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Základní údaje 

Název organizace: DomA – domácí asistence, z.s. 

Právní forma: zapsaný spolek 

Sídlo:  Hlučínská 739, 747 27 Kobeřice 

IČ:  27031012 

DIČ: CZ27031012, neplátce DPH 

Bankovní účet u ČSOB a.s., 

pobočka Opava: 210004069/0300 

Bankovní účet u ČS, a.s.: 3814348309/0800 

Datum založení: 9. 4. 2006 

Registrace: MV ČR, č. VS/1-1/64152/06-R 

Tel/fax:  +420 606 168 192 

E-mail: domaciasistence@seznam.cz  

Internetové stránky: www.domakoberice.cz 

Kontaktní místo, kancelář:  Hlučínská 739, 747 27, Kobeřice (zdravotní středisko) 

 

Statutární orgán spolku: RNDr. Ludmila Domonkosová – předsedkyně a statutární zástupce

 Monika Kubná – místopředsedkyně a statutární zástupce 

 

  



5 
 

Úvodní slovo předsedkyně organizace 

 

 

Vážení přátelé, milí čtenáři této výroční zprávy, 

 

 

V průběhu celého roku 2021 jsme se stále ještě museli potýkat s dopady epidemické 

situace spojené s pandemií „COVID 2019“. Vzhledem k tomu, že problémy s pandemií 

se přehouply i do tohoto roku, nezbylo nám než se na situaci alespoň částečně adaptovat. 

Stále jsme se potýkali se zvýšenou mírou nemocnosti jak klientů, tak našich 

zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. 

Díky pracovnímu nasazení všech spolupracovníků jsme nemuseli službu zásadně 

omezovat. Za to patří všem pracovníkům DomA – domácí asistence, z.s. opět obrovské 

poděkování.  

Během roku 2021 jsme s nadějí přihlíželi rekonstrukci budovy bývalého obecního 

úřadu. Připravovali jsme projekt zahájení provozu denního stacionáře na rok 2022, což bude 

v naší činnosti nová služba. Můžeme se pochlubit také tím, že v rámci našeho regionu budeme 

patřit mezi první poskytovatele této služby. 

 

S úctou a přáním všeho dobrého za celý tým DomA – domácí asistence, z.s. 

 

RNDr.Ludmila Domonkosová 

předsedkyně spolku 
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Poděkování podporovatelům organizace – poskytovatelům 

finančních příspěvků na fungování spolku v roce 2021:  

 

Organizace DomA – domácí asistence, z.s. děkuje všem poskytovatelům příspěvků za 

jejich přízeň a ochotu nepřímo podporovat občany kraje v možnosti zkvalitnění jejich života, a 

to i přes nepříznivou sociální situaci, ve které se často nachází a v jejich setrvání v domácím 

prostředí.  

   Děkujeme nejvýznamnějším podporovatelům: 

    

 

 

 

 

 

Také děkujeme za finanční podporu individuálním dárcům 

a také za darované kompenzační pomůcky 

 

 

 

Dále děkujeme za finanční podporu následujícím obcím, městům a nadacím: 

 

        

     město Kravaře      obec Strahovice   obec Štěpánkovice 

 

 

 

 

obec Kobeřice 
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Organizační struktura DomA – domácí asistence, z.s. 

 

 

 

  
Předseda z.s.

Místopředseda z.s.

Vedoucí sociálních 
služeb

Sociální služby

Osobní asistence

Vedoucí prac., 
sociální prac.,
prac. soc. sl.,

Pečovatelská služba

Vedoucí prac., 
sociální prac.,
prac. soc. sl.,
rozvoz obědů

Ekonomický úsek

Projektový manažer 

Administrativní 
pracovník

Účtárna

Technický úsek

Vedoucí pracovník, 
tech. pracovníci

Vedlejší ekonomická 
činnost

Tech. pracovníci 
Půjčovna komp. 

pomůcek, rozvoz jídla
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Regionální pokrytí 

Služby máme k 31. 12. 2021 zaregistrovány v těchto obcích: 

1.  Bělá 

2.  Bohuslavice 

3.  Bolatice 

4.  Darkovice 

5.  Dolní Benešov 

6.  Háj ve Slezsku 

7.  Hať 

8.  Hlučín 

9.  Hněvošice 

10.  Chlebičov 

11.  Chuchelná 

12.  Kobeřice 

13.  Kozmice 

14.  Kravaře  

15.  Markvartovice 

16.  Mokré Lazce 

17.  Nové Sedlice 

18.  Oldřišov 

19.  Opava 

20.  Píšť 

21.  Raduň 

22.  Rohov 

23.  Služovice 

24.  Strahovice 

25.  Sudice 

26.  Šilheřovice 

27.  Štěpánkovice 

28.  Štítina 

29.  Třebom 

30.  Velké Hoštice 

31.  Vřesina (Opava) 

32.  Závada 
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Základní informace pro výkon PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Základní informace  

Adresa: DomA-domácí asistence, z.s., Hlučínská 739, 747 27 Kobeřice 

Telefonický kontakt: 606 168 192  

Adresa místa poskytování služby: Hlučínská 739, 747 27 Kobeřice 

 

Provozní doba poskytování terénní pečovatelské služby:  

Pondělí – Pátek: 7.00 – 17.00.  

(ve výjimečných případech /popsány viz. níže/ lze po dohodě poskytnout službu i mimo provozní dobu)  

 

Provozní doba kanceláře pro osobní jednání se zájemci či uživateli služby:  

na adrese Hlučínská 739, 747 27 Kobeřice: 

Pondělí: 14.00-16.00, 

Středa: 8.30 – 12.00, 14.00 – 16.00,  

v sídle Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře: 

Pondělí: 14.00-17.00. 

 

Úvodní ustanovení  

Společnost DomA-domácí asistence, z.s. (dále poskytovatel) poskytuje v souladu se stanovami 

a statutem pečovatelskou službu (PS).  

  

Poslání služby  

Podporujeme setrvání seniora a zdravotně postiženého v jeho přirozeném domácím prostředí. 

  

Cílové skupiny  

Senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby 

s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby 

se zdravotním postižením.  
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Věková kategorie uživatelů: 

Dospělí – osoby ve věku 27–64 let; mladší senioři – osoby ve věku 65–80 let; starší senioři – osoby 

nad 80 let věku.  

 

Okamžitá kapacita služby:  

10 uživatelů 

 

Cíl pečovatelské služby  

Hlavním cílem pečovatelské služby je prostřednictvím dopředu smluvených hlavních úkonů, které jsou 

zaměřeny především na pomoc při péči o vlastní osobu, zvládnutí osobní hygieny, poskytnutí stravy, 

zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, či dále 

fakultativních úkonů, zajistit a zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném domácím 

prostředí a maximálně tak oddálit nástup do zařízení pobytového typu.  

 

Seznam měst a obcí, ve kterých DomA-domácí asistence, z.s. poskytuje PS:  

Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín, Hněvošice, 

Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Markvartovice, Mokré Lazce, Nové Sedlice, 

Oldřišov, Opava, Píšť, Raduň, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Štítina, 

Třebom, Velké Hoštice, Vřesina (Opava), Závada. 

 

Individuální plánování  

Poskytovatel služby je povinen poskytovat službu podle individuálních potřeb, přání a schopností svých 

uživatelů. Individuální plánování je proces sbližování představ a vyjednávání o společném zájmu 

poskytovatele a uživatele – jeho cílem je odpovídat na aktuální potřeby uživatele, a tak dosáhnout co 

možná nejvyšší efektivity při zachování co největší možné soběstačnosti uživatele v jeho domácím 

prostředí.  

Realizace služby probíhá tak, že ve spolupráci s uživatelem či jeho zástupcem je zpracován Individuální 

plán uživatele s cílem, kterého chceme dosáhnout a jednotlivými kroky, které vedou k uskutečňování 

cíle. Ten je v průběhu služby pomocí jednotlivých úkonů služby naplňován, hodnocen a dle potřeby 

aktualizován.  
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Přehled činností poskytovaných v rámci PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  

 

Základní výkony:  

A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití;  

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;  

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru;  

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.  

 

B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny (v případě potřeby zajištění úkonu dvěma pečovatelkami);  

2. pomoc při zvládání základní péče o vlasy a nehty;  

3. pomoc při použití WC.  

 

C) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

1. dovoz jídla;  

2. donáška jídla;  

3. pomoc při přípravě jídla a pití;  

4. příprava a podání jídla a pití.  

 

D) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

1. běžný úklid a údržba domácnosti;  

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,  

3. běžné nákupy a pochůzky;  

4. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti;  

5. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.  
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E) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět;  

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a 

instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.  

 

Fakultativní výkony:  

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;  

b) dohled nad dospělou osobou;  

c) jednoduché ošetřovatelské úkony;  

d) dohled nad užitím léků;  

e) zajištění a donáška léků;  

f) doprava s uživatelem k lékaři, do zaměstnání atd.  

 

Výjimečné situace pro poskytnutí služby mimo provozní dobu  

Za výjimečné situace pro poskytnutí služby mimo provozní dobu považujeme tyto případy:  

1. dočasné zvýšení péče o uživatele po návratu ze zdravotnického zařízení;  

2. dočasné zvýšení péče o uživatele v důsledku zhoršení zdravotního stavu;  

3. zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, které znemožňuje péči o rodinného příslušníka;  

4. hospitalizace pečující osoby;  

5. plánovaná dovolená pečující osoby.  
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Základní informace pro výkon OSOBNÍ ASISTENCE  

 
Základní informace  

Adresa: DomA-domácí asistence, z.s., Hlučínská 739, 747 27 Kobeřice 

Telefonický kontakt: 606 168 192  

Adresa místa poskytování služby: Hlučínská 739, 747 27 Kobeřice 

 

Provozní doba poskytování terénní osobní asistence:  

Pondělí – Pátek: 7.00 – 17.00.  

(ve výjimečných případech /popsány viz. níže/ lze po dohodě poskytnout službu i mimo provozní dobu)  

 

Provozní doba kanceláře pro osobní jednání se zájemci či uživateli služby:  

na adrese Hlučínská 739, 747 27 Kobeřice: 

Pondělí: 14.00-16.00, 

Středa: 8.30 – 12.00, 14.00 – 16.00,  

v sídle Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře: 

Pondělí: 14.00-17.00. 

 

 

 

 

Úvodní ustanovení  

Společnost DomA-domácí asistence, z.s. (dále poskytovatel) poskytuje v souladu se stanovami a 

statutem osobní asistenci (OA).  

  

Poslání služby  

Posláním služby osobní asistence je podpora a pomoc směřovaná tělesně postiženým, zdravotně 

postiženým a seniorům tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, realizovat každodenní život 

podle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky.  
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Cílové skupiny:  

senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s 

kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se 

zdravotním postižením.  

 

Věková kategorie:  

osoby od 6 let věku  

 

Okamžitá kapacita služby: 

5 uživatelů 

 

Cíl služby osobní asistence:  

- umožnit uživateli služby žít ve svém přirozeném prostředí,  

- podporovat při zachování nebo rozvíjení schopností a dovedností uživatele,  

- pomoci uživateli zvládat běžné každodenní úkoly, a tak pomoci zachovat stávající kvalitu 

života,  

- podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazovat společenské kontakty a realizovat 

jeho zájmy, přání a potřeby,  

- napomáhat mu v uplatňování vlastní vůle při rozhodování o způsobu svého života.  

 

Seznam měst a obcí, ve kterých poskytuje DomA-domácí asistence, z.s. službu OA:  

Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín, Hněvošice, 

Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Markvartovice, Mokré Lazce, Nové Sedlice, 

Oldřišov, Opava, Píšť, Raduň, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, 

Štítina, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina (Opava), Závada. 
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Individuální plánování: 

Poskytovatel služby je povinen poskytovat službu podle individuálních potřeb, přání a schopností svých 

uživatelů. Individuální plánování je proces sbližování představ a vyjednávání o společném zájmu 

poskytovatele a uživatele – jeho cílem je odpovídat na aktuální potřeby uživatele, a tak dosáhnout co 

možná nejvyšší efektivity při zachování co největší možné soběstačnosti uživatele v jeho domácím 

prostředí.  

Realizace služby probíhá tak, že ve spolupráci s uživatelem či jeho zástupcem je zpracován Individuální 

plán uživatele s cílem, kterého chceme dosáhnout a jednotlivými kroky, které vedou k uskutečňování 

cíle. Ten je v průběhu služby pomocí jednotlivých úkonů služby naplňován, hodnocen a dle potřeby 

aktualizován.  

 

 

Přehled činností poskytovaných v rámci služby OSOBNÍ ASISTENCE:  

A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití;  

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;  

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru;  

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.  

 

B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny  

2. pomoc při použití WC.  

 

C) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

1. pomoc při přípravě jídla a pití. 

 

D) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí; 

2. nákupy a běžné pochůzky.  
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E) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě;  

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob;  

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.  

 

F) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány 

veřejné správy a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět  

 

G) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí: 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů;  

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

 

Fakultativní výkony (úkony doplňkové, které je možné provádět k základním úkonům): 

a) dohled nad užitím léků  

b) doprava  

 

Výjimečné situace pro poskytnutí služby mimo provozní dobu: 

Za výjimečné situace pro poskytnutí služby mimo provozní dobu považujeme tyto případy:  

- dočasné zvýšení péče o uživatele po návratu ze zdravotnického zařízení;  

- dočasné zvýšení péče o uživatele v důsledku zhoršení zdravotního stavu;  

- zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, které znemožňuje péči o rodinného příslušníka;  

- hospitalizace pečující osoby;  

- plánovaná dovolená pečující osoby.  
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Obecné informace 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena při pečovatelské službě DomA – domácí 

asistence, z.s. jako vedlejší ekonomická činnost spolku. Cílem půjčovny je zprostředkovat 

dostupnost kompenzačních pomůcek, které usnadňují péči o nemocné a zlepšují kvalitu života 

seniorům, zdravotně postiženým či lidem po úrazu. 

K 31. 12. 2021 jsme disponovali 22 elektrickými polohovacími postelemi, včetně 

bočnic, hrazdy a matrace. Mimo tento základ půjčujeme také antidekubitní matrace s 

příslušenstvím, invalidní vozík, chodítka – jak pevné, tak i s kolečky, servírovací stolky, 

toaletní křesla a spoustu drobnějších pomůcek (zde se jedná např. o nástavce na WC, nástavce 

na vany atd.). 

V tabulce je uveden počet pomůcek k 31. 12. 2021. Mimo tyto pomůcky našim 

uživatelům poskytujeme dle potřeby podložky, pleny, plenkové kalhotky, různé prostředky 

osobní hygieny, které jsme většinou dostali darem od uživatelů, kteří je již nevyužijí. 

 

 Název pomůcky Celkem 

1. Polohovací elektrická postel 22 

2. Antidekubitní matrace 4 

3. Invalidní vozík 7 

4. Chodítko pevné 5 

5. Chodítko na kolečkách 3 

6. Toaletní křeslo pevné 3 

7. Toaletní křeslo na kolečkách 1 

8. Nadstavec na toaletní křeslo 2 

9. Servírovací stolek 3 

10. Sedátko do vany 1 

11. Sprcha 1 
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Půjčovna má stálé zájemce o kompenzační pomůcky. Bohužel někdy se může stát, že 

nejsme schopni okamžitě splnit požadavek žadatele a musí tak počkat, než se poptávaná 

pomůcka vrátí do skladu. Zapůjčovat pomůcku si může nejen stávající uživatel naší služby, 

ale každý, kdo má zájem o jakoukoliv kompenzační pomůcku, kterou potřebuje na různě 

dlouhou dobu pro své blízké, kteří jsou v domácí péči.  

V roce 2021 jsme obdrželi darem od individuálních dárců 3 invalidní vozíky a 1 pevné 

chodítko. Děkujeme za poskytnuté dary, které tak mohou pomoci dalším uživatelům. 

 Jsme velice rádi, že můžeme prostřednictvím kompenzačních pomůcek poskytovat 

našim uživatelům komplexní péči a že jsme schopni jim v rámci základního poradenství 

zprostředkovat i tuto pomoc. 

    

 

  



19 
 

Statistika poskytnutých služeb za rok 2021 

Legenda: PS – pečovatelská služba; OA – osobní asistence; KP – kompenzační pomůcky 

Údaje v hodinách zahrnují také čas nezbytný k zajištění služby, tzn. čas potřebný pro přesun 

pečovatelky.  

  

Název obce PS (hod.) PS dovoz jídla (úkon) OA (hod.) KP (ks) 

Bělá 50 - - - 

Bohuslavice - - 77 2 

Bolatice 776 187 12 10 

Dolní Benešov 108 - - 7 

Háj ve Slezsku 49 - 26 - 

Hať 7 - - 1 

Hlučín - - 78 1 

Hněvošice 789 126 56 1 

Chlebičov - - - 2 

Chuchelná 32 - - 1 

Kobeřice 1 709 3 626 403 17 

Kozmice - - - 1 

Kravaře 357 - - 9 

Oldřišov - - - 3 

Opava - - 1 134 6 

Píšť 14 - 61 4 

Rohov 181 539 - 6 

Služovice - - - 1 

Strahovice 128 - 214 3 

Sudice - - - 5 

Štěpánkovice 370 215 - 13 

Třebom - - 14 - 

Velké Hoštice 64 - - 1 

Celkem 4 634 hodin 4 693 úkonů 2 075 hodin  94 kusů 
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Počet uživatelů terénních sociálních služeb podle místa poskytování 

Období od 1.1.2021 do 31.12.2021 

Název obce PS OA PS+OA KP Celkem  

Bělá 2 - 2 - 2 

Bohuslavice - 1 1 2 3 

Bolatice 12 2 14 6 20 

Dolní Benešov 1 - 1 5 6 

Háj ve Slezsku 1 2 3 - 3 

Hať 1 - 1 1 2 

Hlučín - 1 1 1 2 

Hněvošice 2 1 3 1 4 

Chlebičov - - - 1 1 

Chuchelná 1 - 1 1 2 

Kobeřice 40 1 41 16 57 

Kozmice - - - 1 1 

Kravaře 5 - 5 8 13 

Oldřišov - - - 1 1 

Opava - 4 4 4 8 

Píšť 2 1 3 3 6 

Rohov 4 - 4 5 9 

Služovice - 1 1 1 2 

Strahovice 3 - 3 3 6 

Sudice - - - 2 2 

Štěpánkovice 6 - 6 9 15 

Třebom - 1 1 - 1 

Velké Hoštice 2 - 2 1 3 

Závada - - - 1 1 

Celkem klientů: 82 15 97 73 170 

Legenda: PS – pečovatelská služba; OA – osobní asistence; KP – kompenzační pomůcky 
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Personální zajištění služeb 

Organizace zaměstnává k 31. 12. 2021 jak terénní pracovníky, tak pracovníky zajišťující 

administrativní podporu služeb, a také část činnosti v roce 2021 představovala vedlejší 

ekonomickou činnost, do které je zahrnuta půjčovna kompenzačních pomůcek a rozvoz jídla 

pro mateřské školy.  

Osobní asistenci a pečovatelskou službu personálně zajišťovalo 18 pracovnic v přímé 

obslužné péči: 

1 sociální pracovník na HPP, 

1 sociální pracovník na DPP, 

9 pečovatelek na HPP, 

5 pečovatelek na DPP, 

2 pečovatelky na DPČ. 

 

Půjčovnu kompenzačních pomůcek, technickou podporu a vedlejší ekonomickou 

činnost (zejména dovoz jídla pro MŠ Kobeřice) zajišťovali: 

1 pracovník na HPP, 

5 pracovníků na DPP. 

 

Chod služby včetně účetnictví a projektové činnosti dále zajišťují 4 vedoucí pracovníci: 

2 pracovníci na HPP, 

2 pracovník na DPP. 
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Projekty realizované v roce 2021 

V roce 2021 jsme se při tvorbě projektových plánů zúčastnili  na podporu 

zvýšení kvality v poskytování přímé péče klientům obou sociálních služeb. Také tato činnost 

byla ovlivněna určitou nejistotou způsobenou celosvětovou pandemií, což se odrazilo i na 

množství zpracovávaných projektů. 

Povaha terénních služeb spočívá v péči o klienty v jejich domácnostech. Je pro nás 

důležité, abychom měli zajištěn dostatečný počet automobilů pro pečovatelky. Sociální služba 

osobní asistence prochází v současné době rozvojem, který připisujeme lepší informovanosti 

občanů obcí, ve kterých organizace DomA – domácí asistence, z.s. působí. Je zapotřebí zajistit 

tyto služby takovým způsobem, aby byly co nejlépe pokryty potřeby všech klientů, kteří 

osobního asistenta v danou chvíli potřebují.  

Také v roce 2021 se nám podařilo získat finanční prostředky pro pořízení nového 

osobního automobilu pro službu osobní asistence. Zažádali jsme si také o další dodávkový 

automobil, který by bylo možné využít jak pro poskytování péče uživatelům, tak i pro dovoz 

obědů. Získali jsme dotační titul a finance i na tento automobil, ale vzhledem k výjimečnosti 

doby a komplikované situaci na trhu s auty byl automobil pouze ve výrobě s dodáním v roce 

2022. Rozšířili jsme tak vozový park, který v současnosti čítá 8 osobních a 1 dodávkový 

automobil.  

V únoru 2021 začaly práce na rekonstrukci budovy bývalého obecního úřadu, pro 

kterou jsme připravovali projekt zahájení provozu denního stacionáře na rok 2022, což bude 

v naší činnosti nová služba. Můžeme se pochlubit také tím, že v rámci našeho regionu budeme 

patřit mezi první poskytovatele této služby. Ukončení stavebních prací bylo naplánováno na 

začátek roku 2022. 
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Ekonomická část 

 

ROZVAHA k 31. 12. 2021 (v celých tisících): 

AKTIVA 1.1.2021 31.12.2021 

1. Dlouhodobý majetek celkem 866 729 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek    

2. Dlouhodobý hmotný majetek 2 812 3 112 

3. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

4. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 946 -2 383 

2. Krátkodobý majetek celkem  538 623 

1. Zásoby celkem   

2. Pohledávky celkem 205 186 

3. Krátkodobý finanční majetek celkem 243 324 

4. Jiná aktiva celkem 90 113 

AKTIVA CELKEM 1 404 1 352 

 

PASIVA 1.1.2021 31.12.2021 

1. Vlastní zdroje celkem 997 702 

1. Jmění celkem 914 639 

2. Výsledek hospodaření celkem 83 63 

2. Cizí zdroje celkem 407 650 

1. Rezervy   

2. Dlouhodobé závazky celkem   

3. Krátkodobé závazky celkem 386 633 

4. Jiná pasiva 21 17 

PASIVA CELKEM 1 436 1 352 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč): 

Název ukazatele Náklady na činnosti celkem 

1. Náklady 

Spotřebované nákupy celkem 609 

Osobní náklady celkem 4 012 

Daně a poplatky celkem 17 

Ostatní náklady celkem 144 

Odpisy 438 

Náklady celkem 5 220 

2. Výnosy 

Tržby za vlastní výkony celkem 1 065 

Ostatní výnosy 522 

Provozní dotace celkem 3 613 

Výnosy celkem 5 200 

Výsledek hospodaření před zdaněním -20 

Výsledek hospodaření po zdanění -20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu podává:                                             RNDr. Ludmila Domonkosová 

                                                                      předsedkyně sdružení 

 


