
 

 

 

Výroční zpráva za rok 2018 

Centrum služeb pro zdravotně postižené 

Louny o.p.s. 

 

Rakovnická 2502, 440 01 Louny 

telefon: 415 654 308 

mobil: 608 108 373 

E-mail: szdp.louny@seznam.cz 

www.centrum-louny.wbs.cz 

Statutární zástupce: 

Venuše Firstlová, ředitelka 

 

Pomáháme lidem s postižením a seniorům důstojně žít doma. 
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Úvodní slovo: 
 

Vážení přátelé, 

Uplynul další rok naší činnosti, proto předkládáme výroční 

zprávu Centra služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. za rok 

2018. 

V uplynulém roce se dařilo našim registrovaným službám. 

Jejich efektivitu jsme pravidelně sledovali a vyhodnocovali. 

Reagovali jsme na pokles či zvýšený zájem změnami personálního 

obsazení, případně změnami kapacity. Dařilo se nám rozšiřovat 

nabídku našich doplňkových aktivit. S podporou grantů Společnosti NET4GAS, Nadace Agrofert, 

Výboru dobré vůle Olgy Havlové, měst a obcí v regionu jsme mohli provozovat technickou pomoc 

uživatelům sluchadel, dovybavit půjčovnu novými pomůckami, zřídit kontaktní místo pro zájemce 

o naše služby v Postoloprtech. Pořádali jsme vlastní vzdělávací aktivity a pomáhali se zajištěním 

vzdělávacích aktivit našich partnerů.   

Pracovali jsme se stabilním pracovním týmem, který se nám dařilo udržet a podle potřeb  

i doplnit. Pracovníci Centra se aktivně zapojovali do procesů komunitního plánování na regionální 

a krajské úrovni. 

Doplnili jsme i tým našich externích spolupracovníků. Díky nim se nám dařilo rozšiřovat 

nabídku našich služeb a poskytovat pracovníkům potřebnou odbornou pomoc a podporu.  

S výsledky roku 2018můžeme být spokojeni. Povzbuzují nás a motivují k další užitečné 

a smysluplné práci. V regionu jsme vnímáni jako poskytovatel kvalitních sociálních služeb  

a spolehlivý partner. Uživatelé našich služeb i jejich blízcí jsou s našimi službami spokojeni.  

Závěrem dovolte, abychom poděkovali všem partnerům za finanční, materiální i morální 

podporu. Těšíme se na spolupráci v novém roce 2019 a věříme, že společně se nám podaří naplnit 

naše cíle. 

 

 

Venuše Firstlová 

                        ředitelka 
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Základní údaje  

Právní forma 
obecně prospěšná společnost 

Registrace  

v rejstříku o.p.s. vedeného u Krajského soudu v Ústí nad 

Labem ze dne 14. 9. 2013, odd. O, vložka 476, 

o.p.s. vznikla transformací občanského sdružení 

založeného 19.9.2006 a registrovaného na MV ČR 

IČO 27043797 

DIČ CZ27043797 

Adresa  Rakovnická 2502, 440 01 Louny 

Kancelář  Rakovnická 2502, 440 01 Louny 

Telefon 415 654 308 

Mobil 608 108 373 

E-mail szdp.louny@seznam.cz 

www stránky www.centrumsluzeb-louny.cz 

Bankovní spojení Komerční banka, č.ú.: 107-9021280217 

Datová schránka mpbcqy5 

Statutární zástupce Venuše Firstlová, ředitelka 

Nově najdete Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. i na facebooku. 

 

Pomáháme lidem s postižením a seniorům důstojně žít doma. 

 

CENTRUM SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LOUNY O. P. S. 

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. je nevládní nezisková organizace. 

Vznikla se statutem občanského sdružení dne 19.9. 2006 jako samostatný právní subjekt. 

Od 14. 9. 2013 se transformovala na obecně prospěšnou společnost. 

Posláním Centra služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. je poskytovat odborné 

sociální služby lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního 

postižení, věku, lidem pečujícím o takovou osobu, případně lidem, kteří se ocitli v dluhové 

pasti a nedokážou ji sami řešit.  

Našim cílem je aby se uživatelé s pomocí našich služeb mohli v co největší  míře  zapojit  

do běžné společnosti, využívat běžné veřejné služby, žít v důstojných podmínkách a takovým 

způsobem, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků.  

 

mailto:szdp.louny@seznam.cz
http://www.centrumsluzeb-louny.cz/
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Centrum nabízelonásledující služby a aktivity: 

 

Odborné sociální poradenství: poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

dluhová poradna  

Terénní sociální služby pečovatelská služba 

 odlehčovací služba 

Doplňkové služby a aktivity: technická podpora pro uživatele sluchadel  

půjčovna kompenzačních pomůcek 

konzultace s odborníky 

přednášky, školení, semináře, kursy  

projekt pomáháme pečujícím 

 

Principy poskytovaných sociálních služeb 

Poskytované sociální služby Centra kladou důraz na zachovávání aktuálních potřeb rozvíjení 

důstojného života těch, kteří je využívají, jsou pro uživatele služeb bezpečné a odborné.  

Centrum poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život 

občanů s postižením a seniorů. Služby maximálně posilují jejich soběstačnost a vlastní kompetence 

a respektují jejich osobnost, názory a individuální potřeby.  

Centrum klade důraz především na: 

 Důstojnost – dodržování lidských a občanských práv uživatelů. 

 Individuální přístup – plánování sociálních služeb podle individuálních potřeb a osobních 

cílů uživatelů tak, aby vedly k začleňování a posilování jejich postavení ve společnosti. 

 Respekt – služby jsou založeny na dobrovolnosti a vzájemné úctě uživatele a pomáhajících. 

Pracovníci respektují přání uživatele služby, jeho názory, rozhodnutí a životní styl. Dále 

respektují tempo uživatele a nevystavují ho nátlaku při jednotlivých denních činnostech. 

 Podpora a aktivizace – podpora přirozeného způsobu života, samostatnosti aktivizace 

uživatelů k udržení a rozvoji svých schopností a dovedností. Pracovníci centra motivují 

uživatele k řešení nepříznivé sociální situace. 

 Odbornost – poskytování služeb kvalifikovaným personálem dle požadavků zákona  

o sociálních službách a rozvoj týmu v souladu s posláním služeb. 

 Kvalita – poskytování služeb v souladu s metodikou dle Standardů, zapojení pracovního 

týmu i uživatelů služby do hodnocení kvality. 
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Závěrečná zpráva projektu za rok 2018 

Odborné sociální poradenství 

Služba odborného sociálního poradenství registrovaná u Krajského úřadu Ústeckého kraje 

pod registračním číslem 3272817 obsahuje: 

 Poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory  

 Dluhovou poradnu 

Poslání bylo definováno pro jednotlivé poradny takto: 

Poradna pro osoby ze zdravotním postižením a seniory 

Posláním poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory je nabídnout pomoc  

při řešení nepříznivé sociální situace, ve které se tyto osoby ocitly z důvodu věku, zdravotního 

postižení, dlouhodobé péče o takovou osobu a dojde u nich k dočasné nebo dlouhodobé ztrátě 

schopnosti tyto situace samostatně řešit.  

Dluhová poradna 

Posláním dluhové poradny je nabídnout kvalitní a odbornou pomoc osobám v nepříznivé 

sociální situaci a v krizi, ve které se ocitly z důvodu zadlužení nebo jsou zadlužením vážně ohroženi 

a tuto situaci nedokážou samy řešit.  

Cílem služby odborného sociálního poradenství je být nápomocen takové 

situace řešit, a to prostřednictvím informací, rad a případně další odborné 

pomoci. 

Cílem Poradny pro osoby ze zdravotním postižením a seniory je uživatel, který: 

 získal nové informace nebo dovednosti, které povedou k zvýšení jeho samostatnosti  

a zvládnutí náročných situací,  

 se ve své situaci orientuje a ví, jaké kroky by měl učinit, aby se jeho situace mohla zlepšit, 

 aktivně spolupracuje a podle svých schopností přispívá k řešení vlastní nepříznivé situace,  

 získal informace o možnostech kompenzace zdravotního postižení vhodnými rehabilitačními 

a kompenzačními pomůckami, je jimi vybaven, zvládá manipulaci s nimi i jejich běžnou 

údržbu.  
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Cílem dluhové poradny je uživatel, který: 

 získal nové informace o možnostech řešení své nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitl 

z důvodu nedostatku financí a zadlužení a dokáže se v ní orientovat, 

 je podpořen při jednání s věřiteli, exekutorskými úřady, soudy a dalšími institucemi, 

 k řešení své platební neschopnosti přistupuje aktivně a zodpovědně.  

Rozvojové cíle odborného sociálního poradenství 

 být součástí sítě sociálních služeb v regionu a účastnit se minimálně 70% setkání pracovních 

skupin komunitního plánování, 

 udržet kvalitní a profesionální tým, prostřednictvím realizace vzdělávacích akcí a školení dle 

individuálních vzdělávacích plánů pracovníků, pravidelné metodické podpory a supervize. 

Centrum je připraveno stanovovat si další krátkodobé cíle, reagující na potřeby 

uživatelů, personálu, materiálního a technického zajištění služby. 

Cílová skupina 

Službu odborného sociálního poradenství mohou využít: 

 osoby se zdravotním postižením  

 senioři 

 osoby v krizi, ve které se ocitly z důvodu zadlužení nebo jsou zadlužením vážně ohroženy. 

 osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením 

Centrum poskytuje službu občanům měst Louny, Postoloprty a spádových obcí Lounska. 

Služba je určena osobám starším 18 let.  

Individuální okamžitá kapacita služby byla stanovena takto: 

 Individuální okamžitá kapacita ambulantní:      2 

 Individuální okamžitá kapacita terénní:             1 

Základní činnosti služby 

Služba byla poskytována v souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů jako odborné sociální poradenství se zaměřením na osoby se 

zdravotním postižením, seniory a osoby, které se ocitly v krizové situaci z důvodu zadlužení. 
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Službu mohli využít i osoby pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením.  Služba 

obsahovala základní činnosti stanovené zákonem: 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

Podrobný popis základních činností a oblastí poskytovaného poradenství je zveřejněn 

v pravidlech pro poskytování služby. Zájemci se s nimi mohli seznámit v čekárně, na www 

stránkách Centra nebo přímo u poradců.   

Personální zajištění odborného poradenství 

Personálně bylo poradenství zajištěno 2 sociálními pracovníky v hlavním pracovním poměru 

na 1,5 úvazku, 1 pracovníkem v sociálních službách v hlavním pracovním poměru na 0,25 úvazku, 

právničkou formou fakturovaných služeb v rozsahu 144 hodin (tj. 0,072úvazku), dalším odborným 

pracovníkem (fyzioterapeut, speciální pedagog) formou fakturace na 0,004 úvazku.  Ostatními 

pracovníky: ředitelka HPP 0,16 úvazku a 2 administrativní pracovnice na 0,19 úvazku /HPP a DPP/, 

lektoři kursů dalšího vzdělávání (fakturace a DPP) 0,006 úvazku a webmaster  (DPP) 0,01 úvazku.  

Průměrná výše hrubé mzdy byla 24.166,-Kč. 

Vyhodnocení cílů odborného sociálního poradenství za r. 2018 

Na základě pravidelného sledování efektivity i uvedených statistických ukazatelů lze 

konstatovat, že poskytované odborné sociální poradenství plní stanovené cíle.  
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Statistické údaje odborného sociálního 

poradenství za rok 2018 

Poradna pro 

OZP a 

seniory 

Dluhová 

poradna 

Celkem 

Počet uživatelů unicitních 39 116 155 

Počet uživatelů anonymních 182 103 285 

Počet uživatelů celkem 221 219 440 

Počet setkání v poradně 212 575 788 

Počet setkání mimo poradnu 22 1 23 

Počet setkání celkem 
234 577 811 

Počet kontaktů 42 239 281 

Počet intervencí  270 628 898 

Počet hodin kontaktů 12 43 55 

Počet hodin intervencí s klienty 138 324 462 

Počet hodin práce bez klienta v jeho prospěch 42 163 205 

Počet hodin konzultací ve spolupráci s odborníky 

– právničkou fyzioterapeutkou 
4 102 106 

Počet hodin celkem 192 530 722 

Odborné sociální poradenství dle cílových skupin v roce 2018 

Cílová skupina Počet 

osoby se zdravotním postižením 166 

senioři 14 

osoby pečující 54 

osoby v krizi - zadlužení 577 

Celkem 811 
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Odborné sociální poradenství dle potřeb uživatelů v roce 2018 

Potřeba uživatele Počet 

řešení nepříznivé sociální situace 42 

psychosociální podpora 7 

řešení dluhů a exekucí 451 

uzavírání smluv 4 

orientace v insolvenčním řízení 120 

využití sociálních dávek a jiných výhod 52 

nakládání s majetkem 3 

navazování a udržení vztahů 7 

udržet zdravotní stav, kompenzace handicapu 123 

získání bydlení 1 

plnění finančních závazků 1 

orientace v nájemní smlouvě 1 

Celkem 811 

Odborné sociální poradenství dle formy kontaktu s uživateli v roce 2018 

Forma kontaktu Počet 

osobně 485 

telefonicky 272 

písemně 0 

elektronicky 9 

mimo osobní kontakt (práce ve prospěch klienta) 45 

Celkem 811 
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Vyjádření poradenské činnosti v grafech: 
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Přehled výdajů a příjmů za službu odborné sociální poradenství v roce 2018 

Výdaje poradenství 2018 
Celkem Z dotace 

MPSV 

Z dotace KÚ 

ÚK 

Ze 

spoluúčasti 

Kancelářské potřeby 
6549 3000 1652,22 1896,78 

Ostatní drobné nákupy 
13521,78 5000 1500 7021,78 

Nákup DHIM 
9350 5000 0 4350 

Cestovné 
5092 3000 0 2092 

Nájem 
23418 7806 0 15612 

Energie 
9643 0 0 9643 

Opravy, údržba včetně PC 
1517 0 0 1517 

Poštovné, telefon, internet 
15161,83 0 0 15161,83 

Účetní služby 
28500 28500 0 0 

Supervizor, metodik 
9000 9000 0 0 

Konzultace právník 
58800 49500 8000 1300 

Školení 
2300 0 0 2300 

Pojištění 
10693 5000 0 5693 

Ostatní provozní náklady 
6720 0 0 6720 

Mzdové náklady  
810494 810494 0 0 

Náklady na poradenství 

Celkem 

1010759,61 926300 11152,22 73307,39 
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Příjmy poradenství 2018  

Dotace MPSV 
926300 

Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje 
11152,22 

Dotace Úřadu práce 
0 

Dotace Městského úřadu Louny 
25000 

Dotace Městského úřadu Postoloprty 
10000 

Dotace obcí 
4500 

NET4GAS 
20000 

Přefakturace nákladů  
5216 

Z vlastních zdrojů Centra 8591,39 

Příjmy poradenství Celkem 1010759,61 
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Závěrečná zpráva projektu 

Pečovatelská služba za rok 2018 

 

Pečovatelská služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním 

číslem 7328567.  

 

Posláním pečovatelské služby je zajistit uživatelům v dohodnutém rozsahu pravidelné 

předem sjednané úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti. 

 

Cílem služby je zajistit a zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném 

prostředí a maximálně oddálit nástup do zařízení pobytového typu.  

 

Cílem služeb pečovatelské služby dále je, aby uživatelé: 

 navzdory svému zdravotnímu stavu či věku mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí 

 zachovali si v co největší míře stávající schopnosti a dovednosti 

 byli podpořeni v péči o vlastní osobu 

 měli zajištěnu pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny 

 měli zajištěnu pomoc a podporu při zajištění stravy 

 měli zajištěnu pomoc a podporu při zajištění chodu domácnosti 

 měli zprostředkován kontakt se svým okolím 

Cílová skupina uživatelů: 

 osoby s tělesným postižením 

 osoby se zrakovým postižením 

 osoby s chronickým onemocněním 

 senioři 

 

Pečovatelská služba je poskytována na území měst Louny a Postoloprty a spádových 

obcí Lounska. Centrum přijímá do pečovatelské služby klienty od 27 let.  

 

Individuální okamžitá kapacita služby 5 byla od 1. 1. 2018 zvýšena na 6. 
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Základní činnosti 

Pečovatelská služba byla poskytována v rozsahu základních činností stanovených podle  

§ 40 zákona o sociálních službách a to: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně 

 pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Služba byla poskytována ve vymezeném čase v pracovních dnech tj. v pondělí až pátek 7:30 -

16:00 hod.. Po dohodě byla služba poskytována i mimo. Realizace služby probíhá na základě 

individuálních plánů a osobních cílů uživatelů, zpravidla v přirozeném prostředí /domácnosti/ 

uživatele.  

Statistické údaje: 

V roce 2018 využilo služby celkem 52 uživatelů. Z toho bylo 38 žen a 14 mužů. 

Celkem bylo odpracováno 10221 hodin v rámci 5414 návštěv. Průměrné trvání jedné 

služby bylo tedy 1 hodina a 53 minut. 

Vypráno a vyžehleno bylo 348 kg prádla. Na cestách za uživateli strávili pracovníci 1302 

hodin a ujeli cca 18.040 km. 

 

 

Uživatelé dle pohlaví: 

Pohlaví 
Počet 

Muž 14 

Žena 38 
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Uživatelé dle cílové skupiny 

Cílová skupina Počet 

Senioři 43 

Osoby s tělesným postižením 5 

Osoby se zrakovým postižením 4 

 

 

 

 

 

ženy
73%

muži
27%

Uživatelé služby dle pohlaví

osoby s tělesným 
postižením

9%

Osoby se zrakovým 
postižením

8%

senioři
83%

Uživatelé dle cílové skupiny
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Uživatelé pečovatelské služby dle věku: 

Věk 
počet 

do 59 3 

60 - 65 5 

66 – 70 5 

71 – 75 5 

76 – 80 13 

81 – 85 13 

86 – 90 5 

91 – 95 2 

96 a více 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 59 
6% 60 - 65

9%
66 - 70

9%

71 - 75
10%

76 - 80
25%

81 - 85
25%

86 - 90
10%

91 - 95
4%

96 a více
2%

Uživatelé dle věku
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Uživatelé pečovatelské služby v roce 2018 dle míry závislosti: 

Stupeň příspěvku Počet 

1. stupeň 9 

2. stupeň 8 

3. stupeň 4 

4.stupeň 3 

nemá, požádáno 28 

 

 

Uživatelé dle místa bydliště: 

Bydliště 
Počet 

Louny 16 

Postoloprty 21 

Lenešice 5 

Dobroměřice 5 

Černčice 1 

Chlumčany 1 

Cítoliby 2 

Žerotín 1 

 

1.stupeň
17%

2.stupeň
15%

3.stupeň
8%

4.stupeň
6%

bez PNP
54%

Uživatelé dle příspěvku na péči
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Poskytnutá péče dle místa bydliště: 

 

 

 

 

Louny
31%

Postoloprty
40%

Lenešice
9%

Dobroměřice
10%

Žerotín
2%

Černčice
2%

Chlumčany
2%

Cítoliby
4%

Uživatelé dle bydliště

Louny
46%

Dobroměřice
10%

Lenešice
7%

Černčice
1%

Postoloprty
23%

Cítoliby
10%

Chlumčany
3%

Žerotín
0%

Poskytnutá péče dle bydliště
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Realizované úkony péče: 

 

Personální zajištění pečovatelské služby 

Personálně byla pečovatelská služba zajištěna 10 pečovatelkami na 8,32 přep. úvazku, 

1 sociálním pracovníkem na 0,75přep. úvazku a 1 ředitelkou v HPP na 0,42přep. úvazku, 

1administrativním pracovníkem formou HPP na 0,25 úvazku, 1 pracovníkem na úklid /DPP/ na 

0,015 úvazku, lektorem dalšího vzdělávání /fakturace/ 0,005 úvazku a webmastrem formou DPP na 

0,01 úvazku. 

Průměrná výše hrubé mzdy pečovatelské službě byla19.687,- Kč. 

 

Vyhodnocení cílů pečovatelské služby: 

Efektivita služby 1228,5 hodin přímé práce na 1 úvazek tj. nad limit 1200 hodin 

stanovených metodikou Ústeckého kraje (102 %).  

S podporou pečovatelské služby mohlo 98 % uživatelů zůstat v domácím prostředí. Díky 

zlepšení zdravotního stavu 1 uživatel službu ukončil (rodinná péče), 4 uživatelé zemřeli. 

O pečovatelskou službu je trvalý zájem, na který jsme reagovali navýšením kapacity. Na 

základě pravidelného sledování efektivity a výše uvedených statistických ukazatelů lze 

konstatovat, že pečovatelská služba plní stanovené cíle. 

 

Běžný úklid a údžba 
domácnosti

30%

Pomoc při přípravě a 
podání jídla

19%
Běžné 

nákupy a 
pochůzky…

Praní a žehlení prádla
2%

Dohled nad léčebným 
režimem

21%

Pomoc při úkonech 
osobní hygieny

14%

doprovázení
5%

Pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřn
2%

Pomoc při zajištění 
velkého úklidu 

domácnosti
1%

Realizované úkony péče
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Přehled výdajů a příjmů za pečovatelskou službu v roce 2018 

Výdaje 2018 Celkem Z dotace MPSV 
Z dotace KÚ 

ÚK 
Ze spoluúčasti 

kancelářské potřeby 15109 5000 4283 5826 

ostatní dr. nákupy 35009,82 5000 5000,08 25009,74 

nákup DHIM 32128 20000 5000 7128 

Opravy a údržba vč, PC 18395 0 4000 14395 

cestovné 136468 0 0 136468 

nájemné  71124 15612 0 55512 

energie 2555 0 0 2555 

telefon  internet, poštovné 23969,84 0 0 23969,84 

účetní služby 67000 62000 4000 1000 

školení  14000 4000 10000 0 

členský příspěvek ČAPS 2000 0 0 2000 

Supervizor a metodik 5000 0 5000 0 

propagace 2420 0 0 2420 

pojištění 10782 9000 0 1782 

Ostatní provozní náklady  6831 0 0 6831 

Mzdové náklady 3088226 2295088 0 793138 

Celkem 3531017,66 2415700 37283,08 1078034,58 
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Příjmy pečovatelské služby 2018 

Dotace MPSV 2415700 

dotace KÚ ÚK 37283,08 

dotace MU Louny 25000 

dotace MU Postoloprty  60000 

dotace obce 7500 

NET4GAS 31686 

poplatky uživatelů 953848,58 

Příjmy celkem 3531017,66 
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Závěrečná zpráva projektu 

Odlehčovací služby za rok 2018 

 

Služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním číslem 

1740941. 

Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám, které mají sníženou soběstačnost a je o ně 

pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, nezbytnou pomoc při zajištění základních 

životních úkonů.  

 

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.   

 

Cílem služeb je, aby uživatelé: 

 měli zajištěnu pomoc a podporu při základních životních úkonech i v případě dlouhodobé 

nemoci pečující osoby 

 měli zajištěnu pomoc a podporu při základních životních úkonech v situacích, kdy je pečující 

osoba nezvládá z důvodu věku či vlastního zdravotního postižení 

 měli zajištěnu pomoc a podporu při základních životních úkonech v případech, že pečující 

osoba čerpá nezbytný odpočinek 

Cílová skupina 

 osoby s tělesným postižením 

 osoby s chronickým onemocněním 

 senioři 

Odlehčovací služba je poskytována na území měst Louny a Postoloprty a spádových obcí 

Lounska. Centrum přijímá do služby uživatele od 27 let.  

Individuální okamžitá kapacita služby je stanovena na 2. 

Základní činnosti  

 Odlehčovací služba byla poskytována jako terénní v rozsahu základních činností stanovených 

§ 44 zákona o sociálních službách v platném znění a to: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 pomoc při zajištění stravy 
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 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Služba byla poskytována nepřetržitě celoročně denně základě individuálních plánů  

a osobních cílů uživatelů služeb.  

Statistické údaje 

V průběhu roku 2018 byla odlehčovací služba poskytována celkem 7uživatelům, z toho  

4 ženy a 3 muži. Celkem bylo odpracováno 479 hodin přímé péče v rámci 376 návštěv. Průměrné 

trvání jedné služby bylo tedy 1 hodina a 15minut. 

Pracovníci strávili na cestě za uživateli služeb celkem 136 hodin a ujeli cca 1861 km. 

 

 

Uživatelé odlehčovací služby dle pohlaví: 

Pohlaví Počet 

Muž 3 

Žena 4 

 

 

 

ženy
57%

muži
43%

Uživatelé služby dle pohlaví



Výroční zpráva  Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o. p. s.  

 26 

Uživatelé odlehčovací služby dle věku: 

Věk počet 

Do 59 2 

Od 60 do 69 0 

Od 70 do 79 1 

Od 80 do 89 1 

90 a více 3 

 

Uživatelé podle cílové skupiny: 

Cílová skupina Počet 

Senioři 4 

Osoby s tělesným postižením 1 

Osoby s mentálním postižením 2 

 

0 - 59
29%

60 - 69
0%

70 - 79
14%

80 - 89
14%

91 - více
43%

Uživatelé dle věku
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Uživatelé odlehčovací služby v roce 2018 dle míry závislosti: 

Stupeň příspěvku Počet 

1. stupeň 1 

2. stupeň 0 

3. stupeň 2 

4.stupeň 2 

nemá, požádáno 2 

 

 

Senioři
57%

osoby s mentálním 
postižením

29%

osoby s tělesným 
postižením

14%

Uživatelé dle cílové skupiny

1.stupeň
14%

2.stupeň
0%

3.stupeň
28%

4.stupeň
29%

bez příspěvku
29%

Uživatelé dle příspěvku na péči
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Uživatelé odlehčovací služby v roce 2018 dle bydliště: 

Bydliště Počet 

Louny 2 

Dobroměřice 1 

Lenešice 1 

Hřivice 1 

Senkov 1 

Líšťany 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louny
29%

Dobroměřice
15%

Lenešice
14%

Líšťany
14%

Hřivice
14%

Senkov
14%

Uživatelé dle bydliště
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Poskytnutá péče dle místa bydliště: 
 

 

 

 

Realizované úkony péče znázorňuje přiložený graf: 

 

 

 

Dobroměřice
39%

Louny
26%

Hřivice
1%

Lenešice
32%

Líšťany
1% Senkov

1%

Poskytnutá péče dle místa bydliště

Pomoc a podpora při 
podávání jídla a pití

43%

Podpora při zajištění 
chodu domácnosti

9%

Pomoc při oblékání a 
svlékání

8%

Pomoc při úkonech 
osobní hygieny

3%

Sociálně terapeutické 
činnosti

2%

Dohled nad lékovým 
režimem

17%

Doprovázení
8%

Pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřn
6%

pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktů

3%

Pomoc při použití wc
1%

Realizované úkony péče
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Personální zajištění služby 

Personálně byla služba zajištěna 3 pracovníky v sociálních službách na 3,0 přep. úvazku, 

dále 1 sociálním pracovníkem na 0,25 úvazku a 1 ředitelkou na 0,16 úvazku, 1 administrativním 

pracovníkem v HPP na 0,08 úvazku, webmastrem  na DPP na 0,01 úvazku. 

Průměrná výše hrubé mzdy odlehčovací služby byla 19.495,- Kč. 

 

Vyhodnocení cílů odlehčovací služby 

S podporou odlehčovací služby mohlo 86% uživatelů zůstat v domácím prostředí. Díky 

zlepšení zdravotního stavu 1 uživatel službu ukončil (rodinná péče), 1 odešel do pobytové 

služby, 2 uživatelé zemřeli. O službu byl ve sledovaném roce snížený zájem. Vzhledem 

dlouhodobým statistikám a k charakteru služby, která reaguje na aktuální potřeby 

v pečujících rodinách, jsou meziroční výkyvy obvyklé.   Přes snížený zájem odlehčovací služba 

plní stanovené cíle. 
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Přehled výdajů a příjmů za odlehčovací službu v roce 2018 

Výdaje odlehčovací služby 

2018 

Celkem Dotace MPSV 
dotace   KÚ 

ÚK 
Ze spoluúčasti 

Kancelářské potřeby 6662 2000 2502 2160 

Ostatní materiálové náklady 10474,47 4000 2999,92 3474,55 

cestovné 6747 0 0 6747 

nájem  23418 0 0 23418 

telefon a internet, poštovné 8548,68 0 0 8548,68 

Účetní služby 28500 28500 0 0 

Opravy a údržba včetně PC 1517 0 0 1517 

školení 6000 0 5000 1000 

supervize 5000 0 5000 0 

pojištění 3792 0 0 3792 

Ostatní provozní náklady 6331 0 0 6331 

Mzdové náklady  1096147 1036500 0 59647 

Náklady OS celkem 1203137,15 1071000 15501,92 116635,23 
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Příjmy odlehčovací služby 2018 

Dotace MPSV 1071000 

Dotace KÚ ÚK 15501,92 

dotace MU Louny 25000 

Dotace obce 3500 

NET4GAS 40000 

poplatky uživatelů 41796 

Z vlastních zdrojů Centra 6339,23 

Příjmy OS celkem 1203137,15 
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Doplňkové činnosti a aktivity 

Centrum nabízí zájemcům celou řadu doplňkových aktivit, které rozšiřují nabídku 

registrovaných sociálních služeb. Evidujeme trvalý zájem o přednášky a školící akce s našimi 

odborníky. Do půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek jsme získali další pomůcky. 

Stálý zájem je o technickou podporu pro uživatele sluchadel, drobný prodej náhradních dílů  

i údržbu sluchadel, o konzultace s našimi dalšími odborníky. 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Cílem půjčovny je zabezpečit uživatelům pomůcky pro vyzkoušení, než si opatří pomůcku 

vlastní nebo po dobu opravy vlastní pomůcky. S podporou společnosti NET4GAS, Nadace 

Agrofert, Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové, města Postoloprty a obcí v regionu se nám 

podařilo rozšířit sortiment pomůcek.  

V půjčovně pomůcek evidujeme celkem 39 dlouhodobých výpůjček. Z toho: 21x Louny, 

3x Postoloprty, 3x Hříškov, 2x Dobroměřice, 2x Cítoliby, 2x Líšťany, 1x Lenešice, 1x Libčeves, 

1xStrádonice, 1x Černčice, 1x Obora, 1x Lenešice.  

PŘEDNÁŠKY: 

Přednášková činnost je realizována pracovníky Centra, externími spolupracovníky, případně 

lektory ze spolupracujících vzdělávacích zařízení. Posluchači jsou pracovníci v sociálních službách, 

uživatelé případně zájemci o soc. služby, členové organizací zdravotně postižených a také pěstouni. 

 

Ve spolupráci MPS Louny   1přednáška  pro 8 posluchačů 

Ve spolupráci s MU Louny/pěstouni/  3 přednášky       pro 47 posluchačů 

Ve spolupráci s  SD Postoloprty  1 přednáška  pro 25 posluchačů 

Vlastní přednášky Centra            12 přednášek     pro 142 posluchačů 

 

Celkem bylo uskutečněno 17 přednášek pro 222 posluchačů. 

 

Témata přednášek: 

 Nabídka sociálních služeb v regionu 

 Sociálně právní minimum 

 Standardy kvality SQ 2, SQ 14 

 Manipulace s imobilním uživatelem 

 Specifika péče o dítě s hendikepem, 
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 Specifika péče o osoby s demencí 

 Základy komunikace v týmu 

 Dříve vyslovená přání 

 Odpovědnost v pečovatelských službách 

 Zvládání stresu a prevence vyhoření 

 Tvořivé techniky a jejich využití v pěstounských rodinách ad. 

 

TECHNICKÁ PODPORA UŽIVATELŮM SLUCHADEL 

Jedná se o dlouhodobou a hojně využívanou aktivitu, která je realizována ve spolupráci 

s foniatrickou ambulancí MUDr. Hlavaté. Konzultace s foniatrickou lékařkou a sestrou proběhly 

v roce 2018 17 x a využilo jich celkem 381 uživatelů. 

 

INFOCENTRUM: 

Infocentrum bylo v roce 2018 využito ve spolupráci s vzdělávací akademií bfz k realizaci 

rekvalifikačních kurzů. Dále k vlastním školícím a vzdělávacím akcím, pracovním poradám, 

školením, setkáním pracovníků Centra, neziskových organizací v regionu, setkáním v rámci KP 

města Louny a Ústeckého kraje atd.  

 

PROJEKT POMÁHÁME PEČUJÍCÍM 

Centrum nabízí službu určenou pro pečující osoby o zdravotně postižené nebo seniory. Cílem 

projektu je poskytnout pečujícím ucelenou podporu, aby získali informace, které jim umožní úplnou 

orientaci v situaci a v možnostech péče o osobu blízkou.  

Nabízíme bezplatné ucelené poradenství pro pečující v oblasti sociálně právní, právní, 

technické, ošetřovatelské, pedagogické, psychologické a finanční oblasti. 

V rámci projektu byla vybavena učebna kompenzačními pomůckami a polohovací postelí. 

Tato učebna je určena k praktickému nácviku péče o osobu, nácviku využívání kompenzačních 

pomůcek, nácviku polohování a manipulace s imobilní osobou. Na projektu spolupracujeme s naší 

zdravotně sociální pracovnicí paní Mgr. Terezou Příhodovou, DiS. 
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Plán práce na rok 2019 

I. Udržení poskytovaných sociálních služeb  

 Zabezpečit odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením  

a seniory a dluhové poradenství. Pravidelně sledovat efektivitu služby a případně připravit 

změnu v kapacitě a  personálním zajištění. 

 Sledovat pravidelně okamžitou kapacitu pečovatelské služby. Případně zvážit navýšení 

individuální okamžité kapacity pečovatelské služby. 

 Sledovat pravidelně okamžitou kapacitu terénní odlehčovací služby, případně upravit její 

kapacitu a personální obsazení.  

 Udržet spolupráci se stávajícími odborníky /fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog, 

právník, foniatr, metodik, supervizor/. 

 Udržet vlastní služby na venkově ve spádových obcích ORP Louny. 

 Vést osobní jednání o spolufinancování z obecních a regionálních zdrojů, sledovat a využívat 

vhodné dotační tituly pro podporu našich služeb. 

II.  Zajištění informovanosti o službách 

 Zajistit tisk a distribuci informačních letáků o stávajících i nových službách na vhodná místa 

/lékaři, úřady, organizace ZP, kluby seniorů, informační centra atp./ průběžně. 

 Zpracovat informační materiály o nabídce služeb i pro osoby se specifickými problémy 

v komunikaci /audiozáznam, v tzv. „jednoduchém čtení“/. 

 Pravidelně aktualizovat a doplňovat údaje na www stránkách. 

 Kontrolovat a aktualizovat údaje v registru sociálních služeb, katalogu sociálních služeb ÚK  

i v komunitních plánech. 

 Zajistit informovanost občanů měst Louny a Postoloprty a spádových obcí o poskytovaných 

službách /zpravodaje, články, letáky, adresáře KP/. Spolupracovat na regionálních a krajských 

projektech směřovaných do zvýšení informovanosti. 

 Informovat osobně neziskové organizace a obecní úřady v regionu o nabídce poskytovaných 

služeb /vystoupení na setkáních mikroregionů, MAS, osobních setkáních s vedením obcí, 

spolků apod./. 

 

III.  Kontrola a zvyšování kvality sociálních služeb  

 Aktivně se účastnit procesů plánování a zvyšování kvality sociálních služeb – zúčastnit se 

alespoň 70% setkání pracovních skupin komunitního plánování v regionu.  

 Zapracovat do Standardů kvality případné změny dle novely zákona o sociálních službách.   
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 S podporou metodika dokončit kontrolu a aktualizaci vedené dokumentace v registrovaných 

sociálních službách.  

 Dodržovat opatření k ochraně osobních údajů (GDPR). 

 Provést v registrovaných sociálních službách interní audity kvality.  

 Udržet nastavený systém dalšího vzdělávání pracovníků. Při stanovení vzdělávacího plánu 

vycházet z potřeb pracovníků přímé péče, podnětů a připomínek uživatelů, doporučení 

externích spolupracovníků. Spolupracovat se vzdělávacími agenturami v regionu a externími 

spolupracovníky. Využívat nabídky vzdělávacích akcí, konferencí a konzultací ČAPS, NRZP, 

APZP, KP, ASZ, apod. 

 Zapojit do hodnocení služeb uživatele – 1 x ročně provést písemné hodnocení služby 

/dotazníky/.  

 

IV. Realizace doplňkových služeb a aktivit   

 Zajistit provoz půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a rozšířit sortiment 

pomůcek. 

 Zajistit technické poradenství, údržbu, prodej náhradních dílů a baterií pro uživatele 

sluchadel. 

 Zajistit přednášky, školení, besedy a další vzdělávací aktivity dle aktuálního zájmu. 

 Zpracovat projekty na podporu doplňkových aktivit a služeb v regionu /podpory pečujících 

osob, dluhové problematiky případně jiných veřejně prospěšných služeb apod./. 
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Poděkování: 

 

 Krajskému úřadu Ústeckého kraje za významnou finanční podporu registrovaných sociálních 

služeb. 

 Městu Louny za pomoc a významnou finanční podporu registrovaných sociálních služeb 

 Městu Postoloprty za pomoc a významnou finanční podporu registrovaných a doplňkových 

služeb.  

 Výboru dobré vůle – nadaci Olgy Havlové za významnou finanční podporu půjčovny 

pomůcek.  

 Nadačnímu fondu NET4GAS za významnou finanční podporu našeho projektu Podpory 

pečujícím. 

 Nadaci Agrofert za významnou finanční podporu našeho projektu Podpory pečujícím.  

 Městysům Peruc a Cítoliby, obcím Dobroměřice, Chožov, Lenešice, Černčice, Hřivice, 

za finanční podporu našich registrovaných sociálních služeb a doplňkových aktivit.  

 Foniatrické ambulanci MUDr. Hlavaté za dlouhodobou spolupráci v oblasti technického 

poradenství pro uživatele sluchadel. 

 Mgr. Gabriele Šťastné, Mgr. Tereze Příhodové, Mgr. Monice Heczkové, Mgr. Evě Kacanu 

a Mgr. Haně Nedbalové za odbornou a metodickou pomoc. 

 Pracovnímu týmu za práci odvedenou v roce 2018. 

 

 


