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ČÁST  I. 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 
 
Název:  SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace 
 
 
Adresa: Za Humny 2292, 688 01  Uherský Brod 
 
 
Zahájení činnosti: 1. 1. 2005 
 
 
IČO:   71230629 
 
 
Zřizovatel:  Město Uherský Brod 
 
 
Ředitelka:  Ing. Marie Vaškovicová 
   572 612 578 
   739 573 473 
   marie.vaskovicova@ssub.cz 
    
 
web:   www.ssub.cz 
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ČÁST  II. 
 

CHARAKTERISTIKA  ORGANIZACE 
 
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace (SSUB) poskytují své 
služby od 1. 1. 2005. Zřizovatelem je Město Uherský Brod.  
Naše služby jsou určeny seniorům, osobám plně či částečně invalidním, uživatelům příspěvku 
na péči, osobám, kterým vzhledem k jejich krátkodobě nepříznivě zdravotnímu stavu 
doporučí praktický lékař poskytovat pečovatelskou službu či rodinám, ve kterých se současně 
narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně dvě děti. Služby jsou 
poskytovány dle jednotlivých potřeb klientů v jejich domácím prostředí. Chceme, aby 
poskytovaná služba byla efektivní, dostupná, kvalitní, bezpečná pro uživatele a hospodárná. 
Posláním naší organizace je zamezit vyloučení osob ze společnosti, pomoc a podpora lidem 
v nepříznivé sociální situaci. 
Cílem naší organizace, potažmo pečovatelské služby, je poskytovat klientům co nejkvalitněji 
služby a péči, aby si co nejdéle udrželi fyzické i duševní zdraví a co nejdéle zůstali ve svém 
přirozeném prostředí při zachování ochrany oprávněných zájmů osob, které jsou oslabeny ve 
schopnostech je prosazovat. V domech s pečovatelskou službou vytvořit obyvatelům takové 
prostředí, které by jim nahrazovalo jejich původní domov. 
     V roce 2007 SSUB poskytovaly péči v Domech s pečovatelskou službou v Uherském 
Brodě – Za Humny a U Žlebu,  ve Starém Hrozenkově, v domě s chráněnými byty sv. Anežky 
České v Suché Lozi a zajišťovaly pečovatelskou službu v Uherském Brodě a některých 
okolních obcích. 
      

K 31. 12. 2007 měla organizace 28 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru 
(přepočtený stav 26,69) a 1 dobrovolnou pečovatelku.  
 
Tabulka jednotlivých profesí: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

věk do 29 30 - 39 40 - 49 50 - důchodci 
muži - - - 1 - 
ženy - 7 8 12 - 

 

pracovní zařazení počet pracovníků 
Ředitelka 1 
Ekonomka + mzdová účetní 1 
Vedoucí pečovatelské služby 1 
Okrsková sestra 1 
Správcová + účetní 1 
Účetní 1 
Pracovník sociální péče 13 
PSP + řidič 5 
Údržbář 1 
uklízečka 2 
vrátná 1 
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Účast na seminářích v roce 2007: 
 

� únor 07 Odměňování pracovníků (ekonomka) 
� březen 07 Diabetologické dny Luhačovice (vedoucí PS)  
� duben 07    Pracovní setkání ředitelů organizací poskytujících sociální služby  

v kraji Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském (ředitelka) 
� květen 07   Pečovatelská služba ve světle nového zákona o sociálních službách  

   pořádané Českou asociací pečovatelské služby ve Zlíně (ředitelka,    
   vedoucí PS) 
  SKOK Praha – Sociální začleňování ve vztahu k novému zákonu            

o sociálních službách (ředitelka) 
  Domácí násilí – odborný seminář pořádaný Městem UB a sdružením    
   LUISA (okrskové sestry) 
 Smluvní principy v sociálních službách (ekonomka) 

� říjen 07   Zásady sterilizace, seminář pořádaný v Uh. Brodě (vedoucí PS a  
okrsková sestra) 

� listopad 07   SENIOR LIVING ZLÍN – konference o bydlení a aktivitách seniorů  
           (ředitelka) 

� prosinec 07   Příprava poskytovatele na inspekci – JUDr. Tatjana Kašlíková, Brno  
(ředitelka) 

   Změny v nemocenském pojištění (ekonomka) 
   Změny ve zdaňování mezd (ekonomka) 
 
 
 
V průběhu roku  4 pečovatelky absolvovaly akreditovaný kurz pracovníka v sociálních 
službách – přímá obslužná péči. 
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Přehled o poskytování pečovatelské služby: 
 
1. Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod – Za Humny 2292 
adresa:  Za Humny 2292 
  688 01  Uherský Brod 
ředitelka: Ing. Marie Vaškovicová 
  tel. č. 572 612 578 
  mob.  739 573 473 
  e-mail:  marie.vaskovicova@ssub.cz 
 
 
2. Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod – U Žlebu 1066 
adresa:  U Žlebu 1066 
  688 01  Uherský Brod 
správcová: Zdeňka Hniličková 
  tel. č. 572 612 080 
  mob.  736 710 938 
  e-mail:  zdenka.hnilickova@ssub.cz 
 
 
3. Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod  
adresa:  Za Humny 2467  
  688 01  Uherský Brod 
správcová: Zdeňka Hniličková 
  tel. č. 572 612 080 
  mob.  736 710 938 
  e-mail:  zdenka.hnilickova@ssub.cz 
 
 
4. Dům s pečovatelskou službou Starý Hrozenkov 
adresa:  Starý Hrozenkov 317 
  687 74  Starý Hrozenkov 
  tel. č. 572 696 455 
 
5. Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz 
adresa:  Suchá Loz 340 
  687 53  Suchá Loz 
vedoucí: Marie Horňáková 
  tel. č. 572 631 143 
  e-mail:  dumschranenymibyty@suchaloz.cz 
 

 
6. Pečovatelská služba Uherský Brod 
adresa:  Za Humny 2292 
  688 01  Uherský Brod 
vedoucí: Bronislava Velecká 
  tel. č.  572 612 574 
  mob.   731 832 918 
  e-mail:  bronislava.velecka@ssub.cz 
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ČÁST  III. 
 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – ZA HUMNY 2292 
 
 
     Dům s pečovatelskou službou (DPS) Uherský Brod– Za Humny 2292 se nachází na sídlišti 
pod místní Nemocnicí s poliklinikou a jeho provoz byl zahájen na jaře roku 1994 jako 
domov-penzion pro důchodce.  Na základě nového zákona o sociálních službách byly 
domovy-penzion zrušeny a od 1. 1. 2007 je tento dům domem s pečovatelskou službou.  
     Dům s pečovatelskou službou je domem zvláštního určení, kde každý obyvatel má 
přidělen byt Radou města Uherský Brod a dále jsou mu poskytovány základní či fakultativní 
činnosti dle sazebníku pečovatelské služby. 
     V DPS bydlí senioři nebo plně invalidní osoby, kteří potřebují  podporu při zabezpečení 
běžného způsobu života. DPS není vhodný pro klienty, kteří potřebují zdravotní péči, dále pro 
alkoholiky, psychotiky, uživatele s demencí, toxikomany. 
     Ubytování je poskytováno v 72 obytných jednotkách, z nichž 9 bytů je vícepokojových, 
ostatní jsou garsoniéry. 8 garsoniér je bezbariérových, tedy vhodných pro tělesně postižené 
občany. Každá obytná jednotka má předsíň s vestavěnými skříněmi, kuchyňský kout nebo 
kuchyň, lodžii nebo terasu, koupelnu s vanou nebo sprchou, WC, sklepní box a samostatné 
vodoměry a elektroměr. Pokoje jsou vybaveny nábytkem, vařičem, lednicí, žaluziemi a 
telefonem.  
Mimo obytné jednotky se v budově nachází lékařská ordinace, kadeřnictví, kuchyňský 
provoz, hygienické středisko, knihovna, společenská místnost s rotopedem, dvě společné 
terasy a dva výtahy. V přízemí je kancelář ředitelky, ekonomky, účetní a vedoucí 
pečovatelské služby. V prvním patře je kancelář okrskové sestry a pečovatelek. V suterénu 
budovy jsou mimo bytů sklepní kóje a technické zázemí jako prádelna, sušárny, kotelna, 
kolárna, sklady, dílna, šatna. 
           Měsíční nájemné činí 32,84 Kč/m2, pro stávající nájemce bylo nájemné navýšeno na 
32,84 Kč/m2 postupně, a to tak, že v roce 2007 činilo 23,24 Kč/m2 (v roce 2008 to bude 28,04 
Kč/m2 a od roku 2009 již 32,84 Kč/m2). Dle velikosti obytné jednotky a měsíčních záloh za 
služby (záloha na vytápění, vodu a společné prostory) se úhrada ve sledovaném období 
pohybovala v rozmezí  1.900,-  až 2.600,- Kč pro garsoniéry, u vícepokojových bytů pak od 
3.450,- do 5.200,- Kč. Ostatní, tj. el. energie, telefonní poplatky, odvoz odpadů, televizní a 
rozhlasové poplatky si nájemci hradí individuálně. 
     Vyplněné žádosti do DPS se odevzdávají na podatelně Městského úřadu v Uherském 
Brodě  a tyto jsou zaevidovány na Odboru správy majetku města (OSMM). V případě 
uvolnění bytové jednotky na DPS se ze zájemců doporučí bytovou komisí Radě města (RM)  
ke schválení vhodný žadatel. Před případným navržením ke schválení je u žadatele provedeno 
pověřenými pracovníky sociálních služeb šetření v místě trvalého bydliště. Pro poskytování 
nájmu bytů v DPS byla RM schválena pravidla. 
 
 
Klienti DPS 
 
     V DPS bylo k 31. 12. 2007 ubytováno 84 osob, z toho bylo 12 bytů obsazeno dvojicemi. 
Z celkového počtu 84 osob je 24 mužů a 60 žen. 
Nejmladší obyvatelce DPS je 38 let, nejstarší obyvatel má 93 let. Průměrný věk obyvatel  
domu je 72,2 let. 
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Obyvatelé k 31. 12. 2007 
 
 celkem muži ženy 
počet obyvatel 84 24 60 
průměrný věk 72,2 71,7 72,5 
 
 
Věkové složení klientů ke dni 31. 12. 2007 
 
věk do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži    3 6 12 2 1 24 
ženy  1  1 19 26 13  60 
 
 
Většina obyvatel je mobilních, 1 obyvatel používá k usnadnění pohybu invalidní vozík 
(amputace DK) a 29 obyvatel používá k usnadnění chůze hůl nebo francouzskou berlu.  
Všichni obyvatelé jsou v pravidelné péči svých praktických lékařů. 
Průkaz ZTP má  18 klientů, ZTP/P  1 klient. 
    DPS byl v průběhu roku 2007 plně obsazený. K 31. 12. byly dva vícepokojové byty 
obsazeny pouze jedním obyvatelem z důvodů úmrtí partnera.  
Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 byli přijati 3 noví obyvatelé (dva z Uh. Brodu a 1 z domova 
z Nezdenic), přemístěn do jiného zařízení nebyl nikdo a ani pobyt na vlastní žádost neukončil 
žádný klient. Úmrtí v tomto období byla čtyři.  
     Výbor obyvatel byl svolán ředitelkou celkem 4 x, schůzka obyvatel se konala 7 x (z toho   
2 x společně pro všechny DPS). Stížnost na služby nebyla v průběhu roku 2007 řešena žádná. 
V průběhu roku 2007 byla řešena stížnost na dodávku teplé vody a anonymní připomínka 
k topení v jarních měsících.  
Obyvatelé mohou využít anonymní schránky, do které lze vhodit lístek se svou připomínkou, 
námětem či problémem.  
 
 
Zaměstnanci 
 
     O klienty domu s pečovatelskou službou se staraly tři pečovatelky, které zajišťovaly 
přímou obslužnou péči a další zaměstnanci provozu.  
     
 Počet provozních zaměstnanců ke dni 31. 12. 2007 byl 6 pracovníků (přepočtený stav 6,69). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

pracovní zařazení počet pracovníků 
Ředitelka 1 
Ekonomka + mzdová účetní 1 
Účetní 1 
Údržbář 1 
Uklízečka 1 
Vrátná                 1 (0,69) 
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Aktivity se seniory 
 
     Mimo poskytování ubytování a péče jsou pro klienty pořádány zaměstnanci a výborem 
obyvatel různé kulturní a sportovní akce. Lze říct, že většina aktivit je společná pro všechny 3 
DPS v Uherském Brodě. 
     Každou středu odpoledne mají klienti možnost navštívit knihovnu přímo v budově, kde si 
mohou půjčit knížky, případně posedět si a pobesedovat s ostatními obyvateli.  
Ve čtvrtek odpoledne bývá pravidelně ve společenské místnosti bohoslužba slova a 1 x za 
měsíc je sloužena mše svatá se svatým přijímáním ve vedlejší DPS.  
Individuálně využívají klienti rotopedu umístěného ve společenské místnosti. Dle svých 
fyzických sil se mohou zájemci zúčastňovat vycházek po okolí či vzdálenějších míst. Dále 
jsou pořádány různé besedy, výlety, večírky, vystoupení dětí a různých souborů. 
 
    Během roku 2007 bylo pro naše obyvatele uspořádáno celkem 29 kulturních a sportovních 
akcí: 
 

� „Orloje na Brodsku“ (22. 1. 2007), 
�  „Papučový bál (9. 2.), 
�  „Oslava MDŽ“ (6. 3.), 
�  „DUO KONDOR“ z Brna (9. 3.), 
� „Jarní koncert Ámosek a Comenius“ (15. 3.), 
� „Jarní brigáda“ (28. 3.), 
� „Beseda s Policií ČR“ (14. 4), 
� „Setkání seniorů“ v Uh. Brodě (4. 5.), 
� „Oslava Dne matek“ (10. 5., vystoupení Tanečního orchestru ZUŠ), 
� „Divadelní vystoupení Hrátky s čertem“ (18. 5.), 
�  „Výlet na Lopeník“ (6. 6., návštěva výrobny zmrzliny, kapliček v Bystřici pod 

Lopeníkem, posezení a opékání na chalupě u paní Kubínové na Vyškovci), 
� „Návštěva Luhačovic“ (21. 6., koncert Hradní stráže a Policie ČR), 
�  „Most přes generaci“ (29. 6., zábavné odpoledne plné her), 
� „Táborák“ (31. 8. ), 
�  „Beseda s odborem sociálních věcí“(2. 10., sociální dávky, příspěvek na péči, 

komunitní plánování), 
� „Výlet do vinného sklepa“(4. 10), 
� „Vycházka na DPS U Žlebu“ (9. 10), 
� „Návštěva koncertu BROLN v DK“ (12. 10), 
� „O tom, jak se broučci rádi měli“ (24. 10., v podání seniorů z DS z Nezdenic), 
� „Prezentace firmy MEDICAL“ (22. 11.), 
� „Čaj o páté“ (28. 11., DK), 
� „Vánoční koncert DPS Ámosek a Comenius“ (6. 12.), 
� „Mikulášský večírek“ (7. 12.), 
� „K Ježíškovi do Betléma půjdeme“ (11. 12., vánoční pásmo dětí z Katolické školy), 
� „Vánoční koledování mužského a ženského sboru z Míkovic“ (16. 12.), 
� „Vánoční pásmo dětí z Korytňánku a Javorinky“ (17. 12), 
� „Vánoční koncert Komňané“ (18. 12.), 
�  „Vystoupení Myšiček z Újezdce a Předsilvestrovská vycházka na hvězdárnu“  

    (28. 12.). 
 
Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronice. 
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Nejdůležitější události v roce 2007 
 
     Rok 2007 byl jak pro zaměstnance tak pro obyvatele rokem velkých změn, kdy se penzion 
transformoval na dům s pečovatelskou službou. Od konce června je v budově umístěn počítač 
v rámci městské počítačové sítě MAN, který je velmi využíván jak obyvateli DPS tak i 
obyvateli z okolí. Naši obyvatelé hojně využívají znalostí z počítačového kroužku. Bylo 
rozšířeno televizní vysílání o stanice ČT4 SPORT a NOE. 
 
 
Spolupráce zařízení s ostatními subjekty a veřejností 
 
      Velmi úzká spolupráce byla s DPSkami v Uherském Brodě, s Městským úřadem 
v Uherském Brodě, Domem kultury, ZUŠ či brodskou hvězdárnou. Některých kulturních  
akcí se zúčastňují i senioři bydlící mimo budovu DPS. 
 
 
Výhled do budoucna 
 
     Trápí nás dodávka teplé vody do bytů nejvzdálenějších od kotelny a stav fasády budovy. 
Dále je potřeba počítat s rekonstrukcí strojoven výtahů. V nastávajícím roce plánujeme 
přítomnost pečovatelky v pracovní dny v tomto domě do 1900 hodin. 
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ČÁST  IV. 
 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – U ŽLEBU 1066 
 
 
    Dům s pečovatelskou službou (DPS) se nachází v jihozápadní části Uherského Brodu 
nedaleko centra města, vlakového a autobusového nádraží. Vznikl rekonstrukcí bývalého 
domu sociálních služeb v roce 1997. Budova stojí na mírném kopci ve velmi pěkném 
a klidném prostředí, obklopena zahradou. 
Ubytování je poskytováno v 17 obytných jednotkách. V každé obytné jednotce je  kuchyňská 
linka, vařič, lednička, sprchový kout, WC. Ostatní nábytek a vybavení si každý obyvatel 
přinese vlastní. V budově není výtah, ale jeden byt je uzpůsoben jako bezbariérový. Klienti 
mohou využívat ze společných prostor velkou terasu v I. poschodí a společenskou místnost 
s rotopedem v suterénu. Každá obytná jednotka má samostatný elektroměr, smlouvu si 
uzavírá s firmou E.ON obyvatel sám. Vodoměry v bytech nejsou. V suterénu se nachází 
kancelář správcové a technické zázemí (prádelna, sušárna, kotelna, sklady), ve II. patře je 
kancelář pečovatelky. 
     Stejně jako DPS Za Humny 2292 byl tento dům do konce roku 2006 domovem-
penzionem. DPS je určen pro bydlení starších  a plně invalidních občanů, kteří potřebují 
pomoc pečovatelek při péči o vlastní osobu nebo při péči o domácnost.  
Úhrada za obytné jednotky se pohybovala v rozmezí od 1.500,- Kč do 2.600,- Kč. A rovněž 
v tomto DPS bylo nájemné pro stávající nájemce stanoveno s postupným nárůstem na 32,84 
Kč/m2. Ostatní, tj. el. energie, telefonní poplatky, odvoz odpadů, televizní a rozhlasové 
poplatky si nájemníci hradí individuálně. 
     Vyplněné žádosti do DPS se odevzdávají na podatelně Městského úřadu v Uherském 
Brodě  a tyto jsou zaevidovány na Odboru správy majetku města (OSMM). V případě 
uvolnění bytové jednotky na DPS se ze zájemců doporučí bytovou komisí Radě města (RM)  
ke schválení vhodný žadatel. Před případným navržením ke schválení je u žadatele provedeno 
pověřenými pracovníky sociálních služeb šetření v místě trvalého bydliště. Pro poskytování 
nájmu bytů v DPS byla RM schválena pravidla. 
 
 
Obyvatelé k 31. 12. 2007 
 
     V DPS bylo k 31. 12. 2007 ubytováno 17 osob, z toho je 6 mužů a 11 žen. 
Nejmladší obyvatelce DPS je 50 let, nejstarší obyvatelka má 85 let. Průměrný věk obyvatel  
domu je 70,6 let. 
 
 celkem muži ženy 
počet obyvatel 17 6 11 
průměrný věk 70,6 68,5 71,8 
 
 
Věkové složení klientů ke dni 31. 12. 2007 
 
věk do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži    2 2 1 1  6 
ženy   1  3 4 3  11 
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Většina obyvatel je mobilních, 2 obyvatelky používají k usnadnění chůze francouzskou berlu.  
Všichni obyvatelé jsou v pravidelné péči svých praktických lékařů. Průkaz ZTP mají              
4 klienti. 
    DPS byl v průběhu roku 2007 plně obsazený, nikdo nezemřel ani neukončil pobyt a nikdo 
nový také nebyl přijat. 
     Schůzka obyvatel se konala 4 x a dvě společné schůzky na DPS 2467. Stížnosti na služby 
nebyly v průběhu roku 2007 řešeny žádné.  
 
Zaměstnanci 
 
      K 31. 12. 2007 byla v DPS zaměstnána 1 pracovnice, která je vedena 0,75 úvazkem jako 
PSP a 0,25 úvazkem jako uklízečka. 
 
Aktivity se seniory 
 
     V areálu je postaven zahradní altán, který je klienty využíván v případě pěkného počasí 
k posezení u kávy či grilování. Ze strany obyvatel je zájem i o akce pořádané na DPS Za 
Humny. DPS se nachází velmi blízko centra města a kostela, který někteří obyvatelé 
pravidelně navštěvují. Ve společenské místnosti je možno využít videa, televize nebo si 
zašlapat na rotopedu. 
 
Během roku 2007 se obyvatelé zúčastnili těchto akcí: 

� v únoru „Korálkový bál“ (DPS 2292), 
� v březnu „Oslava MDŽ“ (DPS 2467), 
� v květnu „Setkáním seniorů“ v Domě kultury v Uherském Brodě, 
� v červnu výlet na Lopeník, 
� v srpnu „Táborák“ (DPS 2292), 
� v říjnu návštěva „Vinného sklepu v Bzenci“ 
� v říjnu společné setkání  s obyvateli DPS 2292 a 2467 v DPS U Žlebu a posezení 

v altánu, 
� v listopadu „Otevření nově zrekonstruované lávky“, 
� v prosinci tradiční „Vánoční posezení“ ve společenské místnosti s pohoštěním a 

zpíváním koled.  
Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronice uložené na zařízení. 
 
Nejdůležitější události v roce 2007 
 
     Rok 2007 byl jak pro zaměstnance tak pro obyvatele rokem velkých změn, kdy se penzion 
transformoval na dům s pečovatelskou službou. Od konce června je v budově umístěn počítač 
v rámci městské počítačové sítě MAN. Na podzim se podařilo zrealizovat výměnu stávající 
lávky z ulice U Sboru za novou. 
 
Spolupráce zařízení s ostatními subjekty 
 
DPS úzce spolupracuje s oběma DPS Za Humny jak v oblasti řídící a správní činnosti, tak i 
v oblasti kulturní.  
 
Výhled do budoucna 
 
Chtěli bychom vyřešit instalaci vodoměrů do jednotlivých bytů. 



 13 

ČÁST  V. 
 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZA HUMNY 2467 
 
          Dům s pečovatelskou službou se nachází v klidné části Uherského Brodu, v ulici 
Za Humny, č.p. 2467, v dostupnosti MHD, lékařské služby, lékárny a DPS 2292. 
     Provoz domu s pečovatelskou službou byl zahájen 3. 10. 2005. 
           V DPS je 76 obytných jednotek, z toho 12 bytů je bezbariérových. Obytné jednotky 
mají velikost cca 30m2 (do této plochy se počítá pokoj včetně kuchyňského koutu, předsíň, 
koupelna s WC a sklep), u každé je také balkon nebo terasa. 
V každé obytné jednotce jsou zabudovány: 
- kuchyňská linka, vestavěná skříň, garnýže, žaluzie, stropní světla, sprchový kout s madlem, 
- elektroměr, vodoměr na teplou a studenou vodu. 
Ostatní vybavení, jako je nábytek, lednice, nádobí, záclony apod. si obyvatelé pořizují sami. 
           Měsíční nájemné činí 32,84 Kč/m2 , t.j. dle velikosti obytné jednotky v rozmezí od 
1.098,- až 1.216,- Kč. Záloha na služby je ve výši 900,- Kč/ měs. (záloha za vytápění, vodu, 
úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, údržba výtahů a spol. antén ). Ostatní, tj. el. 
energie, telefonní poplatky, odvoz odpadů, televizní a rozhlasové poplatky si nájemníci hradí 
individuálně. 
           Obyvatelé mohou využívat služeb kadeřnice ve vedlejším DPS, služby pedikérky jsou 
zajištěny přímo v domě. 
     Mimo byty se v DPS nachází společenská místnost s čajovou kuchyňkou, 6 kuloárů, 
z nichž 2 jsou kuřácké, 2 společné terasy. V suterénu je kancelář pečovatelek, správcové, 
hygienické středisko s vanou, sprchou a vaničkou na provádění pedikúr, dále pak rehabilitační 
místnost vybavená cvičebním nářadím a rotopedem, společná sušárna a kolárna a prádelenský 
provoz pro praní prádla obyvatel. 
     Vyplněné žádosti do DPS se odevzdávají na podatelně Městského úřadu v Uherském 
Brodě  a tyto jsou zaevidovány na Odboru správy majetku města (OSMM). V případě 
uvolnění bytové jednotky na DPS se ze zájemců doporučí bytovou komisí Radě města (RM)  
ke schválení vhodný žadatel. Před případným navržením ke schválení je u žadatele provedeno 
pověřenými pracovníky sociálních služeb šetření v místě trvalého bydliště. Pro poskytování 
nájmu bytů v DPS byla RM schválena pravidla. 

 
Obyvatelé k 31. 12. 2007 
 
     V DPS bylo k 31. 12. 2007 ubytováno 79 osob, z toho je 3 byty jsou obsazeny dvojicemi. 
Z celkového počtu 79 osob je 19 mužů a 60 žen. 
Nejmladšímu obyvateli DPS je 47 let, nejstarší obyvatelka má 88 let. Průměrný věk obyvatel  
domu je 74 let. 
 
 celkem muži ženy 
počet obyvatel 79 19 60 
průměrný věk 74 69 76 
 
Věkové složení klientů ke dni 31. 12. 2007 
 
věk do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži   2 1 5 4 7  19 
ženy   1 3 7 20 29  60 
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O všech obyvatelích se dá říct, že jsou mobilní, 1 obyvatelka s pomocí invalidního vozíku, 
jedna obyvatelka pouze s pomocí druhé osoby, 5 obyvatel s pomocí dvou francouzských holí 
a 39 s pomocí jedné hole. Všichni obyvatelé jsou v pravidelné péči svých praktických lékařů. 
Průkaz ZTP má  17 klientů, ZTP/P  5 klientů. 
V průběhu roku 2007 byla DPS plně obsazená, celkem bylo přijato 5 nových nájemců, z toho 
1 muž a 4 ženy (všichni z Uh. Brodu). Za uplynulé období ukončilo nájem dohodou 5 
nájemců , z nich 3 se přestěhovali do jiného typu zařízení a 2 nájemci zemřeli.  
V roce 2007 se uskutečnilo 5 schůzek s nájemci, z toho 2 schůzky byly společné pro všechny 
DPS. V diskusích měli možnost sami vyjádřit své názory, podněty a požadavky na zlepšení 
kvality bydlení a poskytovaných služeb. Stížnost nebyla v průběhu roku 2007 řešena žádná.   
 
 
Zaměstnanci 
 
     O klienty domu s pečovatelskou službou se staraly čtyři stálé pečovatelky a o víkendech 
pečovatelky-řidičky, které zajišťovaly přímou obslužnou péči, správcová a uklízečka. Péče 
byla zabezpečována ve všední den v době od 630 – 1900 hodin, v sobotu, neděli a ve svátky 
byla od 700 – 1900 hodin. 
        O čistotu v domě se stará jedna uklízečka a správní věci, potřeby oprav, výběr 
nájemného, nástupy a ukončení pobytu zajišťuje správcová, která tyto záležitosti od 1. 7. 2007 
zajišťuje i na DPS U Žlebu 1066, kam také pravidelně dochází. 
    
 Počet provozních zaměstnanců ke dni 31. 12. 2007 byl 2 pracovníci (přepočtený stav 1,5). 

 
 
 
 
 

 
 
Aktivity se seniory 
 
         Pro obyvatele jsou pořádány různé kulturní a sportovní akce jako jsou výlety, besedy, 
přednášky, různá vystoupení apod. Tři dny v týdnu probíhá společné cvičení v rehabilitační 
místnosti DPS, je možnost navštěvovat knihovnu ve vedlejší DPS a také každý týden 
probíhají Bohoslužby slova a jedenkrát měsíčně je sloužena mše svatá. 
         Obyvatelé DPS mají možnost využívat k posezení společenskou místnost nebo prostory 
kuloárů. V létě je možnost posezení na dvou terasách, vybavených zahradním nábytkem. 
                                                                   
Akce pro obyvatele DPS v roce 2007: 
 

� „Orloje na Brodsku“ (22. 1. 2007), 
� „ Kv ětinový bál“ (2. 2.), 
� „Oslava MDŽ“  (6. 3. ), 
� Vystoupení „ DUO KONDOR“  (9. 3.), 
� Jarní koncert Ámosek a Comenius  (15. 3.), 
� Promítání videozáznamů, 
� Jarní brigáda  (29. 3.), 
� Beseda s Policií ČR“ (14. 4.),  
� Setkání seniorů na KD Uh. Brod  (4. 5.), 
� Vystoupení Tanečního orchestru ZUŠ před DPS (10. 5.),  

pracovní zařazení počet pracovníků 
Správcová 1 
Uklízečka                 1(0,5) 
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� Divadelní představení „ Hrátky s čertem „ (18. 5.,) 
� Výlet na Lopeník (19. 6.), 
� Výlet do Luhačovic  (21. 6.), 
� „ Most přes generaci „ – společenské hry děti se seniory  (29. 6.), 
� Táborák před DPS  (31. 8.), 
� Beseda se zaměstnanci soc. odboru MěÚ Uh. Brod (2. 10.), 
� Výlet do vinného sklepa ve Bzenci (4.10.), 
� Vycházka na DPS U Žlebu, spojená s opékáním  (9. 10.), 
� Divadelní představení „ O tom, jak se broučci rádi měli“ (24. 10.), 
� Přírodní regenerační program – MEDICAL ( 22. 11.), 
� „ Čaj o páté „ – na KD Uh. Brod (28. 11), 
� Vánoční koncert – Ámosek a Comenius  (6. 12.), 
� „Mikulášský večírek“ (7. 12.), 
� Vánoční pásmo dětí z katolické školy a přednáška ing. Raichla  (11. 12.), 
� Koledování mužského a ženského sboru z Míkovic  (16. 12.), 
� Vánoční pásmo dětí z Korytňánku  a Javorinky  (17. 12.), 
� Vánoční koncert dech. hudby  Komňané  (18. 12.), 
� Předsilvestrovská vycházka a vystoupení „ Myšiček „ z Újezdce (28. 12.). 

 
Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronice. 
 
 
Nejdůležitější události v roce 2007 
 
     Začátkem roku byl nainstalován v budově místní rozhlas, čímž mohou být obyvatelé 
plošně informováni o různých událostech. V zádveří obou vchodů byly namontovány sklopné 
sedáky, které využívají především ti, kteří čekají na sanitku. Dále jsme vylepšili nouzové 
osvětlení a rozšířili vysílání TV programů ČT 4 SPORT a NOE. 
 
 
Spolupráce zařízení s ostatními subjekty a veřejností 
  
       Na dobré úrovni je spolupráce s vedlejší DPS a to nejen v oblasti řídící a správní, 
ale i kulturní a společenské. Pořádají se společné výlety, besedy aj. Velmi kladně lze také 
hodnotit zájem a přístup vedení radnice.   
 
 
Výhled do budoucna 
 
     Pokud to finanční možnosti dovolí, rádi bychom namontovali do kuloárů žaluzie.      
I nadále se chceme snažit o spokojenost našich klientů a vytvoření pěkného domova. 
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ČÁST  VI. 
 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU STARÝ HROZENKOV 
 
 
Dům s pečovatelskou službou (DPS) Starý Hrozenkov je dům patřící obci Starý Hrozenkov a 
je určen pro důchodce starobní či invalidní. Provoz DPS byl zahájen  
dne 1. 12. 2002. Rekonstrukcí nebytových prostor vznikla k 1. 1. 2007 další bytová jednotka a 
kapacita DPS se tak zvýšila na 19 bytů, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou se 
zabudovaným el. vařičem, koupelnou se sprchovým koutem a WC a balkonem.Součástí bytu 
je i menší předsíň se zabudovanými skříněmi. Ke každé obytné jednotce náleží sklepní box 
nacházející se v suterénu budovy, samostatný vodoměr a elektroměr. Ostatní vybavení jako je 
nábytek, lednice, nádobí, záclony apod. si obyvatelé pořizují sami. 
    V budově DPS se dále nachází kuchyňka s jídelnou, sloužící k výdeji obědů,  které se 
dovážejí z nedalekého rekreačního střediska patřící obci. Obědy se zde vydávají nejen 
obyvatelům DPS, ale i ostatním občanům obce, kteří si pro obědy dochází. Denně se tak na 
DPS vydá kolem 40 obědů.   
V suterénu DPS je prádelna, sušárna, mandlovna. Koupelna s masážní vanou, kadeřnictví a 
kancelář pečovatelek se nachází v přízemí.       
Žádosti o umístění v DPS se sjednávají na OÚ ve Starém Hrozenkově, kde jsou evidovány v 
pořadníku uchazečů o umístnění v DPS. Přednostně jsou umísťováni obyvatelé Starého 
Hrozenkova a okolních obcí. Smlouvu o poskytování sociální služby - pečovatelské služby 
má sjednáno 18 klientů.    
 
 
Obyvatelé k 31. 12. 2007 
 
     V DPS bylo k 31. 12. 2007 ubytováno 18 osob, kterým zabezpečujeme služby, z toho jsou 
3 muži a 15 žen. Nejmladší obyvatelce je 63 let, nejstarší  dvě obyvatelky dovršily 91 let. 
Průměrný věk obyvatel domu je 76,9 let. 
 
 celkem muži ženy 
počet obyvatel 18 3 15 
průměrný věk 76,9 69,0 78,5 
 
 
Věkové složení klientů ke dni 31. 12. 2007  
 
věk do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži             2 1   3 
ženy            2 6 5 2     15 
 
Všichni obyvatelé jsou mobilní, někteří používají k chůzi jedné hole. Všichni obyvatelé jsou 
v pravidelné péči svých praktických lékařů. 
Průkaz ZTP má  1 klient, ZTP/P  1 klient. 
 
V průběhu roku 2007 jedna obyvatelka zemřela a jeden obyvatel se odstěhoval k přítelkyni. 
Nově byli přijati dva obyvatelé.  
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Největší zájem z řad klientů  je o dovoz obědů, dále o úklid domácnosti či praní a žehlení 
prádla, nákupy nebo různé pochůzky. Rozsah poskytovaných služeb je však daleko větší, 
např. se provádí celková koupel jak v domácnosti nebo i v koupelně s masážní vanou, která se 
v budově nachází, běžné úkony osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, tj. přestlání 
lůžka, převlečení ložního nebo osobního prádla, prevence a ošetření proleženin, osobní 
hygiena při inkontinenci, pomoc při vykonávání léčebných úkonů. Je  zabezpečena příprava a 
uvaření oběda či večeře, pomoc při podávání jídla, doprovod na různá vyšetření. Zájem je i  
o pedikúry, které  přijíždí provádět pedikérka z Uherského Brodu. Klienti mají možnost 
využít i služeb kadeřnictví, nacházející se  přímo v budově DPS. O zdravotní stav našich 
klientů vzorně pečuje MUDr. Jitka Michalcová. 
 
 
Zaměstnanci 
 
     O klienty domu s pečovatelskou službou se staraly dvě pečovatelky, které zabezpečovaly 
případnou péči i ostatním obyvatelům obce. Péče byla poskytována v pracovní dny v době  
od 700 – 1500 hodin.  
 
 
Spolupráce zařízení s ostatními subjekty a veřejností 
 
     Na své občany bydlící v domě s pečovatelskou službou nezapomínají ani představitelé  
OÚ Starý Hrozenkov. Každoročně zajišťují pro obyvatele společné posezení na Štědrý den 
spojené s večeří, drobnými dárky a zpěvem vánočních koled. Ke Dni matek a před Vánocemi  
potěšily klienty svým vystoupením děti z místní MŠ. Někteří obyvatelé se zúčastnili „Setkání 
seniorů“ a „Čaje o páté“ v Uherském Brodě. 
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ČÁST  VII. 
 

DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY SV. ANEŽKY ČESKÉ SUCHÁ LOZ 
 
 
Dům s chráněnými byty sv. Anežky České (DCHB) je dům patřící obci Suchá Loz a byl 
v loňském roce přestavěn z bývalé mateřské školky za přispění obce a Ministerstva pro místní 
rozvoj. Slavnostní otevření proběhlo 17. 8. 2007 za přítomnosti pana ministra pro místní 
rozvoj Jiřího Čunka, hejtmana zlínského kraje Libora Lukáše a mnoha dalších významných 
hostů. Provoz DCHB byl zahájen ihned po slavnostním otevření, takže první obyvatelé se 
nastěhovali 20. srpna 2007. 
Nachází se zde 14 bytů, z nichž čtyři jsou vícepokojové a deset jednopokojových včetně 
kuchyňského koutu. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou s el. vařičem, koupelnou se 
sprchovým koutem a WC. Součástí bytu je i menší předsíň nebo chodbička. Ke každé obytné 
jednotce náleží sklepní box nacházející se v suterénu budovy. Ostatní vybavení jako je 
nábytek, lednice, nádobí, záclony apod. si obyvatelé pořizují sami. 
    V budově DPS se dále nachází jídelna, která slouží nejen k podávání jídla ale také jako 
společenská místnost využívaná k aktivnímu trávení volného času, hygienické středisko a 
zázemí pro pečovatelky. Dále se zde nachází krásná kaple, kterou obyvatelé využívají jak ke 
každodenním motlitbám tak k bohoslužbám či mši svaté. V suterénu DCHB je prádelna, 
sušárna, mandlovna a sklepy. 
Obědy se dováží z místní školy, v sobotu a v neděli z vedlejší obce Bánov. Je zajišťována 
donáška 30 obědů nejen na DCHB, ale i seniorům z obce. K rozvozu je používán automobil 
obce. Obědy ze školy jsou velmi žádané, protože jsou za přijatelnou cenu a velmi chutné. 
Žádosti o umístění do DCHB se podávají na OÚ v Suché Lozi, kde jsou evidovány v 
pořadníku uchazečů. Přednostně jsou umísťováni obyvatelé Suché Lozi a okolních obcí. 
Smlouvu o poskytování sociální služby - pečovatelské služby má sjednáno 14 klientů.    
 
 
Obyvatelé k 31. 12. 2007 
 
     V DCHB bylo k 31. 12. 2007 ubytováno 14 osob,  z toho jsou 4 muži a 10 žen. 
Nejmladšímu obyvateli bylo 67 let, nejstarší  obyvatel měl 87 let. Průměrný věk obyvatel 
domu je 77,6 let. 
 
 celkem muži ženy 
počet obyvatel 14 4 10 
průměrný věk 77,6 77,5 77,6 
 
Věkové složení klientů ke dni 31. 12. 2007  
 
věk do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži             1 1 2  4 
ženy            1 5 4      10 
 
Všichni obyvatelé jsou mobilní, někteří používají k chůzi jedné hole. Všichni obyvatelé jsou 
v pravidelné péči místní praktické lékařky. 
Průkaz ZTP mají  2 klienti. 
V průběhu roku 2007 dvě obyvatelky zemřely, dvě obyvatelky byly přijaty.  
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Zaměstnanci 
 
     O klienty domu s chráněnými byty se staraly tři pečovatelky (přepočtený úvazek 2,5), 
které zabezpečovaly případnou péči i ostatním obyvatelům obce, především dovoz obědů. 
Péče byla poskytována v pracovní dny v době od 700 – 1900 hodin, v sobotu, neděli a svátcích 
od 700 do 800, od 1100 do 1200 a od 1700 do 1800 hodin.  
 
 
Aktivity se seniory 
 
     Každý všední den odpoledne je na DCHB aktivizační program. Tento program začíná ve    
1330 hodin motlitbou růžence. Pak následuje protahování těla a posilování svalstva, sestavené 
podle cvičebních programů pro seniory. Následuje četba z vybrané literatury u kávy nebo 
jednoduché ruční práce, které se váží na jednotlivé roční období. Navázali jsme spolupráci 
s místní základní a mateřskou školou. Vyrobili jsme pro děti maňásky či drobné upomínkové 
předměty pro  mikulášskou nadílku. V rámci aktivizace jsme vysázeli v blízkosti DCHB 
osmdesát keřů růží k řezu, které budou sloužit k výzdobě naší kaple sv. Anežky České a také 
k výzdobě kostela sv. Ludmily v Suché Lozi. Rovněž pečujeme o květiny ve společných 
prostorách DCHB.  
Naším cílem je spolupracovat a podílet se na dění obce. Pořádáme ve společenské místnosti 
koncerty a oslavy svátků a narozenin našich klientů. Bohoslužby slova, koncerty i aktivizační 
program je otevřen veřejnosti a mohou ho navštěvovat i lidé z okolí. 
Každý první pátek je zde bohoslužba slova, kterou slouží jáhen František Beníček. V rámci 
lidových misií se zde konaly mše pro děti. Obyvatelé DCHB, kteří mají zájem, jsou dopraveni 
do kostela na mši svatou každou neděli. Ti, kteří se do kostela nedopraví, se mohou účastnit 
mše prostřednictvím poslechu z internetu. 
 
Akce pořádané od otevření DCHB do konce roku 2007: 

� sázení růží, 
� předání vlastnoručně vyrobených maňásků, spojené s divadelním představením dětí 

z MŠ, 
� beseda s dětmi za ZŠ na téma „Škola dříve a dnes“, 
� divadelní vystoupení klientů Domova pro seniory z Nezdenic, 
� mikulášská nadílka dětem z MŠ, 
� pečení vánočního cukroví, 
� výroba ozdob do kostela sv. Ludmily, 
� vánoční koledování dětí ze ZŠ, 
� společná štědrovečerní večeře, 
� společný oběd na Boží hod vánoční, 
� koledování místního spolku vdaných žen „Plkotnice“, 
� návštěva „Živého Betlému“ a další. 

Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronice. 
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Spolupráce s veřejností a sponzory 
 
     Navázali jsme kvalitní spolupráci s místní základní a mateřskou školou a  obecním 
úřadem. Na akce, které pořádá DCHB chodí velký počet seniorů z okolí. 
 
 
Plány do budoucna 
 
     Chtěli bychom využít všechny prostory DCHB nejen ke společenským účelům, ale i 
k službám veřejnosti. Plánujeme otevřít naše hygienické středisko veřejnosti. Rovněž se 
chceme zaměřit na terénní pečovatelské služby a jejich rozvoj. 
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ČÁST  VIII. 
 

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  UHERSKÝ  BROD 
 
     Pečovatelská služba (PS) v Uherském Brodě je poskytována již řadu let, od 1. 1. 2005 je 
zabezpečována SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI UHERSKÝ BROD. 
Od 1. 1. 2007 platí nový sociální zákon, který přinesl spoustu změn jak pro poskytovatele tak 
i pro uživatele, kteří byli o těchto změnách včas informováni. Každý zájemce o službu uzavírá 
se SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI UHERSKÝ BROD  Smlouvu o poskytování sociální služby, 
jejíž nedílnou součástí je i platný sazebník. PS v uplynulém roce poskytovala:   
a) základní činnosti: 
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                                                                                                           
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu                                                           
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy                                                                                                          
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti                                                                                                                      
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
b) fakultativní činnosti: 
1. Pedikúra                                                                                                                                                           
2. Přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem                                                                               
3. Praní a žehlení prádla v prádelně PS                                                                                                                  
4. Mandlování prádla v prádelně PS                                                                                                                     
5. Koupel v hygienickém středisku                                                                                                                            
6. Jednoduché ošetřovatelské úkony                                                                                                                
7. Velký úklid společných prostor domu a nejbližšího okolí domu                                                                       
8. Dohled nad dospělým nebo dítětem                                                                                                                      
Fakultativní činnosti mohou být rozšířeny na základě přání klienta a možností PS, vždy však 
musí být uvedeny a poskytovány na základě aktuálního sazebníku PS a jsou poskytovány 
všem klientům za úhradu.                                                            
 
Pečovatelská služba je poskytována za úhradu, bezplatně se pečovatelská služba poskytuje:  

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto      
    dětí, 
b) účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb.), 
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní   
    rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní   
    rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb.,ve znění zákona 
    č. 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace  
    podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže  
    neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12  
    měsíců, 
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,  
    jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona  
    č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře     
    nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle  
    § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona   
    č.78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům   
    nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, 
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d)   
    starším 70 let. 
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PS zajišťuje služby tak, aby byla zachována důstojnost člověka a bylo respektováno jeho 
soukromí. Pečovatelská služba je dostupná denně. Rozsah služeb je takový, že umožňuje 
uživatelům setrvat v domácím prostředí co nejdéle. 
 
     Pečovatelská služba je poskytována klientům v Uherském Brodě a okolních obcích. Je 
poskytována jako služba terénní (v domácnostech klientů, a to buď v jejich vlastní 
domácnosti nebo v domech s pečovatelskou službou) a ambulantní (v hygienických 
střediscích a prádelnách PS). V současné době jsme schopni zabezpečit péči zhruba 400 
klientům, z toho 180 je pouze na donášku či dovoz oběda. Pečovatelská služba je poskytována 
na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi žadatelem a příspěvkovou 
organizací. Nedílnou součástí smlouvy je i sazebník PS.                                                                               
Před uzavřením smlouvy navštíví žadatele vedoucí PS nebo okrsková sestra, je provedeno 
sociální šetření, žadatel je seznámen s podmínkami poskytování PS a společně se dohodnou 
na rozsahu a četnosti poskytování služeb a stanovení cíle pečovatelské služby. O šetření je 
pořízen písemný záznam, který podepíše žadatel a pracovnice, která šetření provedla. Na 
základě záznamu je založen spis klienta a úhradová karta. U každého klienta je veden výkaz   
o provedení jednotlivých úkonů, které stvrzuje svým podpisem. Záznamy do výkazu provádí 
pracovnice sociální péče a na jeho základě je stanovena výše úhrady za kalendářní měsíc. 
Veškerá dokumentace je uložena v kanceláři vedoucí PS. Vedoucí PS nebo okrskové sestry 
průběžně kontrolují poskytování pečovatelské služby, spokojenost klienta a plnění 
dohodnutého cíle. Návštěva v bytě klienta je s ním vždy předem dohodnuta. Poprvé jde ke 
klientovi s pracovníkem sociální péče vždy vedoucí PS nebo okrsková sestra. Smlouvu je 
možno dle přání klienta kdykoliv rozšířit nebo ukončit. 
Jednotlivé postupy při poskytování úkonů PS jsou blíže specifikovány a stanoveny ve 
standardech.          
     Pečovatelská služba je poskytována v domech s pečovatelskou službou, z nichž 3 jsou       
v Uherském Brodě (cca 177 klientů), jeden ve Starém Hrozenkově (18 klientů), v domě 
s chráněnými byty v Suché Lozi (14 klientů) a v domácnostech klientů v terénu (cca 180 
klientů). Byty v domech s pečovatelskou službou jsou vybaveny kuchyňskými linkami, 
vestavěnými skříněmi, ve většině případů balkonem nebo lodžií a sklepem, v DPS 
v Uherském Brodě, Za Humny 2292 jsou plně vybaveny nábytkem.  Byty v DPS                  
Za Humny 2292 a 2467 (oba domy stojí vedle sebe) jsou vybaveny telefonními přístroji, 
kterými se každý klient dovolá jak do ostatních bytů, tak kamkoliv jinam (dle potřeby i  
přivolání pomoci).                                                                                                                   
Dále naše služby poskytujeme ve střediscích osobní hygieny v Uherském Brodě, a to 
především pedikúru a osobní koupel a v prádelnách v Uherském Brodě, ve Starém 
Hrozenkově a Suché Lozi, kde provádíme praní, žehlení, mandlování a příp. drobné opravy 
prádla. Jak střediska osobní hygieny, tak prádelny jsou moderní a velmi dobře vybaveny.                                                
K naší činnosti využíváme dva osobní automobily, především k rozvozu obědů.                                                               
Obědy jsou odebírány z vývařoven na základě smlouvy. Vlastní vývařovnu nemáme.                                                  
     Největší zájem z řad klientů je o dovoz obědů, donášku nákupů, různé pochůzky a práce 
spojené s udržováním domácnosti. S rostoucím věkem klientů je stále častěji  žádaná také 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 
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Klienti PS a péče o ně 
 
     K 31. 12. 2007 evidovala pečovatelská služba v terénu (mimo DPS) 180 klientů. Z toho 51 
mužů a 129 žen. Průměrný věk klientů je 77 let, nejmladšímu klientovi bylo 40 let a 
nejstaršímu 92 let. Z imobilních klientů jsme v průběhu roku měli v péči 3 klienty, jednomu  
byla pečovatelská služba poskytována na základě zákona č. 505/194 Sb. bezplatně. 
Během roku jsme zaznamenali 104 případů ukončení pečovatelské služby a naopak 103 
klientů o službu požádalo. Od 1. 1. 2007 převzala obec Korytná pečovatelskou službu                                                              
pod  Obecní úřad (19 klientů) a od 1. 4. 2007 i obec Suchá Loz (32 klientů). V obou obcích  
rozvážela dobrovolná pečovatelka pouze obědy z místních vývařoven.  
 
Věkové složení klientů ke dni 31. 12. 2007 – terén (bez DPS) 
 
věk do 4 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži  1 1 3 6 23 17  51 
ženy   2 4 17      52 54     129 

 
Velký zájem z řad klientů je o dovoz teplé stravy. Počet rozvezených obědů v roce 2007 byl 
jak v terénu tak v DPS 43282, z nichž 2502 obědů rozvezla dobrovolná pečovatelka.  
V Uh. Brodě jsou obědy rozváženy autem pečovatelské služby z několika vývařoven v Uh. 
Brodě, dle výběru klienta. Rovněž v Bánově a Bystřici p/Lopeníkem jsou obědy rozváženy 
autem PS z místních vývařoven. PSP strávily 1538 hodin  při donášce nákupů , 2301 hodin při 
provádění úklidů v domácnosti, 1136 hodin při provádění úkonů péče o vlastní osobu , dále 
pečovatelky provedly 6537 jednoduchých ošetřovatelských úkonů ( podání léků) a 3895 kg 
prádla bylo vypráno v prádelně PS. 
Okrsek Pečovatelské služby Uherský Brod v roce 2007 poskytoval své služby v  obcích  
Bánov, Bystřice p/Lopeníkem, Pašovice, Starý Hrozenkov, Suchá Loz a městě Uherský  Brod. 
Naší snahou bylo a je v maximální možné míře uživatelům nabízet a poskytovat terénní 
sociální služby tak, aby klient mohl zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle. 
 
 
Zaměstnanci 
 
     O klienty v domácí péči a domech s pečovatelskou službou se v okrsku Uherský Brod 
v roce 2007 staralo 18 pracovnic sociální péče (PSP), 1 okrsková sestra, 1 vedoucí PS a  
1 dobrovolná pečovatelka. V průběhu roku 2007 jsme rozšířili své služby, které poskytujeme 
v prac. dny od 6 30 – 19 00 hod a o sobotách, nedělích a svátcích v době od 700 – 1900 hod.                                                                                                                                                
     Pečovatelská služba byla poskytována klientům pracovníky sociální péče (PSP) - 
pečovatelkami, které mají platný kurz a  1 dobrovolnou pečovatelkou.  
 
Počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2007 je 20 zaměstnanců (přepočtený stav 19,25). 

 
 
 
 
 
 

V průběhu roku 2007 byla  řešena 1 stížnost týkající se dovážky a kvality oběda. Stížnost byla 
projednána s vedoucím vývařovny a byly učiněny opatření vedoucí ke spokojenosti klienta. 
 

pracovní zařazení počet pracovníků 
Vedoucí PS 1 
Okrsková sestra 1 
Pracovník sociální péče 18 
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ČÁST  IX. 
 

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 
 
Položka  Název Rozpočet 

 
Skutečnost 
 

Rozdíl 
 

 Náklady:    
501 Spotřeba materiálu         323,0      282,1 -    40,9 

502 Spotřeba energie      2 539,1   2 391,4 -  147,7 

511 Opravy a údržba         275,0      174,9 -  100,1 

512 Cestovné             4,0          1,1  -      2,9 

513 Reprezentace             3,5          3,2 -      0,3 

518 Ostatní služby         457,0      447,3 -      9,7  

521 Mzdy      4 701,0   4 694,7 -      6,3 

524 Zákonné soc. pojištění      1 610,0   1 609,9 -      0,1 

527 Příděl do FKSP           93,1        93,1          0   

549 Ostatní náklady           42,8        59,5 +    16,7  

551 Odpisy DHM          143,5       140,8 -       2,7 

 Náklady celkem:     10 192,0     9 898,0     294 

     
     
 Z toho VHČ:    
502 Energie        192        192 

511 Opravy a údržba        44,7          44,7 

 VHČ - celkem      236,7        236,7 

     
 Výnosy:    
602 Nájem z bytů       3 744,0   3 593,8    -  150,2 

602 Úhrady za poskytnuté služby       1 125,0   1 193,2    +   68,2 

602 Pronájem - VHČ          405,0      405          0 

644 Úroky           0,3     +     0,3 

649 Příspěvek z projektu Slunečnice          51,9     +   51,9 

691 Dotace – Město       1 704,0    1 704           0 

691 Dotace MPSV       2 992,0    2 992           0 

  Čerpání rezervního fondu          222,0       161,5      -   60,5 

 Výnosy celkem:     10 192,0  10 101,7          90,3 

     
 Z toho VHČ:        405         405  

602 Nájem        405         405  
 VHČ - Celkem       405       405  
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V ý s l e d e k 
 
Druh činnosti Náklady Výnosy Rozdíl 
Hlavní činnost        9 661,3           9 696,7       35,4 

Vedlejší hospod. činnost           236,7              405      168,3 

Celkem        9 898         10 101,7       203,7 

 
 
V roce 2007  hospodařila naše  organizace  dle výkazu zisku a ztrát se ziskem 
ve výši 203 751,37 Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele byl zisk rozdělen 
do fondu odměn ve výši 3000,-Kč a do rezervního fondu  200 751,37 Kč 
k pokrytí zvýšených provozních nákladů v roce 2008. 
 
 
 
 
Tvorba fondů 
 
901 Fond dlouhodobého majetku           430 631,29 
911 Fond odměn               1 000 
912 FKSP             26 504,4 
914 Rezervní fond            100 264 
916 Fond reprodukce majetku            151 945,88 
 
 
 
Fond dlouhodobého majetku činil k 1. 1. 2007 částku  516 961,77 Kč 
 
Počáteční stav                                                         516 961,77 
Odpisy                                                                   - 140 760,20 
Nově pořízený dlouhodobý majetek                          54 429,72  

Zůstatek fondu                                                        430 631,29  
 
 
 
V roce 2007 byl zakoupeno: 
 
02210 DHM -  rozhlas                      54 429,72 Kč  
 
 
 
Fond reprodukce majetku činil k 1. 1. 2007  částku  65 615,40  Kč 
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Počáteční stav                                                                    65 615,40 Kč 
Z fondu bylo hrazen rozhlas pro DPS 2467 ve výši          -54 429,72 Kč 
Odpisy činily                                                                  + 140 760,20 Kč 
 
Zůstatek fondu                                                                 151 945,88  Kč 
 
 
 
 
 
Fond rezervní 
 
Z rezervního fondu, který po rozdělení  hospodářského výsledku na počátku 
roku  2007 činil 301 502,84 Kč bylo čerpáno: 
 

a) 39 736,-- Kč –  bylo použito do nákladů 39.736,- Kč za mimořádnou  
      leasingovou splátku na pořízení motorového vozidla        
      Peugeot Partner, zbylá částka ve výši 39 736,-- Kč bude      
      proúčtována do nákladů ještě v roce  2008. 
 

     b) 161 502,84 Kč – byla použita na krytí provozních nákladů  organizace 
 
 
 
 
 
Dotace a příspěvky na provoz 
 
Dotace MPSV  v roce 2007 činila  2 992 000,-- Kč a byla použita na pokrytí 
mzdových nákladů a  nákladů na  sociální a zdravotní pojištění. 
 
Dotace Města ve výši 1 704 000,-- Kč byla použita na mzdové  a sociální 
náklady,  odpisy DHM  a provozní náklady. 
 
Příspěvek   ve výši 51 840,- Kč z projektu „Slunečnice“ na vytvoření nového 
pracovního  místa poskytnutý společností MARLIN  s.r.o., který je financován 
ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.    
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ČÁST  X. 
 

MAJETEK 
 
 
     pořizovací cena odpisy /oprávky            zůstatková cena 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
01810 DNM- provoz                43 940,80      43 940,80                                     0 
02210 DHM - provoz                       522 486,29          145 779,00                          376 707,29   
02211 DHM – přev. SSUH           1 097 801,95 1 043 877,95     53 924,00 
02212 DHM – přev. Město              923 801,86     923 801,86                         0 
02810 DDHM  - provoz                   457 042,04          457 042,04                                    0 
02811 DDHM – přev.SSUH         1 815 049,85        1 815 049,85                                    0 
02812 DDHM – přev.Město         4 275 802,70        4 275 802,70                         0 
02813 DDHM – přev. Město           668 157,91           668 157,91                         0 
02814 DDHM – přev. Město             11 942,14             11 942,14                         0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Stav majetku k 31. 12. 2007        9 816 025,54        9 385 394,25                          430 631,29 
 
 
V roce 2007 bylo  zakoupeno 
 
02210 DHM -  rozhlas                            54 429,50  Kč  
02810 DDHM - předměty nad 3.000,-- Kč, z toho:               27 607,00 Kč  
01810 DDNM – software pro peč.službu                   16 660,00 Kč 
================================================================= 
 
 
Odpisy za rok 2007 
 
08210 DHM - provoz        97 256,00 
08211 DHM – SSUH        43 504,20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Odpisy DHM celkem                 140 760,20 Kč  
================================================================= 
 
 
Vyřazení majetku  
 
Usnesením číslo 403/R12/07 Rady města ze dne 25. 4. 2007  bylo schváleno vyřazení majetku  
v hodnotě 236 441,91  Kč a to 
 
022 12 DHM    Město     -  126 334,59 
028 11 DDHM SSUH     -    84 647,40 
028 12 DDHM Město      -   25 459,92 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem :                            236 441,91 Kč 
================================================================ 
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ČÁST  XI. 
 

ZÁVĚR 
 
Příspěvková organizace SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, jak už bylo výše uvedeno,  
zahájila svou činnost od 1. 1. 2005.  
Spolupráce s Městským úřadem v Uherském Brodě, a to především s vedením města, Radou 
města, Městským zastupitelstvem, odborem sociálních věcí, odborem správy majetku města či 
odborem informatiky byla velmi dobrá. Rovněž tak se starosty obcí, v nichž poskytujeme naše 
služby. 
V uplynulém roce se nám podařilo zajistit nepřetržitou celodenní péči jak ve všední dny tak   
o sobotách, nedělích a svátcích, 4 pečovatelky absolvovaly akreditovaný kurz pracovnice 
v přímé obslužné péči.  Ředitelka a 3 klientky aktivně pracovaly ve skupině senioři v rámci 
komunitního plánování Města Uherský Brod. V květnu bylo v kulturním domě v Uherském 
Brodě uspořádáno „Setkání seniorů“ pro naše klienty a v listopadu „Čaj o páté“ pro všechny 
seniory z Uherského Brodu a okolí. Obě akce, přesto že byly organizačně dost náročné, se 
velmi zdařily. 
Do dalšího období bychom chtěli dále rozšířit poskytování péče klientům, vzdělávat 
pracovníky v přímé obslužné péči a více naše služby prezentovat.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


