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Vážení, 

rok 2015 je za námi, a jaký byl, co přinesl, čím nás obohatil, o tom bude, alespoň 
krátce, pojednávat tato výroční zpráva. 
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti, náplni, výsledcích obecně prospěšné 
společnosti Digitus Mise, o.p.s. (dále jen Výroční zpráva), je zpracována na 
základě platného zákona o svobodném přístupu k informacím, který mimo jiné 
nařizuje naší neziskové společnosti povinnost zveřejňovat každý rok potřebné 
údaje a informace a to vždy do prvního června následujícího kalendářního roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAČLENĚNÍ A INTEGRACE 
Nejdříve si připomeňme základní principy, skutečnost, které zapadají do obecné 
roviny charakteristiky člověka, jeho požitků a veškerých potřeb.  
Mezi ně patří i péče sociální a zdravotní.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Člověk je bytost jedinečná, neopakovatelný jedinec. 
Lidé jsou odpovědni za svůj vlastní život. 

Člověk je bytost společenská. 
                                                                                                             Sociál JK 
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Přirozeným jevem člověka je tvořit a nebýt sám. 
 

Součástí lidského života je přijímat a dávat.  
Během života člověk potkává radost i bolest. Mnohdy se dostává do situace, 
kdy hlavním jmenovatelem je slovo pomoc.  
Jsou situace, kdy pomůžu druhému, ale také doba, chvíle, kdy potřebuji pomoc 
pro sebe. 
Stát je tvořen na základě uskupení lidí v určitém prostoru. A jako člověk 
jednotlivec má svá práva a povinnosti, tak i stát na základě přijatých normativ 
má také své nároky a i povinnosti. Můžeme symbolicky říci, že tyto práva a 
povinnosti osob stát svým působením zastřešuje. A je mnoho možností, studií, 
preferencí, k jeho dosažení.  
Nyní se zabýváme složkou, kapitolou, kdy stát zastřešuje určitý způsob zajištění 
pomoci osobám, kteří jednak jsou součástí státního celku a jednak tuto pomoc 
nezbytně potřebují.    
V oblasti sociální pomoci a potřeb jsou vytvořeny nástroje, v našem případě 
sociální subjekty pro výkon a faktické uskutečnění nezbytné pomoci. 
 
 

POSLÁNÍ A CÍLE SPOLEČNOSTI 
 
POSLÁNÍ: 
Poskytovatel sociálních služeb Digitus Mise, o.p.s. nabízí terénní služby těm 
občanům, - zejména pečovatelskou službu - ,kteří z důvodu věku, nebo 
zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby. Poskytujeme pomoc také 
těm seniorům, u kterých náhlá změna zdravotního stavu - např. pooperační 
stavy, vyžaduje pomoc i na přechodnou dobu. 
 
Cíle: 
Sociální služby jsou poskytované v domácnostech klientů. To napomáhá k tomu, 
že občané, kteří nezbytně potřebují pomoc, mohou zůstat doma, v bytě, ve svém 
přirozeném prostředí. Lépe také snášejí prováděné úkony i případné změny 
zdravotního stavu.  
      Pozitivní je také skutečnost, že se mnohdy oddálí případný nástup do zařízení 
ústavní péče, zdravotnického zařízení, apod.  
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      To znamená, cílem společnosti je poskytnout občanům v domácnostech 
(seniorům, zdravotně postiženým) odbornou pomoc v jejich sociálních 
potřebách, stavech, způsobených změnou zdravotního stavu. 
 
 
 
………………………….. 
Cíle personální strategie: 
Zabývat se personální strategií je především z toho důvodu, aby byla organizace 
schopna prostřednictvím kmenových zaměstnanců (externích v menší míře), 
dobře plnit své cíle. 
    Plnit cíle současné, ale také s výhledem do budoucnosti. 
…………………………. 
 

 
 
 
 
 
================================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
Pečovatelská služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením, seniorům, 
i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a to v přirozeném 
prostředí nebo i ve specializovaných zařízeních, např. DPS. 
Nejčastější úkony: 
-          úkony osobní hygieny, - mytí, koupání, WC, výměna plen, převlečení, apod. 
-          donáška oběda, nákupů,  příprava jídel, pomoc při podávání jídla, 
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-          pochůzky, vyřizování úředních záležitostí, doprovod na vyšetření /i autem/ 
-          práce spojené s udržováním domácnosti, např. úklidy, mytí oken, topení v   
       kamnech, praní a žehlení prádla a jeho malé opravy… 
-          kontakt se společenským prostředím, např. procházky, …a další  
 

 
 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA  

Odlehčovací služby jsou poskytované osobám se zdravotním postižením a 
seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba 
blízká v domácnosti. 
-   služby v domácnostech tzv. vícehodinové, po dohodě i celodenní 
-   soc. péče, pomoc rodinným příslušníkům při jejich volnu, odpočinku, nemoci,  
    nákupech, apod., kteří jinak o „své“ celodenně pečují 
Cílem služby je zajistit osobě, která jinak o např. příbuzného pečuje, nezbytný 
odpočinek. Je to služba nepravidelná, občasná. 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB /CEDES/  

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení 
s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a 
seniorů v nepříznivé sociální situaci. 
   Poskytuje potřebným občanům denní pobyt od 7,30hod. do 17,00 hod.,  po 
domluvě je možné rozšíření doby od 7,00hod. do 21,00hod. Objekt nabízí 
prostory pro odpočinek, ale zároveň také různým aktivitám. Je možné využít 
kout TV, jako i další pro např. ergoterapie, stolní hry, četbu, šikovný trénink 
paměti, lehké procházky do lesoparku vzdáleného 50m od objektu. Lze využít i 
soc. zázemí včetně koupelny - sprchového koutu. Prostory, včetně vstupu, jsou 
vybaveny bezbariérově.  
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ 

A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

a)   personální zabezpečení 
b)   vzdělávání 
c)   materiální zabezpečení 
a) Personální zabezpečení 
Naše nezisková organizace poskytuje sociální služby zejména terénního typu, ale 
také ambulantní. 
Personální obsazení se odvíjí od více indicií, včetně finančních možností a 
„finanční kapacity“ společnosti, jako poskytovatele sociálních služeb dle 
schválené registrace Středočeským krajem. 
Digitus Mise, o.p.s. má v současné době tyto základny, ze kterých pracovnice soc. 
péče dojíždí a dochází k uživatelům poskytovat potřebnou péči, dohodnuté 
úkony. 
Základny: 
a) Hořovice – hlavní základna a sídlo společnosti Digitus Mise, o.p.s. 
b) Králův Dvůr 
c) Cerhovice 
d) Hostomice 
e) Liteň 
f) Nižbor 
Na základě finančního zajištění bylo v roce 2015 v každé základně jedna 
pracovnice sociální péče /mimo Hořovic/. V Hořovicích je více pracovnic, aby se 
pokryly potřeby /počet klientů, počet úkonů/ Pečovatelské služby, 
Odlehčovacích služeb a činnosti Centra denních služeb – vše pouze do naplnění 
možné kapacity služeb organizace! 
V roce 2015 bylo zaměstnanců celkem 14, počet klientů během roku se 
pohyboval do 180. 
Skutečností bylo, že stále narůstal – a narůstá - počet nově neuspokojených 
občanů jako žadatelů o sociální pomoc. 
 
b)  Vzdělávání 
Také v tomto roce 2015 všechny pracovnice absolvovaly povinné školení, kurzy 
o sociálním zabezpečení, sociální problematice.     
Všichni řidiči se zúčastnili povinného školení řidičů a obdrželi potvrzení. 
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c) Materiální zabezpečení 
 
Materiální zabezpečení společnosti se skládá z vnitřního a externího 
zabezpečení. Vnitřní vybavení potřebuje doplnit, resp. obnovit počítačovou síť. 
 
Externí zabezpečení se skládá především z počtu a stavu osobních automobilů, 
které jsou nezbytnou součástí, pomůckou při výkonu sociální péče v terénu. 
V současnosti evidujeme deset aut. Jedná se o ojetá, auta staršího data výroby, 
např. i více jak 10let. Proto naším úkolem je a bude celková obnova vozového 
parku.     
 
 
 
 
 

 
PŘEHLED POSKYTNUTÉ PÉČE / hod., úkon, kg/ 

 
Základní činnosti: 
(Nejčastější úkony, návazné úkony započteny v souběhu) 
HOD. - Údržba a zajištění chodu domácnosti (příprava topení, úklidy,….) 
                                                                                                      …………………… 272 hod. 
             Docházky ke klientům (návštěvy, nákupy, pochůzky, doprovody k lékaři,   
             úřady  -i autem, ……)                                                     ………………….. 989 hod. 
             Úkony osobní hygieny (základní hygiena, běžné úkony o.h., mytí,  
             koupání, převlékání, pomocné hyg. úkony v domácnosti –vozík, nástroje  
             k pohybu,…. )                                                                 ………………….. 160 hod.  
             Podávání jídla, pití, návštěvy, tzv. souběhy úkonů  ………………. 2.827 hod.  
 
Kg -      Praní a mandlování prádla (příprava, žehlení, mandlování, malé opravy..) 
                                                                                                       ……………………  505 kg 
 
ÚKON – Donáška v. nákupů, léků, návštěvy-docházky ke klientům ………..169 úk.  
             Donáška, dovoz stravy – obědy, úk. 1x den,             ………………… 20.219úk. 
 
Fakultativní úkony (celkem) ………………………………………………………………... 1.382 
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EKONOMICKÁ ČÁST 

Výsledky analytické evidence organizace : 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2015: 
Hospodařilo se s celkovou částkou 5.107.848,-Kč. 
 
a) Výnosy příjmy:                        Celkem:             5.795.959,-Kč 
                                                        MPSV                2.819.100,-Kč 
                                                        Obce                     790.399,-Kč 
                                                        Uživatelé služeb  878.958,-Kč       
                                                        Ostatní               1.307.502,-Kč 
 
b) Náklady (výdaje):                     Celkem: 5.107.848,-Kč 
/uvedené nejvyšší pol./    
                                       Spotřebované nákupy         485.739,-Kč 
                                       Služby                                     448.257,-Kč 
(spoje-internet, telefony, externí účetnictví, nájem, ) 
                                        Osobní náklady                3.099.777,-Kč 
                                        Daně a poplatky                    13.223,-Kč 
                                        Jiné provozní náklady        960.852,-Kč 
                                        a opravné položky  
Překlenutí období do výplaty první části schváleného státního titulu bylo řešeno 
bankovním úvěrem 300.000,-Kč. Splaceno již v květnu.                                          
Rok 2015 –     výnosy   5.795.959,-Kč,  
                         náklady  5.107.848,-Kč 
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Z Á V Ě R : 
 
Obecně prospěšná společnost /Digitus Mise, o.p.s./ vykonávala i v tomto 
uvedeném roce činnosti, které patří do náplně a cílů organizace. 
Personální situace je vyrovnaná, tj. množství vykonané práce je v souladu s  
počtem zaměstnanců. Posílení, rozšíření kapacity zaměstnanců, a to především 
na trvalý pracovní poměr, může dojít v případě při posílení státní dotace. Jak je 
uvedeno výše, počet zájemců o poskytování terénní služby naší organizací je stálý 
a podle evidence je pro další období předpoklad spíše stálý nárůst. 
Materiální zabezpečení je u vnitřního vybavení celkem bez potřeby větších 
investic (mimo doplnění počítačové sítě). Mnohem svízelnější je situace 
vozového parku. Opravy jsou u některých kusů již nerentabilní, minimálně 
postupná výměna přestává mít už odkladu. 
Ekonomická část se v tomto roce jeví jako vyrovnaná, avšak to je pouze 
v důsledku nízkého ohodnocení pracovníků v sociálních službách , jako celku, a 
tak snahou vedle určitého navýšení státní dotace je pro zabezpečení sociální 
péče i větší zapojení některých obcí, to znamená jejich větší finanční 
odpovědnost při zajištění pomoci svým občanům.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duben 2016 


