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Vážení, 
výroční zpráva za uplynulé období - roku 2017 představuje naši organizaci jako 
poskytovatele služeb sociální péče, ukazuje a hodnotí roční období po stránce  
činností, náplni, výsledcích obecně prospěšné společnosti Digitus Mise, 
(o.p.s.)/resp. zapsaného ústavu (z.ú.) a je zpracována na základě platného 
zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 
 

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.  
      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, 
 
-          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.  
 
 

 

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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Součástí této zprávy je Finanční rozvaha – bilance uplynulého roku. 

 

 

V Hořovicích dne 3.5.2018 

Vyhotovil: Jan Křížek 
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