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Vážení, 
 
do rukou se vám dostává výroční zpráva obecně prospěšné společnosti 
„Digitus Mise, o.p.s.“. Jsme poskytovatelem služeb sociální péče, sociálních 
služeb terénních a ambulantních.     
 
Výroční zpráva je tentokrát koncipována nejen jako roční (za rok 2013), ale je 
zároveň ohlédnutím i za období minulých let, období změny, transformace ze 
statutu občanského sdružení na nový právní subjekt obecně prospěšnou 
společnost. 
 
Tak, jak se vyvíjí celá naše společnost po stránce kulturní, politické, morální, 
apod., podobným směrem také kráčí na poli sociálním. Ano, mnohdy jsme kráčeli 
jistě, sebevědomě, s přehledem, ale neméně často jsme klopýtali, vraceli se zpět, 
to zvláště, když byla cesta samá zatáčka a to i přesto, že jsme po ní nešli poprvé 
a už vůbec ne jako první. Ale to bychom nebyli my, abychom se z toho nedostali. 
Proč chodit hezky po cestě, sem tam zatáčka, podle pravidel, když to jde si zkrátit 
rovně, občas přes pole, ale jde to. Že mám z toho špinavé boty i od hnoje, nic se 
neděje, na to se málokdy hledí. No a kdyby se mi  cestou něco stalo, třeba zlomil 
nohu nebo nastydl, nevadí. Nechám se vyléčit a kdyby bylo později nutné, přece 
existuje pečovatelská služba. Sice to bude něco málo stát, ale jsou tam hezká 
děvčata, tak co. No, jen aby nepřišel bratr pečovatel.  
 
Naštěstí se v sociální sféře skutečně již mnohé změnilo. Ve službách dochází 
k zpřehlednění. Sice bude ještě dosti záležet na přístupu jak zákonodárců, tak i 
nás, vykonavatelů. Věřím, že to nebude dlouho trvat, služby se pohnou správným 
směrem dále, např. financování bude víceleté, pracovníci zvláště přímé péče 
budou lépe finančně ohodnoceni. Vždyť máme na koho a na co navazovat. 
Počátky zdravotní, ale zejména sociální péče vznikaly kdysi mezi prvními u nás, 
na českém území.  
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Digitus Mise, o.p.s. 
 
 

Motto společnosti -    

VYTVÁŘET SPOLEČENSKÉ VZTAHY 
 
 
CÍLE ORGANIZACE – Vytvářet občanům takové prostředí, aby v případě sociální 
nouze – tj. z důvodu svého věku, zdravotního postižení nebo náhlé změny 
zdravotního stavu a potřebují pomoc druhé osoby, - mohli co nejdéle zůstat ve 
svém domácím prostředí. Poskytování služeb sociální péče ve formě terénních 
služeb – zejména Pečovatelské služby, vytváří způsob, cestu k dosažení tohoto 
cíle. 
 
 
1 // 
URČENÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ 
 
a). Hlavní činnost:  OBOR SOCIÁLNÍ – SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

     TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SLUŽBY  
Pečovatelská služba, Odlehčovací služby terénní,  
Centra denních služeb  

     Další činnosti: dle vývoje potřeb a možností zajištění–  
      např. Asistenční služby, krátkodobé ubytovací služby,  

                                 a další 
Krátkodobé ubytovací služby – sociální péče osobám, kteří nemohou odejít ze 
zdravotnického zařízení přímo do svého bydliště především z důvodu např. 
nesamostatného pohybu, chůze, provádění osobní hygieny, apod., tj. potřebují 
ještě určitou dobu dohled a výpomoc celodenně, nebo nepřetržitě. 
Pro tento druh služby a pomoci máme vytipován objekt, který je na vhodném,  
dostupném místě. Částečná, potřebná rekonstrukce může začít po obdržení 
dotované částky. 
 
b).  Spolupráce:  /V PARTNERSTVÍ/ S INSTITUCEMI PODOBNÉHO ZAMĚŘENÍ 

a) Spolupráce v sociálním prostředí, např. zdravotní, 
rehabilitační výpomoce 
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b) Spolupráce např. s Fakultou všeobecného lékařství, Vysokou 
školou elektrotechnickou, aj. s cílem pomoci a usnadnění 
životních potřeb pro OZP 

c) Spolupráce na hranicích dvou krajů,  
d) Spolupráce mezinárodní nejen v oblasti sociální 

 
Spolupráce s Vysokou školou elektrotechnickou v Praze probíhá také v roce 
2013. Postupně vytváříme projekty zaměřené na individuální potřeby osob se 
zdravotním postižením.  
 

 
 
 
2.// 
Výsledky analytické evidence organizace : 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 byl vyrovnaný- 

(s použitým a také splaceným úvěrem). Hospodařilo se s celkovou částkou 
4.963.931,-Kč. 
a) Výnosy příjmy:                        Celkem:  4.565.838,-Kč 
    /uvedené nejvyšší položky/   MPSV      2.267.000,-Kč 
                                                        Obce          735.140,-Kč 
                                             Uživatelé služeb  786.534,-Kč       
                                              a jiné 
b) Náklady (výdaje):                     Celkem: 4.963.931,-Kč 
/uvedené nejvyšší pol./   Hrubé mzdy      2.410.177,-Kč 
                                                         Odvody     786.634,-Kč 
                                                         PHM          303.226,-Kč 
                                               a jiné 
Rozdíl mezi výnosy a náklady byl řešen ročním úvěrem založeným ihned po 
obdržení ponížené státní dotační částky. Nyní již splacen. 
Rok 2013 –     výnosy   4.565.838,-Kč , k vyrovnání byl použit úvěr /450.000,-/  
                         náklady  4.963.931,-Kč 
                         tj. ukončený rok 2013 hospodaření organizace vyrovnané       
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3.// 
Statistické údaje za rok 2013: 
 
.Celkový počet zaměstnanců – 16 
   Z toho: pracovnice sociální péče  13 
                Vedoucí sociálních služeb  1 
                Administrativa, základní účetnictví   1 
                Ředitel – statutární zástupce společnosti 
Pro vedení účetnictví, daňové poradenství a audity využíváme externí 
pracovníky, firmy. 
 
 
 
 
 
4.// 
. Celkový počet uživatelů sociálních služeb:  171 
    Rozdělení uživatelů:  
a)  věkové :   
do 18 let – 1                                               b) podle pohlaví: 
27-65let – 19                                                   muži – 44 
66-75let – 58                                                   ženy - 127 
76-85let – 79 
nad 86let -14 
 
c) věková skupina nejčastěji využívající sociální služby – podle počtu    
     vykonaných úkonů:  věk v rozmezí  76 – 89roků 
 
d) rozdělení klientů podle druhů služeb:  
     Pečovatelská služba :        161 
     Odlehčovací služby:             13 
     Centrum denních služeb:    12 
                      Součet není totožný s celkovým počtem uživatelů, neboť někteří  
                      Klienti využívají i více druhů služeb. 
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5.// 
. Poskytované úkony: 
rozvoz obědů -  16.790 ks 
doprovody – 710 h 
nákupy – 160 h velký nákup – 246 úkonů 
úklidy – 294h 
pochůzky – 112h 
podávání jídla a pití 153h 
pomoc s oblékáním, výkon při hygieně – časově náročné, podpora pohybu 
v domácnosti – 1.980h 
pomoc při osobní hygieně – 416h 
pomoc při údržbě chodu domácnosti – např. donáška paliva, příprava – 110h 
praní a žehlení prádla – 1.131kg 
 
 
6.// 
 počet osobních automobilů:   8 
 
 
7.// 
 počet průměrně ujetých kilometrů všech aut za měsíc / rok : 
     1 auto 971 km/měsíc = průměrně 11.660 km/ za rok,  tj. 
     Celkem 8 automobilů ujede průměrně za rok 93.200 km.  
 
 
8.// 
 počet uživatelů se sociálním příspěvkem - stupeň závislosti :   35 
      z toho - 1. stupeň :  16 
                     2. stupeň :    8 
                     3. stupeň :  10 
                     4. stupeň :    1  
Důležitým faktem zůstává, že občané – ze zákona - nemusí při poskytování 
služeb sdělovat, v jakém stupni se nachází a jestli příplatek dostává! 
Proto výše uvedené číslo pochází pouze od těch, kteří nám tuto informaci 
sdělili. 
 
 
9.// 
 Počet neuspokojených, odmítnutých občanů, kteří se informovali, požadovali  
 zajistit sociální péči:    32 
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Vážení, dovolte, abych jménem celého kolektivu společnosti Digitus Mise, o.p.s. 
všem popřál do dalších dnů zdraví, úspěchů v rodině i v práci, 
        a vše dobré. 
 
 
 
 
                                                                                         Jan Křížek 
                                                                              ředitel Digitus Mise, o.p.s.  
 
 
 
 
 
 
 
Hořovice, březen 2014 
 
 

 

 


