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Úvodní slovo 

 

Při ohlédnutím za rok 2021 není možné přehlédnout boj s neviditelným 

nepřítelem, epidemií SARS-Covid 19. Tato nás doprovází již od počátku roku 

2020 a více či méně je přítomna dodnes. 

Pro pracovníky v sociálních službách tato situace vyžaduje zvýšené úsilí, 

neopomenout nic, co by ohrozilo výkon našich služeb, zdraví našich pracovníků, 

vyznat se v překotných opatřeních vlády, realizovat je za pochodu, být oporou 

našim klientům.  

Naše služby jsme dokázali poskytovat nepřetržitě, každému klientovi se dostala 

potřebná péče. A všichni tak mohli zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí.  

V dobách doporučení minimalizovat kontakty v rodinách, jsme se stali pro 

některé klienty jedinou spojkou se světem. 

Vám všem, kteří jste se na tom podíleli, patří dík! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pečovatelská služba – identifikátor 2088349 

Posláním je poskytování pečovatelské služby seniorům a občanům se 

zdravotním postižením v jejich domácnosti a to v souladu se zákonem 108/2006 

Sb. o sociálních službách. 

 

 

a/ terénní pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je určena občanům, kteří žijí ve vlastních domácnostech a 

nemohou si vlastními silami zajistit základní životní potřeby. Cílem poskytování 

služeb je umožnit seniorům setrvat ve své domácnosti co nejdéle a vést 

relativně spokojený, kvalitní, klidný život, na který byli zvyklí. 

Jakými službami pomáháme: 

Základním principem je individualizovaná specifická péče podle širokého spektra 

fyzického nebo duševního omezení. Jedná se o pomoc při osobní hygieně, včetně 

péče o osoby s inkontinencí, stravování, zajištění nákupů, základního úklidu 

domácnosti, doprovod k lékaři, na úřady, nebo jiný kontakt se společenským 

prostředím. Pomoc při oblékání, včetně různých kompenzačních pomůcek. 

Dalším efektem je i pomoc pečující rodině. 

Nejčastější frekvence úkonů pečovatelské služby: 

- Dovoz oběda ze Školní jídelny ve Frýdlantu 

- Osobní hygiena 

- Nákupy, pochůzky 

Klientům zapůjčujeme kompenzační pomůcky. 

Nadstavbové složky pečovatelské služby, podporující aktivní život ve vyšším 

věku. Organizujeme nebo se podílíme na organizaci kulturních, vzdělávacích, 

pohybových a zájmových aktivitách seniorů. 

 

 

 

 



 

b/ ambulantní pečovatelská služba 

 

bezbariérové středisko osobní hygieny – umožní pohodlné sprchování a 

komfort klientům s výrazně sníženou pohyblivostí 

 

prádelna – poskytujeme klientům praní prádla, sušení a žehlení, včetně 

odvozu prádla z domácnosti a dovozu zpět ke klientovi 

  

 

       

 

   

  



 

Zaměstnanci Střediska sociální péče 

 

Během roku 2021 došlo k několika personálním změnám. 

Na pozici pečovatelky setrvaly: Renata Ciroková, Miloslava Černá, a Radka 

Tůmová. Odešla Miluše Procházková a Monika Hrudková, které byly nahrazeny 

novými pečovatelkami: Šárkou Makovou a Marcelou Partlovou 

Ke změně došlo i na pozici vedoucí SSP, kde Bc. Věru Jurkovičovou, DiS., 

nahradila koncem roku Pavlína Sommerová. 

Všechny pracovnice jsou zaměstnány na plný úvazek.  

Od prosince 2021 nastoupila na pozici sociální pracovnice Bc. Eva Štrosnerová, 

DiS a to na 0,2 úvazek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Statistiky 

 

V roce 2021 bylo přijato 24 žádostí o umístění do DPS, z toho bylo13 uchazečů 

z Frýdlantu, 11 z okolních obcí a umístěni do DPS byli 4 uchazeči.  

Celkový počet uživatelů 90 

Věková skupina 27-64 let 6 
Věková skupina 65-80 let  44 

Věková skupina nad 80 let              40 
Počet uživatelů s ukončenou 
smlouvou     

18 

Počet nových uživatelů:          25 

Počet uživatelů žijících v DPS 25 
 

 

úkony 2020 2021 
 

Dovoz oběda 8028  8472 

Donáška oběda DPS 2892  2845 
Donáška nákupu 672  607 

Běžné pochůzky 251 129 

Úklid domácnosti 137 hodin 139 hodin 
Mytí společných prostor 250 hodin 250 hodin 

Mytí oken 21 hodin 11 hodin 
Praní a žehlení prádla 303 kg 381 kg 

Celková koupel, péče o 
osobní hygienu 

103 hodin 73 hodin 

Doprava Frýdlant 192 hodin 203 hodin 

   
Celkem za úkony 227 864,- Kč 240 387,- Kč 

 

 

V roce 2021 činil průměrný příjem za poskytnuté služby 2671,- Kč na jednoho 

klienta na rok, což je nárůst oproti roku 2020 cca 300,- Kč 

 

 



 

Rozpis financování Střediska sociální péče Frýdlant 

 

 2020 2021 
 

Dotace MPSV 2 104 735,- Kč 2 013 112,- Kč 

Město Frýdlant 1 241 946,- Kč 1 682 738,- Kč 
Úhrady od klientů   227 864,- Kč   240 387,- Kč 

   

Celkem  3 118 817,- Kč 3 455 463,- Kč 
 

V dotaci z MPSV ve výši 2 013 112,- Kč je zohledněna částka 451 112,- Kč na 

odměny pracovníků v přímé péči a vícenáklady vzniklé v souvislosti s pandemií 

Covid 19. 

V roce 2021 byl pro SSP zakoupen automobil Citroën Jumpy, v ceně 641 300,- Kč 

Slouží především k rozvozu obědů.   

Další velkou investicí byla rekonstrukce chodeb v budově SSP a zpevněné plochy 

parkoviště za objektem, na kterou byla celkem vynaložena částka v celkové 

hodnotě 3 578 237,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Závěr: 

Snažíme se o spokojenost všech našich klientů. Vyhovět jejich přáním a 

potřebám.  

Kvalifikované pečovatelky svým profesionálním a milým přístupem poskytují 

služby všem seniorům, kteří o to projeví zájem.  

Spolupracujeme s agenturami domácí zdravotní péče, praktickými lékaři a 

s ostatními poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. 

O naše služby je stále větší zájem. 

         

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: 

Pavlína Sommerová 

vedoucí Střediska sociální péče 

 

 

 


