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Vyhodnocení poskytovaných služeb

Pečovatelská služba  je zajišťována  160  uživatelům  ve třech  budovách pečovatelské  služby  

a v domácnostech uživatelů v  terénu  v pracovní dny od 6,00 – 15,00 hodin.O svátcích a o 

víkendech je v případě  potřeby zajištěna služba. V domech s pečovatelskou službou  žije 74 

uživatelů.  

        

   Spokojenost uživatelů se službami pečovatelské služby dokazuje úspěšnost a kvalitu   těchto 

služeb. Od uživatelů nejsou žádné stížnosti na poskytované úkony pečovatelské služby. Zájem 

o pečovatelskou službu se nemění.

Poskytujeme  jim  tyto pečovatelské úkony :  nákupy, pochůzky, zajištění stravy – dovoz 

obědů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 

pomoc při zajištění chodu domácnosti,doprovod  k lékaři, pedikúru, praní a žehlení prádla 

Počet úkonů za rok 2008 činil :

-------------------------------------

- mytí oken                              182

- nákupy a pochůzky            5 620                              

- běžný úklid                        2 300

- týdenní úklid                     1 820

- příprava  stravy                    580

-    podání stravy                        890

- doprovod na vyšetření           50

- praní a žehlení prádla          680 kg

- pedikúra                               224

            -     dovoz obědů                   15 254

Ve městě a spádových obcích rozvážíme obědy 45 uživatelům, v pečovatelských domech 

odebírá obědy 48 obyvatel.

Při ranní obchůzce uživatelů zjistí pečovatelka jejich zdravotní stav  a v případě potřeby 

kontaktujeme příslušného obvodního lékaře a zajistíme jeho návštěvu u obyvatele nebo 

objednáme  dovoz sanitou k lékaři.



Pečovatelky se starají o svěřené uživatele komplexně,což znamená  péči jak po stránce 

fyzické a sociální,tak po stránce psychické,což je pro některého člověka velice důležité.

Spolupráce s obvodními lékaři je dobrá, problémy však nastávají po jejich ordinačních 

hodinách, protože v Ledči  nad Sázavou  není  pohotovostní služba.

Velmi dobrou spolupráci máme se Svazem důchodců a občas využijeme služeb Charity.

Pokud budeme schopni poskytovat uživatelům pečovatelské služby úkony jako dosud, budou 

spokojeni uživatelé i my.

Od 1. 9. 2008 došlo ke změně dodavatele obědů, kterým je KOVOFINIŠ KF s.r.o. Ledeč nad 

Sázavou

Od 16. 8. 2008 nastoupila na mateřskou dovolenou pečovatelka Věra Kahounová, na její 

místo nastoupila Michaela Krátká. 

Dotace z MPSV na provoz Domu s pečovatelskou službou byly 534 000,- Kč , 346 000,- Kč 

bylo vybráno za  pečovatelské úkony od uživatelů DPS. Ostatní provozní náklady na chod 

pečovatelské služby hradil zřizovatel Město Ledeč nad Sázavou ve výši 1 707 774,- Kč.

Výdaje 2 526 000 ,- Kč                




