
Výroční zpráva 2020 
 

Pečovatelskou službu poskytujeme klientům jak v Charitním domě sv. Václava v Horním 
Němčí, tak i v domácnostech v obci Horní Němčí a Slavkov. Službu poskytujeme dospělým 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, 
zdravotního nebo tělesného postižení a rodinám s dětmi.  
 

Cílem služby je zajištění podpory, pomoci a péče lidem, kteří potřebují pomoc jiné fyzické 
osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a jejich domácnost a nemohou si péči 
zajistit jinak.  
 

Službu poskytujeme denně od 7.00 do 18.00 hod. Maximální kapacita služby jsou 2 klienti v 
jeden okamžik (Po až Pá: od 7.00 do 14.00 hod. - okamžitá kapacita 2 klienti, od 14.00 do 
18.00 hod. – okamžitá kapacita 1 klient/ So, Ne, Svátky: od 7.00 do 18.00 hod. – okamžitá 
kapacita 1 klient).  
 

Ošetřovatelskou službu zajišťuje Domácí zdravotní péče Charity Uherský Brod ve spolupráci s 
místní praktickou lékařkou MUDr. Neugebauerovou.  
 

Nebývalou vlnu dobročinnosti spustila naše účast v projektu „Ježíškova vnoučata“ díky které 
se všem našim klientům splnilo dlouho očekávané přání. Dárcům moc děkujeme.  
Bohužel z důvodu pandemie Covid-19 se poprvé po třinácti letech nekonal tradiční celocharitní 
turnaj v „Člověče nezlob se“, který každoročně pořádáme pro klienty charitních a 
pečovatelských domů a pro klienty Stacionáře Svaté rodiny z Luhačovic. 
 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem svým kolegyním a kolegům za příkladnou práci a 
obětavost v tomto nelehkém a náročném období.  
Za velmi dobrou spolupráci však patří poděkování i p. Lumíru Kreislovi, starostovi obce za velmi 
dobrou spolupráci a všem ostatním, kteří se podporou podíleli na zajištění nového elektrokola 
pro naši službu. Díky tomu bude možné zvýšit nejen mobilitu, ale také ušetřit náklady a přispět 
k ochraně životního prostředí. 
 
 

Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

 

Pečovatelská služba 

Identifikátor 1806627 

Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků                                                    5/3,63 

Okamžitá kapacita služby 2 klienti 

Počet klientů 18 (7 mužů a 11 žen) 

Věkový průměr 79 let 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 2 307  

Počet ujetých kilometrů celkem 4 284 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 4 622 
 
 

 


