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Vážení, 
po roce se opět setkáváme prostřednictvím tohoto tisku s názvem 
„výroční zpráva“. Zde jej úmyslně píši s malými písmeny, vždyť 
takových zpráv a dokonce výročních je již zase plno. Vzpomínám si 
(před více jak 30lety) na nejedno Výročí, které se muselo přímo slavit, 
kdo ne, mohl mít /a měl/neblahý následek. A tak raději dnes výroční 
zprávu napíši, co kdyby náhodou….  
Alespoň jedno výročí, listopadové před 30lety, jsem myslel opravdově. 
A přátelé, co vy? No, někteří občané se jaksi nepovedli…. 
  
 Tuto zprávu za rok 2019 prosím přijměte spíše jako části zpráv, ne 
dlouhou, ale snad výstižnou, přehlednou faktů místo množstvím slov. 
Takže kdo jsme, proč tu jsme. 
Nezisková organizace /tyto slova nemám rád/ Digitus Mise, z.ú. patří 
mezi organizace s plným názvem – zapsaný ústav. Ústav je hezké české 
slovo, které především v meziválečné době byl velmi ctěnou a 
uznávanou institucí. Má to své logické opodstatnění vycházející mj. 
z hodnot, potřeb a legislativních postupů z doby na konci 19.století. 
Tak, jak se vyvíjela společnost, jaké byly potřeby státu, apod. Píši to 
proto, že ústavy měly svou vážnost a byla to čest v takové instituci 
pracovat. Já jsem měl předka, který tam nechal rád kus svého života. A 
když před nedávnem se opět u nás změnila legislativa a umožnila 
ústavy, vzpomněl jsem si. A ikdyž vím, že náš ústav je se svou pozicí 
někde jinde, snad cíle, účel a zaměření – a zaměstnanci k tomu 
především, - přispějí k dobrému fundamentu, kořenu instituce 
„ÚSTAV“.  
 
 
 
Jan Křížek 
ředitel 
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1/ 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 
zdravotních nesnází potřebují pomoc druhé osoby. Poskytujeme pomoc také 
těm seniorům, u kterých náhlá změna zdravotního stavu - např. pooperační 
stavy, vyžaduje pomoc i na přechodnou dobu. 
Druhou službou je Odlehčovací služba terénní. Zde prvotně pomáháme těm, 
kteří se celodenně starají  a pečují o své rodinné příslušníky – a potřebují si 
např. vyřídit své záležitosti, či si jen zkrátka odpočinout. Těmto lidem, kterých si 
mimo jiné velice vážím je tak umožněn trávit svůj čas něčím jiným a třeba i 
někde jinde nebo alespoň několik hodin „vypnout“. 
 
 
  
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. 
 
 
 
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. 
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2/ 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. 
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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 19,00 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, do zámku.  
Lze využít i soc. zázemí včetně koupelny - sprchového koutu. Prostory, včetně 
zadního vstupu, jsou vybaveny bezbariérově.  
Dá se říci, jaké služby vám poskytneme doma, téměř stejné poskytneme i 
v našem Centru denních služeb. Tj. i včetně zajištění jídla, které např. jinak 
vozíme do vašich domovů. 
 
 
 
 
DOPROVODNÉ AKTIVITY: 
       Především se jedná o kulturně-vzdělávací cyklus „SOCIÁLNÍ ABECEDA“® , jejíž 
součástí jsou 1x měsíčně pravidelné pořady s názvem „Ká.Ča“®  (KávaČaj) , 
besedy různých témat.  
 Podle možností bychom rádi obnovili pořad, odpolední zábavní akci,  
„ŠouSeniores“® .  Pořádá se 1x ročně ve velkém sále radnice, - hudba,  zpěv, 
občerstvení,  tombola,  soutěže,  hosté herci, zpěváci. Jedná se však o i finančně 
náročnou akci…..  
      V Centru denních služeb vytváříme občanům prostor pro vzájemná setkávání, 
plnění svých zájmů, apod. Jsou to kurzy ergo-terapie (šití, práce RPT  s dalším 
využitím výrobků, práce s počítačem, dětská představení, aj.),  v jednání příštího 
roku jsou i jednodenní výlety.   
V případě potřeb zprostředkujeme také duchovní službu.                                           

A také péči těla – kadeřnictví, pedikúru.      
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3/    ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ ÚDAJE 

 

Celkem uživatelů sociálních služeb v roce 2019:   231 

Z toho počet u Pečovatelské služby:   215 

                            Odlehčovací služby:    8 

                   Centrum denních služeb:    8 

Z toho počet žen:  150     mužů:  81 

Průměrný věk klientů za rok 2019:   79 let 

 

Nejčastěji poskytované úkony:  

- Dovoz obědů 

- Úkony péče o vlastní osobu –  osobní hygiena, pomoc s oblékáním a 

svlékáním (včetně speciálních pomůcek), pomoc při použití WC, pomoc 

při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při prostorové orientaci a 

samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při podávání jídla a 

pití, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

- Doprovody k lékaři a na instituce služeb 

- Běžné nákupy a pochůzky 

- Úklid domácnosti 

- Praní a žehlení prádla 

 

 

Klienti se stupněm závislosti: přesný počet nelze zjistit, klienti nemusí tuto 
                                                     skutečnost nám sdělit, proto jen dobrovolný    
                                                     zjištěný počet: 
                                                     1.st. – 45 klientů 
                                                     2.st. – 21 klientů 
                                                     3.st. –   8 klientů  
                                                     4.st. –   6 klientů 
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Příjmy od klientů za provedené úkony jednotlivých služeb:   

Pečovatelská služba     879 926,- Kč 

Odlehčovací služby                  45 500,- Kč 

Centrum denních služeb         38 900,- Kč       

 

 

------------------------------------------------- 
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4/ TROCHA HISTORIE V DATECH 

 
2005 –  vznik Digitus o.s. /občanské sdružení/, zahájení provozu Pečovatelské 
služby 
2007 –  otevření Centra denních služeb (první na okrese) jako novou nabídku   
              ambulantních sociálních služeb, rozšíření pečovatelské služby v okolních  
              obcích, celkem 181 klientů 
2008 –  rozšíření našich služeb do dalších obcí - celkem 286 klientů   
2009 –  poskytování sociální péče, zejména Pečovatelské služby do 20 obcí  
              Středočeského kraje a Prahy,  celkem 364 klientů 
2010 –  personální reorganizace,      celkem 412 klientů,    
              Konec roku je spojen se zahájením spolupráce s ČVUT – FEL jako součást  
              individuálního zapojení technických oblastí např. zdravotně postiženým 
              občanům.  
2011 –  vznik obecně prospěšné společnosti Digitus Mise. Společnost přebírá  
              všechny závazky a povinnosti po občanském sdružení Digitus. Registrace 
nové sociální služby „Odlehčovací služby“- terénní. Doplnění struktury terénních 
služeb o službu požadovanou v regionu naší působnosti. Digitus Mise, o.p.s. tak 
plynně navazuje na dřívějšího poskytovatele sociální péče občanské sdružení 
Digitus. 
Od roku 2013 dochází ke spolupráci s místní nemocnicí v oblasti pomoci 

pacientům při propuštění a zároveň návazné potřeby sociální pomoci. 

2017 – po legislativních změnách využíváme možnosti a od 1.července toho   

roku se posouváme do kategorie ústavů.  

Nový název je Digitus Mise, z.ú. (zapsaný ústav). 

2018 – stěhování sídla naší organizace na novou adresu v rámci města: 
              Pražská 904/28, Hořovice. Místo je v centru města, tudíž velmi  
              výhodné. Zatím snem zůstává být ve vlastním, avšak třeba někdy….. 
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5/ KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 

Sídlo organizace: 
Digitus Mise, z.ú. 
Pražská 904/28, Hořovice, 268 01 
Mail: info@digitusmise.com  
Tel.:  311 517 265  
 
Ředitel: 
Jan Křížek 
Mobil:  603 252 198 
Mail: digitus@digitusmise.com 
 
Zástupce ředitele, ved. sociálních služeb: 
Hana Anýžová 
Mobil:  739 833 316 
Mail: anyzova@digitusmise.com 
 
Administrativa, ved. Centra denních služeb: 
Michaela Borovská 
Mobil:  731 041 762 
Mail: borovska@digitusmise.com 
 
Adresa objektu ambulantní služby: 
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
Pražská 904, 268 01 Hořovice 
Tel.:  311 517 265 
Mobil:  734 241 317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@digitusmise.com
mailto:digitus@digitusmise.com
mailto:anyzova@digitusmise.com
mailto:borovska@digitusmise.com
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6/ PERSONÁÍLNÍ ZABEZPEČENÍ 
 
      Naše nezisková organizace poskytuje dvě sociální služby terénního typu 
/Pečovatelská služba, Odlehčovací služby/ a jednou službou ambulantní 
/Centrum denních služeb/. 
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, z.ú. 
b) Králův Dvůr 
c) Cerhovice 
d) Hostomice 
e) Liteň 
f) Nižbor 
 
 

 

 

 

7/ TECHNICKÉ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

K technickému zabezpečení provozu poskytování služeb sociální péče 
společnosti Digitus Mise, z.ú. se používá celkem 10 osobních automobilů. Jejich 
využití je při zajišťování pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a také i pro 
provoz Centra denních služeb. 
Osobní automobily se používají denně, nejvíce při poskytování pečovatelské 
služby. 
Nejčastější provoz slouží zejména k těmto účelům: 

- K převozu klientů – uživatelů soc. služeb do nemocnice, k lékaři 
- K převozu klientů na veřejné instituce, úřady 
- K převozu klientů na nákupy, jako doprovod 
- K dovozu jídel, obědů, nákupů,    
- K převozu prádla 
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- dojíždění za klienty pro poskytování sociálních úkonů, např. k provedení 
osobní hygieny, přípravě a podání jídla, apod. (pečovatelská služba, 
odlehčovací služby) 

- K převozu klientů do objektu Centra denních služeb a zpět 
- K provádění kontrol 
- K dojíždění za osobami jako novými klienty – podání informací, soupisu a 

podepsání smlouvy o poskytování soc. služeb  
- Další nezbytné cesty k zajištění činností Digitus Mise, z.ú. 

 

 

 

 

8/ ZÁVĚR 

Rok 2019 je za námi a protože tato zpráva za rok se píše v roce 

následném, mohu sdělit, že i v příštím roce bude o čem psát, vždyť jen 

slovo COVID 19 v roce 2019 nikdo neznal. 

Do dalšího období přeji všem, poskytujícím i poskytovaným pevné 

zdraví a vše dobré. 

Jan Křížek 
Ředitel Digitu Mise, z.ú. 

 

 

 

9/   Příloha – EKONOMICKÁ ČÁST /samostatná příloha/ 
 

V samostatné příloze, která je součástí této Výroční zprávy, je uveden celkový 
výsledek hospodaření roku 2019. 
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