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Výroční zpráva
za rok 2018

„Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic 
pro sebe.“

 Johan Wolfgang von Goethe

http://www.kamama.estranky.cz/citaty/index.php?page=autori&autor=37
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I. Úvod 

„Doma je doma. I se svými omezeními, zdravotními potížemi, sníženou 
soběstačností může klient za pomoci naší pečovatelské služby zůstat doma,
a to co nejdéle.“ 

Veřejný závazek
V zájmu poskytování Pečovatelské služby Kutná Hora, příspěvkové organizace (dále 

jen „PS KH“) stojí člověk, který se pro udržení stávajícího životního standardu nebo dokonce 
jeho zvýšení, rozhodne služby nabízené naší organizací využívat. Všechny činnosti těchto 
nabízených služeb mají za závazek poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje
co nejdéle udržet maximální úroveň jeho soběstačnosti a tak posilovat sociální začlenění 
takového člověka zpět do společnosti. 

Poslání Pečovatelské služby Kutná Hora
Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností 

z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné 
sociální situaci. Pečovatelská služba umožňuje lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí, 
důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, 
přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Zásady poskytovaných služeb
 Rovnocenný přístup 

Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně
a bez předsudků.

 Zásada aktivní účasti uživatele a přiměřené podpory
Uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí 
sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování. Cílem pečovatelské služby je, aby 
pomoc působila na osoby aktivně a podporovala rozvoj jejich samostatnosti.

 Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům
Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli na základě sestaveného 
individuálního plánu, který vychází z jejich potřeb, možností a přání. Sami si určí druh 
a frekvenci poskytovaných služeb.

 Autonomie uživatele
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Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele. Je kladen důraz na ochranu 
práv uživatelů a jejich autonomii. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony,
ke kterým uživatel nedal souhlas.

 Kvalita služby
Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další 
problematice související s cílovou skupinou. V rámci výkonu práce jsou používány 
osvědčené i nové metody práce. Zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby. 
Průběžně je zdokonalována metodika a pracovní postupy.

II. Základní informace
Název organizace: Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace
Adresa: Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora
IČO: 61926973
Právní forma: příspěvková organizace s vlastní právní subjektivitou
Zřizovatel: Město Kutná Hora
Zřízena ke dni: 1.7.1995
Zřizovací listina: vydána dne  30.6.1995 na základě usnesení zastupitelstva 

Města Kutná Hora č. 76/95 ze dne 23.3.1995 

Pečovatelská služba Kutná Hora je příspěvkovou organizací, zřízenou za účelem 
poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
a s ním souvisejícími platnými předpisy, zejména vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, vše v platném znění.

V oblasti hospodaření je Pečovatelská služba Kutná Hora (dále jen „PS KH“) řízena 
ze strany zřizovatele schváleným ročním rozpočtem. Majetek, kterým disponuje, je jejím 
majetkem nebo majetkem zřizovatele - Města Kutná Hora (budova Pirknerovo nám. 202)
a byl jí předán k hospodaření.

PS KH je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu 
Středočeského kraje a má registrovány tyto služby:
 pečovatelská služba (terénní a ambulantní), identifikátor - 1584495;
 centra denních služeb, identifikátor - 1961236.

 
PS KH je členem „České asociace pečovatelských služeb“. 

Cílová skupina klientů:
 osoby se zdravotním postižením; 
 osoby s jiným zdravotním postižením;
 osoby s tělesným postižením; 
 senioři. 

Předmět hlavní činnosti PS KH – registrované služby:
 poskytování terénních a ambulantních pečovatelských služeb;
 provoz Centra denních služeb.

Na základě dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne 13.12.2016 poskytujeme neregistrované 
služby:
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 provozování komunitního centra pro seniory a handikepované – Klub důchodců;
 zajišťování speciální dopravní služby pro seniory – Taxík Maxík.

Organizační složky PS KH:
 PS KH Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora (vedení organizace, provozní účetní, zázemí 

pracovníků sociální péče);
 Centrum denních služeb (dále jen „CDS“) -  U Havírny 922, Kutná Hora;
 SOH – Školní 401, Kutná Hora.

Organizační struktura PS KH:
 ředitelka
 sociální pracovnice
 pracovníci sociální péče
 provozní účetní
 řidič – Taxík Maxík.

Hospodářská činnost (vykonávána na základě živnostenského oprávnění):
 pedikúra.

Personální zajištění činnosti organizace
V roce 2018 byl celkový počet zaměstnanců s platnou smlouvou 21, přímou péči

o klienty zajišťovalo 19 zaměstnanců. 
Všichni pracovníci přímé péče splňují předepsané vzdělání. V souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, si průběžně rozšiřují
a doplňují znalosti (odborné stáže, kurzy).

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

pracovníci přímé péče 21 21 19 17 17 19 19 19

z toho:        

    pracovníci sociální péče 19 19 17 16 16 18 18 18

    sociální pracovnice 2 2 2 1 1 1 1 1

provozní účetní 1 1 1 1 1 1 1
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