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Slovo ředitelky PSP3 ke konci roku 2020 

Milí klienti, zaměstnanci, rodinní příslušníci, přátelé a podporovatelé Pečovatelské služby 

Prahy 3, 

obracím se na Vás se zamyšlením a shrnutím na konci 

tohoto výjimečného a náročného roku pro nás 

všechny.  

Když jsem v únoru 2020 nastupovala do funkce 

ředitelky PSP3, nikdo z nás ještě netušil, jak se 

v následujících týdnech a měsících vyvine situace 

kolem počínající pandemie Coronaviru, a co vše s 

sebou přinese. Má vize do roku 2020 byla jasná. 

Pečovatelská služba stála na prahu významných 

změn, které s sebou mělo přinést odstartování 

projektu s názvem „Rozvoj pečovatelské služby na 

Praze 3 jako základní péče v domácím prostředí“. 

Cílem projektu bylo a je, posílit význam PSP3 jako 

základní terénní služby, která včasně reaguje na 

obtížné situace osob v jejich běžném prostředí a 

zajistí tak podporu a péči nejen seniorům, ale i lidem 

z jiných cílových skupin v jejich domácím prostředí, 

čímž předejde předčasnému vstupu klientů do pobytových služeb. S podobným projektem jsem 

v menším měřítku měla zkušenosti ze své předchozí pozice ředitelky Městského centra 

komplexní péče v Benátkách nad Jizerou a na jeho realizaci v pražských podmínkách jsem se 

doslova těšila. V pondělí 3. 2. 2020 mne místostarosta P3 pan Mgr. Ondřej Rut uvedl do funkce 

a představil zaměstnancům. Na odpoledne jsem pak svolala první pracovní poradu týmu 

vedoucích a administrativních pracovníků. Na konci této porady jsem od kolektivu obdržela 

dřevěné kormidlo (na fotce) a vzhledem k tomu, že jachting patří k mým největším koníčkům 

a vím, jakou moc takové kormidlo má, okamžitě jsem si uvědomila svou zodpovědnost a 

zároveň důvěru týmu, které musím převzít a naložit s nimi, jak nejlépe dovedu. A pak ta jízda 

začala! Ještě během února se povedlo motivovat 15! spolupracovníků a přihlásili jsme se jako  

čtyři čtyřčlenná družstva na červnovou O2 štafetu do Stromovky – každý měl uběhnout 5 km a 

vzhledem k tomu, že mnozí s přihlášených běhali naposledy na základní škole, byl nejvyšší čas 

začít trénovat. Červnová akce se měla stát jakýmsi teambuildingem a měla završit a korunovat 
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naši seznamovací fázi. Stále jsme netušili, jak pandemie s rozdanými kartami zamíchá. 

Postupně jsem se seznamovala s týmem a byla jsem velmi mile překvapena, jak velcí 

profesionálové se srdcem na pravém místě jej tvoří. V týmu vedoucích pracovníků máme 

zástupce mladé generace, oplývající mladistvou krásou, elánem a nezkaženou profesionalitou, 

stejně jako starší a zkušenější kolegy a kolegyně, kteří do klíčových rozhodnutí vnášejí svůj 

nadhled a bohaté zkušenosti. Všichni se vzájemně doplňují a respektují  - ideální tým. 

V lednovém vyúčtování služeb začátkem února se poprvé promítly změny sazebníku PSP3 od 

1. 1. 2020, s mnohými klienty proto bylo potřeba vše ještě jednou pečlivě probrat a vysvětlit 

jim oprávněné důvody, které ke zvýšení sazebníku vedly. A tak jsem při této příležitosti měla 

možnost osobně poznat mnohé klienty, a byť to nebylo zrovna při nejlepší situaci, s mnohými 

jsme si velmi sedli a sblížili jsme se.  Ráda jsem klienty navštěvovala v Klubu pro seniory a 

diskutovala s nimi.  

Počátkem března 2020 se však i nad naší Pečovatelskou službou začaly stahovat mraky 

pandemie.  

V rámci protiepidemických opatření 

jsme byli nuceni Klub pro seniory 

uzavřít a přijmout další preventivní 

opatření. Potřebovali jsme roušky, 

respirátory, desinfekce, ochranné 

obleky, bezdotykové teploměry a 

další a další pomůcky na ochranu 

před virem. Většina z nich byla 

nedostatková. I přes to se nám ve 

spolupráci se zřizovatelem a 

mnohými štědrými dárci povedlo 

nashromáždit vše v potřebném 

množství a personál přímé péče i 

klienty těmito prostředky vybavit. 

Nikomu nám v tu dobu nebylo do 

smíchu. Za okny převzalo vládu jarní 

slunce, v atriu našeho sídla 

v Roháčově ulici rozkvetla nádherná 

magnólie, ve vzduchu však bylo podivně teskno.  
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Na tomto místě je nutné vyzdvihnout práci všech pracovníků PSP3, těch v přímé péči zejména. 

Pracovali velmi obětavě pod velkým tlakem a se sníženým komfortem – vybaveni 

nepohodlnými pracovními pomůckami. Museli zvládnout nejednu náročnou situaci, ať již se 

jednalo o péči o klienty v karanténě, komunikaci s osamělými vystrašenými seniory, či 

skloubení práce a soukromého života, kdy mnohým pečovatelkám zůstaly doma děti školou 

povinné. Za to všechno patří našim pečovatelkám a pečovatelům nevýslovný dík a respekt! 

Zvládli to na výbornou! Ani v jednom případě, a 

to ani v době podzimní vlny pandemie, nedošlo 

k přenosu viru mezi pracovníky navzájem, či 

mezi pracovníky a klienty. Nastavená 

protiepidemická opatření byla dobře zvolena a 

důsledně dodržována. K dnešnímu dni by se 

výskyt onemocnění Covid-19 mezi našimi 

klienty a zaměstnanci dal spočítat na prstech 

jedné ruky, vždy se jednalo o izolované případy a zdroj nákazy byl většinou rodinný příslušník. 

Bavíme se se zde téměř o osmi stech osobách na území Prahy 3… Při povinném testování, které 

u všech našich pracovníků přímé péče zajišťuje dle vládního nařízení náš smluvní závodní lékař 

každých 5 dní již více než měsíc, byl odhalen jeden jediný pozitivní test. Dotyčná pečovatelka 

nenakazila nikoho z klientů ani spolupracovníků. Dobrá 

práce! 

Mimo pandemii jsme, v rámci možností, pokračovali 

v našich vizích a povinnostech. Co dalšího se nám 

v dramatickém roce 2020 povedlo?  

 

V květnu 2020 byla v atriu DPS Roháčova slavnostně 

uvedena do provozu fontána, která byla nefunkční více než 

10 let. Slavnostního znovu zprovoznění se zúčastnil i 

žižkovský starosta pan Jiří Ptáček.  

 

 

Od 1. 7. 2020 došlo k úspěšnému zahájení a spuštění 

projektu „Rozvoj pečovatelské služby jako základní domácí 

služby na Praze 3“: Proběhlo úvodní setkání a konzultační a hodnotící schůzky na všech 
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okrscích, vzhledem k podzimní epidemiologické situaci většina z nich online. Byly 

vypracovány vstupní analýzy a doporučení, která se postupně zavádějí do praxe. 

 

Dne 8. 7. 2020 jsem společně se studentem Cuong Manh Vuem měla možnost reprezentovat 

nejen Pečovatelskou službu Prahy 3, ale na základě pověření od tiskové mluvčí P3 i samotnou 

Prahu 3 v živém vysílání České televize v pořadu Dobré ráno s Českou televizí ve studiu ČT 

Brno.  Jednalo se o prezentaci unikátního projektu mezigeneračního bydlení na domech 

s pečovatelskou službou Prahy 3 a jeho zhodnocení téměř po roce od jeho zahájení. 

 

 

Na základě úspěšně podané žádosti, která uspěla ve vypsaném grantovém programu „Mobilita“ 

od Škoda auto, jsme si 23. 7. 2020 v Autosalonu Jarov mohli vyzvednout krásnou perleťově 

černou Škodu Octavii Combi TD110/2.AF7. Tento automobil slouží pro převoz klientů i 

materiálu a jsme s ním velmi spokojeni.  
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Mezi jarní a podzimní vlnou pandemie se díky skvělému týmu podařilo 14. 8. 2020 

zorganizovat úžasné Gardenparty –  velmi úspěšná akce pro klienty PSP3 z celé Prahy 3.  Akce 

byla podpořena 

finančním darem od 

dětí ze ZŠ na Jiřáku, 

za který se koupil 

gril, který pan 

místostarosta Mgr. 

Ondřej Rut 

v průběhu akce 

slavnostně pokřtil. 

Akce se zúčastnili 

zástupci klientů i 

zaměstnanců ze 

všech okrsků, měla 

obrovský ohlas a byla velkým povzbuzením pro všechny zúčastněné v krátkém období mezi 

dvěma vlnami pandemie.  

A jak jsme si vedli po organizační stránce? V září 2020 jsme udělali změny v organizační 

struktuře organizace v souladu s probíhajícím projektem rozvoje. Došlo k oddělení okrsků 

Dolní Žižkov a Horní Žižkov/Jarov, jmenovala jsem novou vedoucí/sociální pracovnici. Tím 

došlo ke zvýšení kvality poskytované péče i zvýšení efektivity poskytovaných služeb. Poprvé 

v historii PSP3 se do procesu individuálního plánování a jeho zaznamenávání do PC zapojili 

také pracovníci přímé obslužné péče - pečovatelky. 

V září 2020 jsme také stihli provést revizi a profesionalizaci webu PSP3. Zajistili jsme 

profesionální vyfotografování všech vedoucích, sociálních a administrativních pracovníků a 

pořízené profesionální fotografie jsme vyvěsili na našem webu.   

Důraz se snažíme klást také na saturaci duchovních potřeb našich klientů a zájemcům nabízíme 

zprostředkování duchovní pomoci od zástupců všech dostupných církví na území hl. m. Prahy. 

Dlouhodobě například úzce spolupracujeme s farářkou Církve československé husitské paní 

Petrou Šáchovou a farářem Davidem Hronem, v letošním roce jsme na základě poptávky našich 

klientů také prohloubili spolupráci se žižkovským  panem farářem Vítem Uhrem, který se 

zároveň stal hostem historicky prvního diskusního setkání PSP3 s názvem „Křeslo pro hosta“. 
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Rok 2020 v duchovní péči o 

klienty přinesl nové výzvy. I 

lidé, kteří se nehlásí k žádné 

církvi, projevili zájem o 

rozhovor s duchovními.   

 

 

 

 

 

V měsíci  říjnu jsme pak, již za plně rozvinuté druhé vlny pandemie, nominovali 4 z našich 

pracovníků (maximum, co nám pravidla soutěže dovolovala, nominaci by si zasloužili všichni) 

do celostátní soutěže Národní cena sociálních služeb – pečovatel/ka roku 2020. Dva 

nominovaní pracovníci - pečovatelka paní Lenka Bernášková (za ambulantní formu) a 

pečovatel pan Pavel Procházka (za terénní formu) byli odbornou porotou za danou formu 

vybráni mezi 5 oceněných a vzhledem k náročnosti péče v roce 2020 odborná porota posléze 

rozhodla, že hlavní cenou odmění všechny finality. Pan Pavel Procházka se v prosinci 2020 

v doprovodu své nadřízené paní Mgr. Zuzany Filipové zúčastnil živého vysílání na ČT1 

v pořadu „Sama doma“. 
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Ani po ekonomické stránce jsme si nevedli špatně. Využili jsme všechny dotační tituly MPSV, 

které se v roce 2020 nabízely a snížili jsme tak příspěvek zřizovatele na historické minimum. 

Opakovaně jsme také na MPSV úspěšně nárokovali vícenáklady a ušlé zisky v souvislostí 

s pandemií Covid-19. Obdržené finanční prostředky jsme použili například na nákup zásoby 

ochranných pomůcek, či  PC-vybavení k plnohodnotnému domácímu připojení všech 

sociálních a administrativních pracovníků nutné k pravidelným online-video poradám a online 

školením, nebo také na antivirové čističky vzduchu do každé kanceláře. 

Prosinec se v PSP3 nese ve znamení radosti z dárků od 

štědrých dárců v rámci projektu Českého rozhlasu 

„Ježíškova vnoučata“.  Díky vedoucímu okrsku Ondřeji 

Syrovému se klientům splnilo na 70 přání a to i přání ne 

úplně skromná, na která se můžeme těšit, až pandemie 

trochu poleví – například plavba parníkem, či zabíjačkové 

hody s kapelou. Mezi již splněná přání pak patří třeba 

pořízení lednice, vánoční štoly, notebook, koncert 

zpěvačky paní Jany Chládkové, či vánoční projížďka 

soukromým autobusem nazdobenou Prahou… 

 

Co dodat závěrem? Obrovské poděkování. I když tento rok byl úplně jiný, než si kdo z nás na 

jeho začátku dovedl představit a přál, zvládli jsme jej. Zvládli jsme jej bez větší újmy a to jen 

díky skvělému týmu! Pro mne osobně to byl rok ještě o něco náročnější, protože jsem musela, 

s kormidlem v ruce a obrovskou zodpovědností, čelit naprosto novým výzvám a jít po 

nevyšlapaných cestách s týmem, který jsem vůbec neznala. Nezklamal mne však v žádném 

ohledu. Jmenovitě chci poděkovat svému zástupci panu Zdeňku Vackovi, asistentce Dagmar 

Lese i skvělému týmu vedoucích jednotlivých okrsků – děkuji Dominiko, Zuzko, Martino, 

Iveto, Ondro, Milane a Danielo! Děkuji a hluboce se s respektem skláním před početným 

týmem našich pečovatelek a jejich obětavou náročnou každodenní prací. Děkuji také panu 

starostovi Jiřímu Ptáčkovi, panu místostarostovi Ondřeji Rutovi a panu vedoucímu Vladimíru 

Beranovi i oni pro nás byli oporou a vyšli nám vstříc. 

Děkuji a úplným závěrem připojuji stručné přání, abychom si v roce 2021 užili společně i něco 

klidných vod a přístavů. 

Emilie Kalová, ředitelka PSP3 


		2020-12-22T15:24:00+0100
	Mgr. Emilie Kalová




