            711 90 261 

Číslo účtu:                188769996/0300, ČSOB 

ID datové schránky: fduk3n8 

Internetová adresa:   www.hrabyne.cz 

Emailová adresa:      pshrabyne@seznam.cz, ps@hrabyne.cz 

Telefonní kontakt:    727 977 205 (ředitelka), 607 047 255 (pečovatelky) 

Statutární zástupce:   Mgr. Michaela Redrová 

Zřizovatel:                 Obec Hrabyně, Hrabyně 70, 747 63 

 

II. Poslání a cíl 

 

Pečovatelská služba Hrabyně umožňuje těžce tělesně postiženým občanům žít v jejich 

bezbariérových bytech tak, jak jim to vyhovuje a jak si přejí, bez ohledu na těžké zdravotní 

postižení. Umožnění plnohodnotného života spočívá v potřebném a požadovaném zajištění 

všech základních životních potřeb, týkajících se péče o vlastní osobu a potřeb, které si 

z hlediska svého zdravotního postižení nemohou zajistit vlastními silami (péče o domácnost 

apod.).  

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením: 

- mladí dospělí (19 – 26 let) 

- dospělí (27 – 64 let) 

- mladší senioři (65 – 80 let) 

- starší senioři (nad 80 let) 

 

http://www.hrabyne.cz/
mailto:pshrabyne@seznam.cz
mailto:ps@hrabyne.cz


III. Personální a organizační zabezpečení služby 

 

Úkony Pečovatelské služby Hrabyně jsou realizovány pečovatelkami, které splňují kvalifikační 

požadavky pro pracovníky v sociálních službách a jejich práce je přizpůsobována dlouhodobým 

i aktuálním potřebám klientů PS. Výkon jednotlivých úkonů je organizován ředitelkou PSH a 

nově od září 2018 sociální pracovnicí. 

Personálně je služba zabezpečena v souvislosti na aktuálním počtu klientů využívajících služby 

PSH, tak, aby korespondovala s počtem klientů, náročností prováděných úkonů v souvislosti 

v přepočtených „klientohodinách“.  

Dlouhodobým cílem z roku 2017 bylo vytvoření stabilního pracovního týmu, který bude 

zodpovědně plnit svěřené úkoly s důrazem na využití týmové spolupráce. Tento cíl se podařilo 

naplnit, protože došlo k přijetí 5 pečovatelek na hlavní pracovní poměr s úvazkem 4,5 a dvou 

pečovatelek na dohodu o provedení práce. Tři z nově přijatých si po nástupu doplnily 

kvalifikaci absolvováním Kurzu pracovníka v sociálních službách. Celkově bylo přijatých 

pečovatelek víc, ale 3 ukončily pracovní poměr ještě ve zkušební době, vzhledem k velké 

psychické náročnosti při výkonu práce. 

Od září 2018 byla přijata do pracovního poměru s úvazkem 0,75 sociální pracovnice PSH, jejíž 

pozice nebyla od 1. 8. 2017 obsazena a nebylo možné vyhlásit výběrové řízení dříve, vzhledem 

k nedostatku financí, se kterým se PSH potýkala v souvislosti s navyšováním platů pracovníků 

v sociálních službách v průběhu roku 2017. Aktuálně od 1. 1. 2019 bude úvazek sociální 

pracovnice 1,0 a obsazení všech pracovních pozic je plně v souladu se zákonem č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách.  

Počet fyzických osob zaměstnaných v PSH k 31. 12. 2018 je 17 s přepočteným počtem úvazku 

13,3. 

Průměrný přepočtený počet úvazků od 1. 1. – 31. 12. 2018 je 12,1 pracovnic v přímé péči a 1,0 

v nepřímé péči.  

V 2. polovině roku 2018 došlo k navýšení úvazků v registraci u MPSV z 11 na 12 pracovníků 

přímé péče. 

Pečovatelská služba Hrabyně provozuje svou činnost denně od 6.00 - 22.00 hodin, včetně dnů 

pracovního klidu a svátků. 

Personální, mzdová a účetní agenda PSH je zabezpečována účetní firmou Radka Tyburcová 

Pam-Účto Opava, se kterou má PSH podepsanou smlouvu. 

 

IV. Využívání a struktura klientů pečovatelské služby 

 

V roce 2018 využívalo úkony pečovatelské služby průměrně 49 klientů i, z toho bylo 24 mužů 

a 25 žen, s průměrným věkem 63,0 let. Časová náročnost u jednotlivých klientů byla různá, 

v závislosti na jejich postižení, pomoci rodiny a sociálních asistentů nebo využívání 

pečovatelské služby Charity Hrabyně. 

 



V roce 2018 bylo vykázáno celkem: 

11.966,42 klientohodin přímé péče, 

1242 úkonů dovoz nebo donáška jídla, 

 

 

Během roku 2018 přestali služby PSH využívat 4 klienti (3 zemřeli ), nově začali využívat 

úkony poskytované PSH 3 klienti. 

 

V. Hospodaření pečovatelské služby 

 

Pečovatelská služba Hrabyně je financována ze státního rozpočtu MPSV, kapitoly 313, 

přerozdělovaného prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a dále z plateb 

klientů, které jsou vybírány za poskytnuté služby. 

Pro financování PSH pro rok 2018 byla žádost o státní dotaci podána v říjnu 2017, na jejímž 

základě byla přiznána dotace ve výši 3.670.000,-Kč. Vzhledem k předpokládanému přijetí 

sociální pracovnice byla podána žádost o dofinancování v červnu 2018 a na základě jejího 

schválení došlo k přiznání další dotace ve výši 100.000,-Kč. Celková částka poskytnuté dotace 

byla 3.770.000,-Kč. 

V roce 2018 tvořily platby klientů PS 1.595.349,-Kč. 

V roce 2018 došlo, na základě žádosti podané ředitelkou PSH, ke schválení návratné finanční 

pomoci s fondu sociální potřeb KÚ MSK ve výši 700.000,- Kč na platy a povinné odvody 

zaměstnanců PSH.  

Náklady a výnosy činily v r. 2018: 

Mzdové náklady 

pojištění, jiné soc. 

náklady 

Provozní náklady (energie, nájem, 

vzdělávání, cestovné, telekomunikační, 

telefony, ekonomické služby a ostatní 

služby, odvody FKSP, stravenky) Náklady celkem 

4.983.171,13 Kč 

 

399.639,74 Kč 5.382.810,87 Kč 

 

Výnosy   

Výnosy z transferů Výnosy z činnosti a finanční výnosy Výnosy celkem 

3.775.000.- Kč 1.607.7810,87 Kč 5.382810,87 Kč 

 

Každá pracovnice PSH měla v roce 2018 nárok na příspěvek na stravenku v hodnotě 60,-Kč 

(15,-Kč z FKSP, 25,-Kč zaměstnavatel) za každou odpracovanou směnu v délce minimálně 3 

hodiny. 



Každý zaměstnanec na HPP měl nárok v prosinci 2018 na vitamínové produkty v hodnotě 300,-

Kč. 

VI. Členství v asociacích pečovatelských služeb 

 

Od května 2017 je Pečovatelská služba Hrabyně členem České asociace pečovatelské služby, 

jejíž aktivity využívá při poradenské činnosti, bezplatném povinném dalším vzdělávání 

pečovatelek, sociální pracovnice i ředitelky PS a v roce 2018 se zaměstnanci PSH přes tuto 

asociaci  účastnili několika vzdělávacích akcí.. 

Roční poplatek za členství je 2000,-Kč. 

 

VII. Cíle pro rok 2019 

 

Pečovatelská služba Hrabyně si stanovila jako hlavní cíl v kompetenci zřizovatele Obce 

Hrabyně jmenování nového statutárního zástupce, jelikož dosavadní ředitelka Mgr. Michaela 

Redrová podala rezignaci z důvodu dalšího, nově vzniklého pracovního poměru. Ředitelka PSH 

dokončila aktualizaci standardů, které budou i nadále v souladu s měnící se situací v sociálních 

službách a všech souvisejících zákonných normách doplňovány a je plánováno vytvoření 

dotazníkového šetření k vyhodnocení spokojenosti klientů s výkonem pečovatelské služby. 

Důraz bude v roce 2019 kladen také na prohlubování individuálních plánů a spolupráci 

s klíčovým pracovníkem PSH. 

 

 

 

V Hrabyni 15. 2. 2019                                            Mgr. Michaela Redrová 

                                                                                 Ředitelka PS Hrabyně 

 

 

 


