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DIANA TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost
Obecně prospěšná společnost DIANA TŘEBÍČ je nestátní neziskovou organizací, která
nabízí svoje služby po celém území okresu Třebíč.
Zajišťuje pečovatelskou službu v domácím prostředí uživatelů sociálních služeb s
nepřetržitým provozem.
Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb APSS a občanského sdružení KOUS
Vysočina, sekce Sociálně zdravotní.
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Činnost v roce 2017
•
•
•
•

realizace pečovatelské služby v nepřetržitém provozu včetně víkendů a svátků,
poskytování poradenské služby klientům a jejich rodinným příslušníkům,
spolupráce se zařízeními podobného typu, státními i nestátními organizacemi,
spolupráce se zdravotnickými zařízeními i s fyzickými a právnickými osobami.

Doplňková činnost
•
•
•
•
•

uspořádání Dne seniorů aneb s radostí, zdravě a bezpečně,
organizace akce Rotopedtours a Pěškotours,
uspořádání vzdělávacích akcí pro veřejnost,
participace na projektu Pečovatelská služba - příležitost pro život doma (Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií)
aktivní vzájemná spolupráce s půjčovnou kompenzačních pomůcek In vozík a
společností Medipos

Poslání obecně prospěšné společnosti DIANA TŘEBÍČ, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost DIANA TŘEBÍČ je neziskovou organizací poskytující terénní
sociální služby v domácím prostředí klientů. Je registrovaným poskytova-telem dle zákona
o sociálních službách.

Naší nabídkou služeb podporujeme seniory a osoby se zdravotním postižením či s
nemocí, aby mohli co nejdéle žít ve vlastním sociálním prostředí - tedy doma v kruhu
svých nejbližších, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomáháme uživatelům žít
plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti při zvládání
každodenní péče o vlastní osobu a domácnost. Poskytujeme pečovatelskou službu tak, aby
se stala nenarušující a přirozenou součástí života, v souladu s lidskými právy, zachováním
lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.
Cílem služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si v
maximální možné míře dosavadní způsob života a umožnit mu tak prožití důstojného a
plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí.
Místem naší působnosti je celý okres Třebíč, především pak mikroregiony Třebíčsko,
Moravskobudějovicko, Jaroměřicko, Jemnicko a Náměšťsko.
Od jiných poskytovatelů pečovatelské služby se lišíme především nepřetržitou službou 24
hodin denně včetně víkendů i svátků, dále skladbou úkonů a strukturou klientů.
Nejpočetnější skupinu tvoří klienti ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, těžce pohybliví
či zcela nepohybliví, dále klienti s Alzheimerovou demencí či jinými neurologickými
onemocněními.
Mezi nejčastější úkony, které zajišťujeme v domácnostech klientů, patří pomoc při osobní
hygieně (běžná hygiena i celková koupel), pomoc při použití WC, při přesunu na lůžko
nebo vozík, podávání jídla a pomoc při jídle, úklid domácnosti, nákupy, pochůzky,
doprovod klienta k lékaři apod.
Pečovatelská služba je podle potřeby doplněna domácí ošetřovatelskou péčí, kterou
provádějí kvalifikované zdravotní sestry z naší partnerské organizace - nestátního
zdravotnického zařízení Diana domácí péče s.r.o.
Pečovatelky ve spolupráci se zdravotnicemi mohou také nabídnout obecnou paliativní
péči. Jde o služby umírajícím lidem a jejich rodinným příslušníkům. Odborná péče
společně s lidským přístupem umožňuje nemocnému strávit poslední týdny a dny života
doma, v kruhu svých blízkých.

Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby DIANA TŘEBÍČ je poskytnutí přiměřené míry pomoci a
podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem
pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití
plnohodnotného života ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována klientům v
jejich domácnostech na základě individuálních potřeb a ve sjednaném čase.

Cíle služby
•
•
•

setrvání uživatele služeb co možná nejdéle ve svém domácím prostředí, snaha o
zajištění jeho soběstačnosti,
napomáhání ke zlepšování kvality života dlouhodobě nemocných, zdravotně
postižených a seniorů po fyzické, psychické i duchovní stránce,
obnova, podpora a udržování fyzické, psychické i sociální aktitivy uživatelů
služeb, snaha jejich začlenění do společnosti.

Zásady služby:
•
•
•
•
•

Poskytování služeb v takové rozsahu, aby platila zásada „Tak soběstačný, jak jen je
možné, tolik péče, kolik je nutné.“,
respektování individuálních potřeb uživatelů,
svobodné rozhodování uživatele o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně
a ukončení využívání přirozené sociální sítě uživatele - zapojení ostatních členů
rodiny, přátel nebo známých do péče o klienta,
respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup
ke všem klientům,
profesionalita poskytovaných služeb odpovídají požadavkům na odbornou
způsobilost.

Cílová skupina
Pečovatelská služba je určena osobám, u nichž došlo k oslabení nebo ztrátě schopnosti
sebeobsluhy. To znamená, že následkem věku nebo nepříznivého zdravotního stavu si
nemohou zajistit základní úkony péče o vlastní osobu a domácnost samy nebo za pomoci
rodiny - nejčastěji senioři, lidé dlouhodobě nemocní a osoby se zdravotním postižením.

Celkový počet uživatelů služby
Počet obcí, v nichž byla služba poskytována
Počet jednotlivých návštěv
Celkový počet hodin přímé péče
Počet ujetých kilometrů k uživatelům

124
20
26 607
14 808
73 854

Pečovatelskou službu v roce 2017 zajišťovali následující pracovníci:
•
•
•
•
•

vedoucí pracovník
administrativní pracovník
sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách
dobrovolníci

1
1
2
17
1

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 činí 17,31 úvazků.
Supervizi pracovníků zajišťovalo občanské sdružení Tremedias pod odborným vedením
Mgr. Ivy Mackové.
Další vzdělávání pracovníků

V roce 2017 se naši pracovníci účastnili dalšího vzdělávání, které zahrnovalo formální
vzdělávání, odborné stáže, účast na seminářích, konferencích, kurzech, školících akcích
a svépomocné skupině. Například:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompenzační a rehabilitační pomůcky
Etické přístupy při práci s klienty v zařízeních sociálních služeb
Individuální plánování v terénních službách
Týmová spolupráce pracovníků v sociálních službách
Spolupráce s rodinou klienta
Péče a manipulace s imobilním klientem
Rozvoj pečovatelských dovedností - specifika a rizika domácí péče
Krizová intervence
Tvorba metodik v sociálních službách
Vykazování dat v programu PS
Úvod do Zákona o sociálních službách a jeho aplikace v praxi
Skupinový koučink a supervize

Hospodaření společnosti za rok 2017 (v tisících Kč)

Náklady

Výnosy

spotřeba materiálu a energie

270

úhrady klientů

2413

opravy a udržování

22

fakultativní služby

93

cestovné

253

Fond Vysočiny - den seniorů

42

ostatní služby

362

dotace MPSV

2005

mzdové náklady

3832

provozní dotace Kraj Vysočina

318

zákonné sociální pojištění

1245

dotace Město Třebíč

660

zákonné sociální náklady

14

dotace město Moravské Budějovice

60

daně a poplatky

11

dotace Jaroměřice nad Rokytnou

39

poskytnuté příspěvky

3

sponzorské dary

143

ostatní náklady

22

ostatní výnosy

22

Výsledek hospodaření

-239

Náklady celkem

6034

Výnosy celkem

5795

Účetní období. 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Rozvahový den: 31. 12. 2017
Použité obecné účetní zásady a metody:
V roce 2017 bylo vedeno účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 a
příslušnými právními předpisy ČR, byla dodržována směrná účetní osnova, uspořádání a
označení položek účetní závěrky. Dlouhodobý hmotný majetek, oceněný pořizovací cenou,
byl rovnoměrně odepisován.
Drobný majetek byl v souladu s interní směrnicí účtován přímo do nákladů.
Stav dlouhodobého majetku:

k 1.1.2017 245.100,- Kč
k 31.12.2016 245.100,-Kč
Výsledek hospodaření za rok 2016, zisk 56.497,59 byl použit na úhradu ztráty minulých
let.
Odměna auditora v roce 2017 činila 6.050,- Kč.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 činí 17,31 úvazků.
Závazky k 31. 12. 2017 vyplývající ze zaúčtování prosincových mezd:
Finanční úřad
26.885,OSSZ
114.714,Zdravotní pojišťovny:
49.228,Uvedené závazky byly uhrazeny v roce 2018.
Během účetního období byla vykonávána pouze hlavní činnost/sociální služby/.
Výsledkem hospodaření za rok 2017 je ztráta 239.345,06 Kč.
Spolupráce a partnerství
Krajský úřad Vysočina
Městský úřad Třebíč - Komunitní plánování sociálních služeb, členství v pracovní skupině
Senioři.
Úřad práce Třebíč, Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o. a KSystem - zajištění odborné praxepro účastníky rekvalifikačního kurzu Pracovník v
sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči a vzdělávání frekventantů
kurzu
KOUS Vysočina - členství v Sociálně zdravotnísekci.
DIANA domácí péče s.r.o. - domácí zdravotní péče, obecná paliativní péče
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Zdravé město Třebíč
Penzion pro seniory Krahulov
In vozík – půjčovna kompenzačních pomůcek
Senior Point Třebíč- spolupráce s neziskovými organizacemi pracujícími s cílovou skupinou
seniorů

Medipos, s.r.o. – zdravotnické pomůcky
Obec Dukovany
Městský úřad Třebíč, Městský úřad Jemnice, Městský úřad Moravské Budějovice -sociální
odbor – sdílení klienti
dále např.:
praktičtí lékaři, pobytová zařízení pro seniory, sociální pracovníci obcí a zařízení pro
seniory, další organizace sledující stejné či obdobné cíle
a další
Děkujeme všem, kteří nás finančně podporují v naší činnosti:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Města a obce:
Město Třebíč
Město Moravské Budějovice
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Město Jemnice
Město Náměšť nad Oslavou
Městys Okříšky
Městys Stařeč
Obec Krahulov
Obec Horní Újezd
Obec Blatnice
Obec Kožichovice
Obec Koněšín
Obec Myslibořice
Obec Lesonice
Obec Třebelovice
Obec Mladoňovice
Obec Slavětice
Obec Rudíkov
Obec Police
Obec Bačkovice
Diana - domácí péče, s.r.o. Třebíč
Grantový Systém města Třebíče
Společnost IFRE a.s.
Za jednotlivce:
paní Miroslava Vrbová

