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Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou je organizační složkou města Ledeč nad 

Sázavou. V roce 2007 byla služba zaregistrovaná podle § 78 odst.2 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba je 

terénní a ambulantní.

Cílová skupina: senioři, osoby ze zdravotním postižení a rodiny s dětmi. 

Poslání pečovatelské služby.

Uživatelům poskytujeme takovou podporu, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém 

přirozeném prostředí a zapojili se do běžného života společnosti a snažíme se o 

maximální zachování soběstačnosti uživatele..

Služby jsou poskytovány v po-pá od 6.30 – 15.00, mimořádně i mimo vymezené 

termíny. Služby se poskytují na území města Ledče nad Sázavou a spádových obcí 

/Habrek, Souboř, Obrvaň, Sychrov a Sačany a Vrbka/

Pečovatelská služba se poskytuje v bytech zvláštního určení a v domácnostech 

uživatelů.. Péči zajišťuje 8 pečovatelek, vedoucí pracovník a sociální pracovník.

Provozujeme i středisko osobní hygieny (SOH), které má sídlo v ulici 5. května 473 (vila 

Pečovatelské služby)



Od 1. dubna byl přijat sociální pracovník. Jeho činnost je především zaměřena na 

zpracovávání a aktualizování standardní dokumentace, vedení klíčových pracovníků, 

výkon sociálních šetření u zájemců aj.

Všichni pracovníci Pečovatelské služby procházejí školeními BOZP a školeními řidičů a 

také povinným vzděláváním v rozsahu nejméně 24 hodin/ročně.

Provozní místnosti pečovatelské služby:

 kancelář

 prádelna se 4 pračkami

 sušárna

 žehlírna

 SOH

 provozní místnost pečovatelek

 koupelna – vana, sprchový kout

K poskytování služeb je potřebné auto. Proto máme k dispozici 2 dodávkové vozy a to 

TOYOTU HIACE 2.4 D a VOLKSWAGEN TRANSPORTER 4x4 2.5i , který je zejména 

využíván v zimních měsících.

Celková kapacita uživatelů pro terénní i ambulantní formu poskytování

služeb je 215 (200 terénních + 15 ambulantních)

V roce 2010 jsme poskytli službu celkem 160 uživatelům což je 74,4% naplnění 

kapacity.

V roce 2010 jsme ukončili službu 29 uživatelům, kde nejčastější ukončení smlouvy bylo 

zejména úmrtí a odchod do pobytových zařízeních sociálních služeb z důvodu zhoršení 

zdravotního stavu.



Hospodaření v roce 2010:

Celkové příjmy: 

 úhrady za poskytované služby od uživatelů 380 000,-

 dotace MPSV 623 000,-

 dotace Kraje Vysočina   44 000.-

Celkové náklady:

 osobní náklady, včetně mezd 2 361 675.-

 provozní náklady celkem     508 050,-

 mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců PS Ledeč n. S.

 nákup materiálu

 energie

 vodné, stočné

 teplo

 pohonné hmoty

 služby

 ostatní

Cíle pro rok 2011

1. Zajistit propagaci služby 

 pravidelné akce pro veřejnost (dny otevřených dveří)

 propagace na vybraných místech

 prezentace v médiích

2. Zvýšit profesionalitu služby

 absolvování vzdělávacích kurzů

 interní vzdělávání, které zajišťuje zřizovatel služby

 navázání spolupráce a pravidelná komunikace s pracovníky jiné pečovatelské 

služby

 stáže v některých pečovatelských službách



 členství v České asociaci pečovatelských služeb

3. Vybavit zázemí PS novým nábytkem (kancelář, kuchyně, šatna)

 vznesení požadavku poskytovateli

 hledání sponzora

4. Zajistit den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb

 vydat článek v Ledečském zpravodaji

 vytvoření plakátu

 umístění plakátu na veřejně dostupná místa




