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Organizace:              Pečovatelská služba Praha 3, příspěvková organizace 

Sídlo organizace:  Roháčova 268/26, 130 00 Praha 3 

E-mail a web:   info@psp3.cz   

    http://www.psp3.cz  

Zapsána:  Spisová značka Pr 114 vedená u Městského soudu v Praze 

Telefon:             222 585 258 

IČ organizace:  70892326 

Číslo účtu:   2000782339/0800 

 

 

 

Zřizovatel:   Městská část Praha 3 

Adresa zřizovatele:  Havlíčkovo náměstí 9, 130 00 Praha 3 

E-mail a web:            podatelna@praha3.cz 

                                               https://www.praha3.cz/ 

Telefon:             222 116 111 

IČ zřizovatele:            00063517   

 

  

mailto:info@psp3.cz
http://www.psp3.cz/
mailto:podatelna@praha3.cz
https://www.praha3.cz/


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHA 3 

Roháčova 268/26, 130 00 Praha 3, tel.: 222 585 258, web: http://psp3.cz/ 

IČ: 70892326, DIČ: CZ70892326 

 

2 
 

OBSAH 
 

I. ÚVOD ..................................................................................................................................... 3 

II. MANAGEMENT A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI SLUŽBY ............................................. 4 

III. EKONOMICKÁ ČÁST .................................................................................................... 5 

1. Počty a ceny úkonů v roce 2021 ......................................................................................... 8 

IV. PROJEKT „ROZVOJ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO ZÁKLADNÍ DOMÁCÍ 

SLUŽBY NA PRAZE 3“ .......................................................................................................... 9 

1. Odborná školení ................................................................................................................ 11 

V. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ........................................................................................... 13 

1. Standardy kvality sociálních služeb ................................................................................. 13 

2. Vzdělávání zaměstnanců .................................................................................................. 17 

3. Očkování ........................................................................................................................... 18 

4. Redesign organizace ......................................................................................................... 19 

5. Webové stránky ................................................................................................................ 19 

6. Projekt Ježíškova vnoučata ............................................................................................... 20 

VI. OKRSKY A DALŠÍ ÚSEKY PSP3 ................................................................................ 22 

1. Okrsek Horní Žižkov ........................................................................................................ 22 

2. Okrsek Dolní Žižkov ........................................................................................................ 23 

3. Okrsek Vinohrady ............................................................................................................. 23 

4. Okrsek Krásova a DPS Krásova ....................................................................................... 24 

5. DPS Roháčova .................................................................................................................. 24 

6. Okrsek autoobědy ............................................................................................................. 25 

7. Dobrovolníci ..................................................................................................................... 26 

8. Centrum studentských praxí ............................................................................................. 28 

VII. KLUBY SENIORŮ ........................................................................................................ 29 

1. Projektové dny .................................................................................................................. 31 

2. Výlety ............................................................................................................................... 36 

3. „Křeslo pro hosta“ ............................................................................................................ 37 

VIII. ZÁVĚR .......................................................................................................................... 41 

 

 

  



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHA 3 

Roháčova 268/26, 130 00 Praha 3, tel.: 222 585 258, web: http://psp3.cz/ 

IČ: 70892326, DIČ: CZ70892326 

 

3 
 

I. ÚVOD  
 

Hlavním posláním Pečovatelské služby Prahy 3 je poskytování sociálních služeb 

občanům žijícím na Praze 3, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Profesním úkolem Pečovatelské služby Prahy 3 je podpora či pomoc rodinám s 

dítětem/dětmi a lidem v nepříznivé sociální situaci, zejména z důvodu věku, zdravotního 

postižení nebo chronického tělesného či duševního onemocnění, kteří jsou částečně, nebo úplně 

odkázáni na pomoc jiné osoby. 

Pečovatelská služba Praha 3 pomáhá klientům s osobní hygienou, zajištěním chodu 

domácnosti, donáškou jídla, pochůzkami, nákupy apod. Organizace podporuje klienty 

v zapojení do společenského života a v kontaktu se společenským děním. Pomáhá klientům 

v udržení schopností a dovedností co nejdéle. Služba má více než čtyřicetiletou historii.   

Další krizový rok, negativně poznamenaný pandemií onemocnění Covid-19, byl pro 

organizaci velmi náročný. Pečovatelská služba v roce 2021 pokračovala v realizaci významných 

změn, které s sebou nesl projekt s názvem „Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní 

péče v domácím prostředí“. Kvůli protiepidemickým opatřením a omezením, které s sebou 

pandemie přinesla, bylo naplňování cílů projektu pomalejší a komplikovanější. Limitem se 

například stala vysoká nemocnost zaměstnanců, jejich pobyt v karanténách, izolacích 

a v režimu ošetřování člena rodiny. I přes pokračující pandemii se Pečovatelské službě povedlo 

rozšířit provozní dobu do 20:00 hodin včetně víkendů a svátků na všech úsecích.    

Hlavním cílem roku 2021 opět bylo uchránit klienty i zaměstnance Pečovatelské služby 

Prahy 3 před onemocněním Covi-19 a můžeme konstatovat, že tento nejdůležitější úkol byl 

splněn. V terénu ani v domech s pečovatelskou službou nevzniklo žádné významné ohnisko 

nákazy a za celý rok 2021 nákazou Covid-19 onemocnělo jen pár zaměstnanců a několik 

klientů. Pro všechny zájemce z řad klientů i zaměstnanců se nám v průběhu roku 2021 povedlo 

ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem zajistit 3 dávky očkování vakcínou od firmy 

Pfizer.   

 

Mgr. Emilie Kalová, ředitelka   
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II. MANAGEMENT A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI SLUŽBY  
 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ FUNKCE TELEFON MOBIL E-MAIL 

Mgr. Emilie Kalová 
Ředitelka 

od 1. 2. 2020 

222 585 263 

1. 133 
771 125 945 kalova@psp3.cz  

Ing. Zdeněk Vacek 

Ekonom, zástupce 

ředitele  

(pověřen řízením) 

222 585 263 
1. 132 

773 071 392 vacek@psp3.cz  

Mgr. Monika Levá 

Sociální pracovnice, 

vedoucí okrsku Horní 

Žižkov 

222 585 263 
1. 110 

777 459 115 levam@psp3.cz  

Mgr. Dominika Levá 

Sociální pracovnice, 

vedoucí okrsku 

Vinohrady 

222 585 263 
1. 123 

773 071 397 leva@psp3.cz  

Mgr. Zuzana Filipová 

Sociální pracovnice, 

vedoucí okrsku Dolní 

Žižkov 

222 585 263 
1. 124 

773 071 404 filipova@psp3.cz  

Iveta Hladíková, DiS. 

Sociální pracovnice, 

vedoucí okrsku DPS 

Roháčova 

222 585 263 

1. 127 
773 071 396 hladikova@psp3.cz  

Mgr. Martina 

Havránková 

Sociální pracovnice, 

vedoucí okrsku DPS 

Krásova 

222 585 263 
1. 101 

773 071 405 havrankova@psp3.cz  

Bc. Ondřej Syrový 

Sociální pracovník, 

vedoucí okrsku 

autoobědů, Centra 

studentských praxí, 

Klubů seniorů 

222 585 263 

1. 126 
778 427 137 syrovy@psp3.cz  

Mgr. Karolína Kafková 
Metodik 

od 1. 10. 2021 

222 585 263 
1. 118 

773 071 408 kafkova@psp3.cz 

Milan Fošnár Vedoucí provozu 
222 585 263 

1. 140 
773 071 398 fosnar@psp3.cz  

Anna Roučková Obědový referent 
222 585 263 

1. 125 
773 071 406 rouckova@psp3.cz  
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III. EKONOMICKÁ ČÁST  
 

 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 53 ze dne 27. 1. 2021 byl schválen 

Pečovatelské službě Prahy 3 neinvestiční příspěvek na provoz na rok 2021 ve výši 

14 712 000 Kč.  

 Pečovatelská služba Praha 3 se aktivně snažila zajistit externí zdroje financování, což 

se jí v hodnoceném roce mimořádně povedlo. Magistrátem hlavního města Prahy byla 

organizaci pro rok 2021 přiznána dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území 

hlavního města Prahy ve výši 18 963 000 Kč. 

Dalším zdrojem financování činnosti organizace, zejména provozních nákladů a platů, 

byl grant Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 8 562 000 Kč. 

V srpnu 2021 organizace úspěšně prošla finanční kontrolou. „Navštívily nás tři dámy 

z Odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy. Kontrola byla zaměřená na 

správnost čerpání veřejné dotační podpory z Grantu Hl. m. P., byla důkladná a trvala bezmála 

čtyři hodiny. Prošli jsme na výbornou. Velké poděkování za to patří p. ekonomovi a zástupci 

ředitele Ing. Zdeňku Vackovi.“ (Mgr. Emilie Kalová, ředitelka) 

Během roku 2021 došlo v souvislosti s obdrženými externími zdroji financování 

k dvojímu snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele na částku 3 200 000 Kč.  

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem můžeme konstatovat, že Pečovatelská služba 

Praha 3 přispěla do rozpočtu Městské části Praha 3 v hodnoceném roce 2021 částkou 

11 512 000 Kč.  

Finanční pokrytí zvýšených nákladů spojených s probíhající epidemií Covid-19 v roce 

2021 Pečovatelská služba Praha 3 zajistila z mimořádných dotací MPSV E. Jednalo se o částku 

500 000 Kč.  

V říjnu 2021 byla podána žádost o dofinancování sociálních služeb v roce 2021 přes 

OK systém u Ministerstva práce a sociálních věcí. Bylo zažádáno o 1 000 000 Kč. V listopadu 

2021 bylo výsledně získáno 305 000 Kč. V této době organizace také zažádala o financování 

sociálních služeb v roce 2022 ze státního rozpočtu. Žádost o 25 000 000 Kč byla taktéž podána 

přes OK systém u Ministerstva práce a sociálních věcí. 
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Klubové aktivity se nám v roce 2021 podařilo financovat z úspěšných žádostí u nadací 

Kooperativa, Tesco a Český rozhlas, od kterých jsme obdrželi finanční příspěvky v celkové 

výši 152 000 Kč. 

V souvislosti s úspěchy v nadačních programech zmiňme zisk částky 40 000 Kč od 

společnosti Datart v programu „Datart pro lidi“. Finanční podpora byla využita na nákup 

kompenzačních pomůcek pro potřeby klientů, kteří trpí poruchou mobility. Jednalo se 

o mechanický odlehčený invalidní vozík a speciální klozetová křesla do sprch, která 

pečovatelkám pomáhají při zajišťování osobní hygieny klientů.  

V důsledku opatření proti pandemii a tím spojeným částečným omezením 

poskytovaných služeb se organizaci nepodařilo dosáhnout plánovaných výnosů. Propad výnosů 

ve výši 738 000 Kč byl jedním z hlavních důvodů vykázané ztráty v hospodaření organizace ve 

výši 1 174 600 Kč.  

Propad výnosů také do značné míry souvisel s probíhajícím projektem rozvoje, kdy 

tento přechodný jev predikoval i Institut sociální práce, a to v souvislosti s nahrazením našich 

služeb službami z běžně dostupných komerčních zdrojů – například úkon „rozvoz obědů“. 

Dalším faktorem, který negativně ovlivnil výsledek hospodaření, byly výrazně zvýšené 

náhrady mezd v souvislosti s vyplacenými mimořádnými odměnami pracovníkům v sociálních 

službách ze zdrojů MPSV. Vykázaná ztráta bude v roce 2022 po dohodě se zřizovatelem plně 

pokryta z rezervního fondu organizace, který je naplněn ze zlepšeného hospodářského výsledku 

organizace minulých let. 

Hospodaření organizace bylo zásadně ovlivněno selháním účetních služeb ze strany 

smluvního dodavatele SMP, kdy organizace téměř půl roku neměla k dispozici reálné výsledky 

hospodaření a finanční řízení organizace probíhalo prostřednictvím řízení cash flow 

a mimoúčetním sledováním nákladů a výnosů. 

Ačkoliv se celý rok 2021 nesl v duchu pandemie, která bezpochyby ovlivňovala i PSP3, 

zaměstnanci organizace dokázali odvádět svou práci kvalitně i ve zhoršených pandemických 

podmínkách. Na základě úspěšné žádosti u Ministerstva práce a sociálních věcí byla obdržena 

částka 2 991 794 Kč určená na tzv. Covid-19 odměny. V souladu s dotačními pravidly 

programu tak obdrželo v červencové výplatě odměny padesát čtyři zaměstnanců služby.  
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Náklady v tisících Kč: 

 

Vybrané položky Ostatní v kapitole služby 

 služby v nebytových prostorách      605,8 Kč 

 vedení účetnictví        385,4 Kč 

 správa IT         145,6 Kč 

 licence IS Orion          86,8 Kč 

 

Vybrané položky Ostatní v kapitole osobní náklady 

 příspěvek na stravovací paušál            495,2 Kč 

 náhrady při DPN        299,4 Kč 

 ochranné pomůcky        160,9 Kč 

 vzdělávání zaměstnanců       102,9 Kč 
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1. Počty a ceny úkonů v roce 2021 
     

Úkon 
Sazba 

2021 v Kč 
Počet Jednotka Kč 2021 

Sociální úkony       4 123 188 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití                  

120     

3 459 hod. 415 089 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek 

                 

120     

847 hod. 101 594 

Pomoc při prostorové orientaci                  

120     

2 311 hod. 277 318 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                  

120     

84 hod. 10 128 

Pomoc při úkonech osobní hygieny                  

120     

2 929 hod. 351 542 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty                  

120     

4 hod. 464 

Pomoc při použití WC                  

120     

182 hod. 21 878 

Dovoz nebo donáška jídla                    

30     

47 116 úkonů 1 413 480 

Pomoc při přípravě jídla a pití                  

120     

14 hod. 1 618 

Příprava a podání jídla a pití                  

120     

1 370 hod. 164 884 

Běžný úklid a údržba domácnosti                  

120     

2 675 hod. 320 992 

Běžné nákupy a pochůzky                  

120     

6 803 hod. 816 378 

Velký nákup, například týdenní nákup                  

115     

69 úkonů 7 979 

Praní a žehlení ložního a osobního prádla                    

70     

1 246 kg 87 202 

Doprovázení dětí do školy, školského 

zařízení, k lékaři a zpět 

                 

120     

12 hod. 1 474 

Doprovázení dospělých do školy, školského 

zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

služby a doprovázení zpět 

                 

120     
1 093 hod. 131 168 

Fakultativní služby       218 906 

Zapůjčení jídlonosiče 2ks/měsíc                    

30     

4 737 hod. 142 110 

Doprava klienta vozidlem pečovatelské 

služby 

                   

20     

3 222 km 64 440 

Kopírování                      

2     

6 178 úkonů 12 356 

Celkem        4 342 094 
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IV. PROJEKT „ROZVOJ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO 

ZÁKLADNÍ DOMÁCÍ SLUŽBY NA PRAZE 3“ 
 

Realizace projektu Rozvoje pečovatelské služby jako základní domácí služby na Praze 3 

ve spolupráci s Institutem sociální práce byla zahájena již 1. července 2020, přesto jeho důležité 

kroky probíhaly i v roce 2021.  

Jednou z hlavních vizí transformace pečovatelské služby byla změna v posuzování 

nepříznivé sociální situace zájemců o služby. Cílem změny bylo, aby pečovatelská služba 

v rámci poskytování sociálních služeb nenahrazovala běžně dostupné zdroje. V nejčastějších 

případech se jednalo o úkony jako „dovážka oběda“, „běžný úklid“ nebo „velké nákupy“, 

jelikož ty lze často nahradit komerčními službami. Odkazováním na tyto komerční zdroje 

poskytující například rozvozy obědů, případně nákupů, se tak snížila kupříkladu četnost úkonu 

„velké nákupy“. Obdobně jsou zájemci o služby upozorňováni i na veřejné úklidové firmy.  

Díky zmenšení počtu výše zmíněných úkonů a jejich nahrazení veřejnými službami se 

zvýšila kapacita pečovatelské služby na poskytování úkonů v rámci pomoci při zvládání běžně 

dostupných úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoci při osobní hygieně osobám v nepříznivé 

sociální situaci.  

V souvislosti s vizí projektu transformace začala organizace přehodnocovat smlouvy 

o poskytování pečovatelské služby z hlediska nepříznivé sociální situace klientů a poskytování 

stravy. Nastal také složitý proces v souladu s projektem, a to postupný převod plateb klientů 

přímo na poskytovatele stravy. 

Nicméně proces omezení výkonu činností, které mohou zastoupit veřejně dostupné 

služby, měl vliv na pokles celkového počtu klientů v tomto roce. 

Počty klientů 2020:    

    
Položka Muži Ženy Celkem 

Počet klientů s uzavřenou smlouvou (reálný počet klientů) 187 532 719 

Počet klientů s uzavřenou smlouvou (včetně opakovaných nástupů) 187 532 719 

Počet klientů s dovozem/donáškou jídla 127 380 507 

Počet klientů se základními činnostmi zdarma 0 5 5 

Počet klientů ke konci předchozího období 152 470 622 

Počet klientů - konec období 131 392 523 

Počet klientů - přijato 37 71 108 

Počet klientů - ukončen pobyt 58 148 206 
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Počty klientů 2021:    

    
Položka Muži Ženy Celkem 

Počet klientů s uzavřenou smlouvou (reálný počet klientů) 170 461 631 

Počet klientů s uzavřenou smlouvou (včetně opakovaných nástupů) 170 463 633 

Počet klientů s dovozem/donáškou jídla 114 299 413 

Počet klientů se základními činnostmi zdarma 0 6 6 

Počet klientů ke konci předchozího období 131 392 523 

Počet klientů - konec období 129 344 473 

Počet klientů - přijato 40 73 113 

Počet klientů - ukončen pobyt 42 121 163 

 

Další změnou, která se udála v době  probíhajícího projektu, byla úprava cílové skupiny, 

do které jsou v současnosti řazeny osoby s chronickým duševním či tělesným onemocněním, 

osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi a senioři nacházející se v nepříznivé 

sociální situaci. V roce 2021 byla tato úprava zaznamenána do Registru poskytovatelů 

sociálních služeb.  

Velmi důležitým a významným krokem roku 2021 bylo rozšíření provozní doby. 

Nejprve byla rozšířena od července 2021 i na víkendy, a to společně s přechodem na režim 

nerovnoměrně rozvržené pracovní doby zaměstnanců organizace zaneseném v upraveném 

Pracovním řádu. V souvislosti s víkendovými směnami došlo k optimalizaci personálních 

zdrojů a otevření výběrového řízení na pozici pečovatel/ka.  

Poté od října 2021 byla pracovní doba rozšířena na všech úsecích, a to od pondělí do 

neděle od 7:30 do 20:00 hodin v rámci terénní formy poskytování služby.  

V souvislosti s projektem transformace pečovatelské služby byla k 1. říjnu 2021 do 

Pečovatelské služby Prahy 3 přijata na nově vzniklou pracovní pozici metodička. Prvním 

důležitým úkolem pro ni bylo zaktualizovat dosavadní Standardy kvality sociálních služeb 

pečovatelské služby a další interní dokumenty, a to i v souladu s vizemi projektu a jeho 

transformačních změn.  

Dále také intenzivně spolupracovala s Institutem sociální práce mimo jiné v oblasti 

zajištění povinného školení pro pracovníky přímé péče služby. 

Dne 19. října 2021 se uskutečnil Workshop sociálních služeb Prahy 3. PSP3 na něm 

představila dosavadní výsledky projektu rozvoje, který je financovaný z evropských fondů 

a organizaci pomáhá změnit nastavení služby tak, aby byla lépe schopna pečovat o klienty 
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s vyššími stupni závislosti na péči, což klade daleko vyšší nároky na dovednosti a kompetence 

pečovatelek a pečovatelů. V rámci projektu dostávají podporu v podobě mnoha školení, většinu 

z nich v souladu s vizemi projektu zajišťuje Institut sociální práce. 

Dále zde bylo reflektováno, že takto nastavená služba umožňuje více lidem déle žít 

doma a snižuje tlak na využívání pobytových služeb, zejména Ošetřovatelského domova 

Prahy 3. Tyto výsledky se již v roce 2021 projevily. 

 

 

1. Odborná školení  

 

Se zahájením procesu transformace služby úzce souviselo důkladné proškolování 

zaměstnanců organizace.  

Zajímavým školením určeným zejména pro pečovatele služby byl kurz PC gramotnosti, 

který je provedl základy MO Word a Excel, ale také Outlookem. Kurz byl sestaven na míru 

našim požadavkům, takže se pečovatelé naučily pracovat s konkrétními dokumenty, které 

používají ke své práci.  

Na vzdělávání zaměstnanců zareagovala organizace pořízením počítačů na všechny 

úseky PSP3, které od té doby využívají k vedení záznamů o péči. Ve všech počítačích je nahrán 

i software IS Orion využívaný např. k vedení individuálních plánů klientů. 

Tento proces modernizace organizace probíhá od ledna 2021, pečovatelé se připravují 

na role klíčových pracovníků, kteří se budou, v souladu se zákonem i vizemi projektu rozvoje, 

významně spolupodílet na procesu individuálního plánování včetně písemných záznamů 

https://www.facebook.com/zitdoma/?__cft__%5b0%5d=AZULzy36o777A61lnIWaUCawPr6CUL1cHo2-6lSmQUVGZMYhD-v_mrFwgn5VHjk4znnKSZXnmmOmcifQD8yahqPjWwI-yNMmUTDO9EQOVWtQKNbTRAdWRerRcPMZzk-fC5RM9l21BME9W5aUVMOAinfS&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OSETROVATELSKYDOMOV/?__cft__%5b0%5d=AZULzy36o777A61lnIWaUCawPr6CUL1cHo2-6lSmQUVGZMYhD-v_mrFwgn5VHjk4znnKSZXnmmOmcifQD8yahqPjWwI-yNMmUTDO9EQOVWtQKNbTRAdWRerRcPMZzk-fC5RM9l21BME9W5aUVMOAinfS&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OSETROVATELSKYDOMOV/?__cft__%5b0%5d=AZULzy36o777A61lnIWaUCawPr6CUL1cHo2-6lSmQUVGZMYhD-v_mrFwgn5VHjk4znnKSZXnmmOmcifQD8yahqPjWwI-yNMmUTDO9EQOVWtQKNbTRAdWRerRcPMZzk-fC5RM9l21BME9W5aUVMOAinfS&__tn__=kK-R
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o průběhu služby. Tento krok vede k větší profesionalizaci a zvýšení kvality poskytovaných 

služeb. 

Vedoucí sociální pracovníci organizace se v srpnu a září loňského roku účastnili dvou 

odborných celodenních stáží ve službách, které prošly procesem tzv. transformace. V srpnu 

navštívili Charitu Chrudim a v září Centrum sociální pomoci města Žamberk. Obě stáže byly 

inspirující, a i když PSP3 zmíněná zařízení v některých ohledech předčí, pracovníci PSP3 je 

hodnotili jako přínosné. 
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V. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA   

 

1. Standardy kvality sociálních služeb 

 

Po dobu třech měsíců byla prováděna kompletní analýza všech patnácti Standardů 

kvality sociálních služeb a současně veškerých dokumentů tvořících přílohy těchto standardů. 

Metodička ve spolupráci s týmem sociálních pracovníků a externím poradcem pracovali na 

syntéze materiálů a jejich aktualizaci dle změn, které ve službě proběhly nejvíce v souvislosti 

se zmíněným projektem transformace.  

V rámci vydání nového znění standardů k 1. lednu 2022 byla vytvořena také nová 

Smlouva o poskytování pečovatelské služby s aktualizovanými přílohami, jako jsou například 

důležitá Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. Dále byly sociálními pracovníky 

přetvořené interní materiály sloužící k sociálnímu šetření u zájemců o služby a klientů 

Pečovatelské služby Prahy 3.  

Další podstatná změna se týkala vydání nového Sazebníku služeb Pečovatelské služby 

Prahy 3. V neposlední řadě došlo k vytvoření aktualizovaného Pracovního řádu taktéž platného 

od následujícího roku 2022 nebo byly například zpracovány nové Zásady pro používání fondu 

kulturních a sociálních potřeb na rok 2022.  

V souvislosti se standardem kvality, který se týká informovanosti o poskytované 

sociální službě, byl vytvořen leták Pečovatelské služby Prahy 3 zaměřený na péči o klienty 

v jejich přirozeném domácím prostředí.  

 

Vybrané Standardy kvality sociálních služeb: 

 

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

 

Obsah prvního standardu byl aktualizován o upravené znění poslání pečovatelské 

služby, které popisuje cílové skupiny, kterým je pečovatelskou službou poskytována podpora. 

Text je rozšířen o konkretizaci cílové skupiny s chronickým onemocněním, které je tělesné či 

duševní.  

Znění poslání: „Posláním Pečovatelské služby Prahy 3 je podpora či pomoc rodinám 

s dítětem/dětmi a lidem v nepříznivé sociální situaci, zejména z důvodu věku, zdravotního 
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postižení nebo chronického tělesného či duševního onemocnění, kteří jsou částečně, nebo úplně 

odkázáni na pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba umožňuje svým klientům zůstat v domácím 

prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na 

rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.“  

 Zmíněný standard kvality sociálních služeb v sobě nese základní informace o cílech 

a pravidlech služby. Dále uvádí, komu, kdy a kde je služba poskytována. Nejzásadnější změnou 

v těchto informacích je pak rozšíření provozní doby. V neposlední řadě obsahuje rozsah 

poskytovaných základních sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách 

č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb.  

 Důležitými aktualizacemi prošly přílohy prvního standardu, a to zejména příloha Vnitřní 

pravidla pro poskytování pečovatelské služby, která mimo jiné obsahuje podrobný popis 

poskytovaných služeb a jednotlivých úkonů. 

 Novou přílohou se stal leták tvořený na podzim uplynulého roku, který oslovuje cílové 

skupiny zájemců o službu.  

 

Jednání se zájemcem o sociální službu  

 

 Třetí standard týkající se jednání se zájemci o sociální službu prošel také důkladnou 

metodickou revizí. Velice podrobně seznamuje s fázemi jednání se zájemcem od prvního 

kontaktu až po výsledek sociálního šetření.  

Uvedené sociální šetření u zájemců o službu prošlo zásadní proměnou, a sice byl 

vedoucími sociálními pracovníky přetvořen arch sloužící k záznamu informací zjišťovaných 

při prvním setkání sociálního pracovníka se zájemcem o službu s cílem provedení sociálního 

šetření. Obdobně byl vytvořen i arch sloužící k sociálnímu šetření u stávajících klientů 

pečovatelské služby. 

 

Smlouva o poskytování sociální služby  

 

 Standard č. 4 týkající se smlouvy o poskytování sociální služby a samotná smlouva byly 

rámci celkové aktualizace Standardů kvality sociálních služeb Pečovatelské služby Prahy 3 
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podrobeni důkladné kontrole. Smlouva prošla některými obsahovými změnami týkajícími se 

například způsobu úhrad za sociální službu. 

Současně byly aktualizovány přílohy smlouvy, kterými jsou tři dokumenty, a to 

Požadované úkony a rozsah péče, Sazebník Pečovatelské služby Prahy 3 a Vnitřní pravidla pro 

poskytování pečovatelské služby. Smlouva byla určena k užívání od 1. ledna 2022.  

 

Dokumentace o poskytování sociální služby 

 

 Šestý standard seznamuje s pravidly vedení dokumentace. U tohoto standardu zmiňme 

přetvoření jeho přílohy týkající se přijímání plateb za služby v hotovosti. Dokument prošel 

revizí a na jejím základě byla příloha aktualizována ve všech oblastech, a to v pravidlech pro 

příjem plateb za pečovatelskou službu, příjem záloh na rozvoz obědů a také záloh na nákupy 

a podobné úkony. 

  

Personální a organizační zajištění sociální služby 

 

 Devátý standard věnující se personálnímu a organizačnímu zajištění v pečovatelské 

službě čítá několik podstatných obsahových změn, které se odehrály v uplynulém roce 2021.  

 První aktualizací bylo vytvoření nového organizačního schématu z důvodu změn počtu 

zaměstnanců a zejména otevření nové pozice metodika v pečovatelské službě.  

 Druhou změnou bylo vydání aktuálního znění Pracovního řádu Pečovatelské služby 

Prahy 3.  

 

Místní a časová dostupnost sociální služby 

 

 Standard kvality č. 11 byl zásadně pozitivně změněn. Vzhledem k probíhající 

transformaci pečovatelské služby v loňském roce byla upravena doba poskytování služeb. 

Časová dostupnost byla prodloužena, a to v rámci poskytování terénních služeb od pondělí do 

neděle od 7:00 do 20:00 hodin a jako služba ambulantní ve střediscích osobní hygieny od 

pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.  
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Informovanost o sociální službě 

 

 K dvanáctému standardu o informovanosti o sociální službě přibyla příloha, a to nově 

vytvořený leták, který vznikl v druhé polovině loňského roku. Leták se soustřeďuje na pomoc 

a  péči lidem nacházejícím se v sociálně nepříznivé situaci v jejich domácím prostředí, což je 

zásadní podstatou terénní pečovatelské služby. Leták oslovuje cílové skupiny a upozorňuje na 

výše zmíněné prodloužení pracovní doby. 
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2. Vzdělávání zaměstnanců 

 

V období od května do července loňského roku byl zahájen víkendový kvalifikační kurz 

„Pracovník v sociálních službách“ pro devět zaměstnanců PSP3. Kurz byl zajištěn vzdělávací 

agenturou Seduca a probíhal přímo v sídle organizace. 

Školení se zúčastnili mimo jiné naši dlouholetí zaměstnanci, kteří byli toho času 

zaměstnáni jako řidiči. Nicméně po absolvování kurzu jejich pracovní náplň tvoří i přímá péče 

o klienty služby, a to zejména v rámci doprovodů či pomoci v domácnosti apod. 

Ze strany vedoucího autoprovozu organizace mělo absolvování kurzu velmi kladný vliv 

na kvalitu odváděné práce řidičů organizace. Všech devět zaměstnanců tak kurz absolvovalo 

úspěšně a získalo potřebnou kvalifikaci. 

Ve dnech 7. až 8. října 2021 se vedoucí pracovníci PSP3 v rámci zvyšování kvality 

poskytovaných služeb zúčastnili XII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb 

v Táboře. Kongres pořádala největší profesní organizace, a sice Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR. Pracovníci zde načerpali nové vědomosti a inspiraci, které postupně 

uvádějí do praxe. 
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3. Očkování   

 

 Pečovatelská služba Prahy 3 od začátku roku 2021 reagovala na neblahý vývoj 

pandemie Covidu-19. Dne 15. ledna započal proces proočkování všech zájemců z řad klientů 

PSP3, obyvatel domů s pečovatelskou službou (DPS) Roháčova a Krásova, a následně i 

zaměstnanců organizace. Očkování, které bylo rozdělené do několika termínů, probíhalo vždy 

v prostorách Klubu seniorů DPS Roháčova. Poslední proces očkování proběhl v listopadu 

2021, kdy byla aplikována třetí dávka vakcíny Pfizer.  

Vakcinace Pfizer byla zajištěna pracovníky Státního zdravotního ústavu. S jejich týmem 

spolupracovali zaměstnanci PSP3, zejména sociální pracovníci a pečovatelé, na koordinaci 

celého procesu, jelikož se jednalo o velké množství zájemců a bylo potřeba zajistit hladký a 

rychlý průběh pro naočkování co nejvíce lidí. Ze strany týmu Státního zdravotního ústavu byla 

spolupráce s našimi zaměstnanci velmi kladně hodnocena. Celkově se u nás podařilo naočkovat 

za uplynulý rok cca 250 osob. 
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4. Redesign organizace  

 

V listopadu 2021 byl zahájen proces přepracování designu organizace v souladu 

s novým vizuálem zřizovatele Pečovatelské služby Prahy 3, a to Městské části Praha 3. 

Konkrétně se jednalo o spolupráci s odborem vnějších vztahů a kultury, oddělením komunikace 

a propagace. PSP3 tak získala nové logo.  

 

 

5. Webové stránky 

 

 Společně s aktualizacemi interních dokumentů, zejména Standardů kvality sociálních 

služeb a dále například vydáním nové Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, byly na 

konci roku 2021 aktualizaci podrobeny i webové stránky Pečovatelské služby Prahy 3 –

https://psp3.cz/. 

 Na internetových stránkách jsou doplněna aktuální sdělení k poskytování pečovatelské 

služby, zejména pak informace vysvětlující pojmy, jako je cílová skupina či nepříznivá sociální 

situace. Návštěvníci webových stránek v sekci Pro zájemce naleznou potřebné údaje k zažádání 

o sociální službu. 

 V neposlední řadě jsou zde uveřejněny aktuální dokumenty jako Sazebník služeb 

pečovatelské služby Prahy 3, Smlouva o poskytování pečovatelské služby či podrobná 

a obnovená Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.  
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6. Projekt Ježíškova vnoučata 

 

Pečovatelská služba Prahy 3 se v roce 2021 opět zapojila do projetu Českého rozhlasu 

„Ježíškova vnoučata“, který plní přání osamělým seniorům. V rámci projektu se celkem za 

loňský rok splnila přání 80 klientům. 

    
 

V tomto roce se ale klienti PSP3 stali sami součástí projektu, a to konkrétně 

propagačního klipu pro ročník 2021. V klipu se objevili po boku moderátora Václava Kopty, 

zpěváka Michala Hrůzy a herce Jana Čenského. Klip, který je veřejně distribuován, byl natáčen 

v Divoké Šárce, divadle Brodway a také v DPS Roháčova.  
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VI. OKRSKY A DALŠÍ ÚSEKY PSP3 

 

1. Okrsek Horní Žižkov 

 

Rok 2021 přinesl mnoho změn. S ohledem na transformaci pečovatelské služby jsme 

rozšířili pracovní dobu, a klientům se tak opět o něco více otevřela možnost zůstat doma i za 

snížené soběstačnosti. Díky tomu můžeme, ideálně ve spolupráci s rodinami, podporovat 

v domácím prostředí mnoho klientů až do jejich posledních dnů, a plnit tak jejich přání. 

Zvýšená potřeba klientů zůstat doma nás také více propojila se zdravotnictvím. Sociální 

a zdravotní služby je nutné maximálně propojovat pro co nejlepší celistvou péči a podporu 

člověka.  

Rozšíření pracovní doby s sebou přineslo také nezbytnost navýšení pracovních posil. 

Začátkem roku jsme přijali pracovnici, která má otevřené srdce a touhu pomáhat jako málokdo, 

osvěžila a rozproudila nám krev v týmu, ale stále jsme nestíhali pokrýt poptávku. V průběhu 

léta jsme přijali další posilu z rodinných řad stávajících pečovatelů a na podzim kolegyni, která 

už pečovatelku v Praze mnoho let dělala, poté si prožila žádanou pracovní změnu a nyní jí touha 

po práci s lidmi opět zavála do sociálních služeb. 

Covid-19 nám v roce 2021 nepříjemně zamíchal kartami, pracovnice se střídaly 

v izolacích, nějaký čas jsme mohli pokrýt pouze nezbytně nutné činnosti, klienti i jejich blízcí 

s námi museli mít trpělivost, vedoucí okrsku musela měnit časový harmonogram ze dne na den. 

Do toho přicházely pracovní úrazy jako zlomený kotník u pečovatelky jedné, u druhé zase 

zlomené zápěstí – to se stane snadno, když pospícháte s obědem a nákupem za svými klienty 

po zmrzlých tramvajových kolejích, ale obě? Než došly na rentgen a pro sádru, ten oběd a nákup 

donesly!  

Přišly pozitivní změny v technickém upgradu služby, pečovatelé na své úseky dostali 

PC a připojení na Wi-Fi, se kterým se teprve začínají učit, ale časem jejich administrativní 

spolupráce s vedoucí služby jistě ponese ovoce. 

Jarov stárne, lidé chtějí zůstat doma, na horním, zeleném, poklidném Žižkově, a my tak 

máme stále větší poptávku. Jsem ráda, že poptávající i stávající klienti mají důvěru 

v Pečovatelskou službu Prahy 3 a doufám, že se kvalita i rozsah našich služeb bude nadále 

zvyšovat. 

Mgr. Monika Levá, vedoucí sociální pracovnice 
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2. Okrsek Dolní Žižkov  

 

Okrsek Dolní Žižkov se v rámci předčasného odchodu do důchodu rozloučil s paní 

pečovatelkou, která byla svého času přínosem pro pečovatelskou službu. Následně byl kolektiv 

rozšířen v září roku 2021 o novou pečovatelku, která přešla z okrsku Horní Žižkov. Počet 

pečovatelek tohoto okrsku tak zůstal na čísle čtyři. 

Pečovatelky v průběhu roku procházely školicími kurzy či semináři, které je mimo jiné 

vedly k samostatné práci na PC, což přispělo k jejich zapojení do administrativní náplně práce. 

Rozvoji jejich profesionality a odbornosti pomohly vzdělávací akce probíhající v rámci 

projektu transformace zajišťované Institutem sociální práce. Současně se vedoucí sociální 

pracovnice tohoto úseku zúčastnila stáže v pečovatelské službě v Žamberku či konference 

v Táboře. 

Úsek Dolní Žižkov se také společně s úsekem Horní Žižkov hojně zapojil do výkonu 

v loňském roce zavedených víkendových služeb, které jsou pro klienty a jejich pečující velkým 

ulehčením v poskytované péči. 

 

Mgr. Zuzana Filipová, vedoucí sociální pracovnice 

 

3. Okrsek Vinohrady  

 

Na vinohradském okrsku byly od poloviny roku 2021 zavedeny víkendové služby, ve 

kterých se okrsek podílel na zajištění péče v terénu Vinohrady – Krásova.  

Kolektiv pěti pečovatelek se v únoru 2021 rozrostl o nového pečovatele, který tak 

rozšířil do té doby ryze ženský tým, což považujeme za velkým přínos.   

V uplynulém roce byli, stejně tak jako na ostatních okrscích, i pracovníci okrsku 

Vinohrady odborně proškolováni. Během roku prošli například školením, které mělo za cíl 

zvýšit jejich kompetence v probíhající transformaci služby. Od minulého roku je tak pro ně 

běžnou praxí pravidelná práce na PC a navýšení administrativních činností. 

 

Mgr. Dominika Levá, vedoucí sociální pracovnice 
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4. Okrsek Krásova a DPS Krásova  

 

Začátek minulého roku začal nejen pro okrsek Krásova, ale i pro celou pečovatelskou 

službu velmi dobře, a to z důvodu, že jsme byli jako jedni z prvních osloveni zdravotnickým 

ústavem ohledně mobilního očkování našich klientů. Očkování bylo umožněno také 

obyvatelům DPS Krásova. Díky našim řidičům se tak na očkování, které probíhalo v DPS 

Roháčova, mohli dostavit i hůře pohyblivý klienti a obyvatelé pečovatelských domovů. 

V létě se spustil v rámci transformace zkušební provoz víkendových služeb v úseku 

Jarova, kterého se dobrovolně zúčastnili také dva pečovatelé z DPS Krásova. Práce se pro ně 

jevila jako výzva, přeci jen „vstoupily“ do rajónu, který tak dobře neznají, práci však u klientů 

zvládli výborně a až na jedno menší zabloudění načas! Nakonec se víkendové služby spustily 

na podzim také u nás, a to na společném úseku Vinohrady – Krásova. 

Na okrsku Krásova jsme na podzim prodloužili pracovní dobu ve všední dny do 17:30 

z důvodu poskytování péče klientovi, který ji velmi potřeboval. Nejen pro něj, ale i pro pečující 

rodinu, byla naše pomoc velkým přínosem, protože na starání už nebyli sami. Služba 

samozřejmě pokračovala i v již zmíněných víkendech, a tak návštěvy našich pečovatelů 

přispěly k tomu, že si rodina mohla alespoň od zlomku povinností odpočinout.  

Podzim se nesl také v duchu školení, které si díky vstřícnosti naší paní ředitelky mohl 

každý zaměstnanec vybrat tematicky dle svého uvážení. Velmi vyhledávaným tématem jsou 

každoročně školení zaměřená na problematiku syndromu vyhoření s použitím různých 

meditačních a relaxačních technik, v roce 2021 se pečovatelé díky Institutu sociální práce také 

začali zaměřovat na školení týkající individuálního plánování. 

 

Mgr. Martina Havránková, vedoucí sociální pracovnice 

 

5. DPS Roháčova  

 

V domově s pečovatelskou službou na Roháčově za uplynulý rok 2021 oslavilo několik 

jeho obyvatel významná životní jubilea. Nejstarší z nich, paní Libuše Najmonová, v létě slavila 

v místním Klubu seniorů 98. narozeniny. Jako nejstarší z mužů zde oslavil své půlkulaté 

95. výročí pan Ing. Josef Kortus.  
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Od září 2021 došlo k otevření dlouho očekávané jídelny nejen pro obyvatele DPS 

Roháčova. Otevřená restaurace Kredenc nabízí výběr ze čtyř druhů jídel, ze kterých je vždy 

jeden pokrm bezmasý. Jídelna zajišťuje obědy i na víkendy. 

Na znovu otevření jídelny se podílela i PSP3, která informativním dopisem upozornila 

250 klientů na tuto událost a změnu společně také se zdražením jídel od společnosti AV Gastro 

o 5 Kč na 70 Kč.  

Pandemická situace roku 2021 zasáhla také do chodu DPS Roháčova. Nicméně i v době 

karantén, izolací a dalších omezení se podařilo zajistit klientům všechny nasmlouvané potřebné 

úkony, a to i v období personálního oslabení při jarní vlně pandemie. Mimo jiné zde probíhaly 

pravidelné úklidy bytů klientů pro zlepšení hygienických podmínek. 

Ke spokojenosti klientů a obyvatel DPS Roháčova rozhodně přispělo rozšíření nabídky 

a velká pestrost programů v Klubu seniorů. Probíhaly zde například bramboráková 

a palačinková party, garden party v atriu DPS, vepřové hody, koncerty, přednášky či jiné 

besedy. V loňském roce se také pořádalo několik výletů, například plavba parníkem po Vltavě, 

návštěva pražské Zoo, prohlídka Břevnovského kláštera či Kostela sv. Anny na Žižkově.  

V loňském roce došlo k uspokojení vysoké poptávky klientů DPS Roháčova, jelikož 

převozy nejčastěji k lékařům našich klientů byly téměř vždy zajištěny autodopravou PSP3. 

 

Iveta Hladíková, DiS., vedoucí sociální pracovnice 

 

6. Okrsek autoobědy  

 

Čtyři pečovatelky z okrsku autoobědů se díky projektu rozvoje začaly zapojovat do 

denní péče na všech okrscích a zároveň i do víkendových služeb. Během rozvozu obědů 

pomáhají desítkám klientů s podáváním oběda, dohledem nad podáváním připravených léků, 

osobní hygienou či běžným úklidem domácnosti. Od května 2021 se pečovatelky také zapojily 

do víkendové péče v terénu Vinohrady a v DPS Roháčova.  

Okrsek autoobědů je zároveň propojený s Klubem seniorů v DPS Roháčova, kde 

pečovatelky pomáhají v realizaci projektových dnů pro seniory a jedna z nich je částečně 

i pracovnicí klubu v odpoledních hodinách. Vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2021 
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nastávala často personální krize a do rozvozu obědů se zapojovali jak pracovníci klubu seniorů, 

tak i dobrovolníci z projektu Mezigeneračního bydlení.  

Úspěchem pro tento úsek rozhodně bylo ocenění pečovatelky Romany Polákové za její 

pracovní příběh nadačního fondu Českého rozhlasu v rámci Ježíškových vnoučat. 

 

 

Bc. Ondřej Syrový, vedoucí sociální pracovník 

 

7. Dobrovolníci 

 

Městská část Praha 3 i v tomto roce realizovala projekt s názvem Mezigenerační 

bydlení, ve kterém jsou vybraní studenti pražských vysokých či vyšších odborných škol 

ubytováváni za výhodné nájemné v domě s pečovatelskou službou a každý měsíc musí 

odpracovat 30 dobrovolnických hodin pro Pečovatelskou službu Prahy 3.  

Do září 2021 byla v DPS Roháčova ubytována jedna studentka, která samostatně plnila 

dobrovolnický závazek v pečovatelské službě a individuálně kompenzovala volný čas takřka 

desítce seniorů v každém měsíci. Na vlastní žádost nájemní smlouvu již neprodloužila, jelikož 

chtěla zkusit jinou oblast dobrovolnické práce. 

V říjnu 2021 došlo k výběru dvou nových studentů do projektu Mezigeneračního 

bydlení. Byli ubytováni v DPS Roháčova a DPS Krásova. Každému z nich byli sociálním 

pracovníkem přiděleni senioři pro individuální kompenzaci volného času. Současně se oba 

studenti každý měsíc zapojovali do příprav projektových dnů v klubu a při personálních krizích 



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHA 3 

Roháčova 268/26, 130 00 Praha 3, tel.: 222 585 258, web: http://psp3.cz/ 

IČ: 70892326, DIČ: CZ70892326 

 

27 
 

i do denní péče na vybraných okrscích. Byla s nimi také uzavřena dohoda o provedení práce, 

v případě že odpracovali více jak 30 dobrovolnických hodin. 

Za zmínku určitě stojí, že ihned v říjnu proběhl s oběma studenty rozhovor v médiích, 

a sice s panem Smatanou v Českém rozhlase v rámci cyklu o alternativním bydlení.  

 
 

Významnou událostí bylo pro PSP3 ocenění v září 2021 v soutěži Dobrovolník roku. Za 

organizaci cenu získal student ze zmíněného projektu „Mezigenerační bydlení MČ Prahy 3“, 

který v roce 2020 excelentně aktivizoval seniory v domech s pečovatelskou službou. Na 

slavnostní vyhlášení do sídla primátora hl. m. Prahy přišli studenta podpořit i senioři z DPS 

Krásova se sociálním pracovníkem a samotný autor projektu Mezigeneračního bydlení – člen 

Komise pro sociální politiku RMČ Prahy 3 Ivo Denemark. 
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8. Centrum studentských praxí  
 

V únoru 2021 bylo v Pečovatelské službě Prahy 3 díky velké poptávce studentů zřízeno 

Centrum studentských praxí. Studenti jakéhokoliv humanitního, sociálního či pedagogického 

oboru mohou v pečovatelské službě vykonávat odbornou praxi, a to i během epidemiologického 

stavu. 

Kvůli pandemii bylo pro studenty téměř nemožné získat povinnou praxi. Dle doporučení 

MŠMT jsme se rozhodli být vstřícní a studentům umožnit praxi v on-line formě. Po Skypu je 

garant praxe seznámil se základem sociální gerontologie a studenti měli možnost si vyzkoušet 

sestavit individuální plán, napsat sociální šetření či získat kompetence, podle jakých aspektů 

hodnotit sociálně-nepříznivou situaci žadatele/klienta aj. Do dnešního dne jsme takto umožnili 

praxi více než desítce studentů. Pečovatelská služba Prahy 3 se tak stala jedinou sociální 

službou v České republice, ve které studenti mohou vykonávat odbornou praxi i on-line 

formou. 

Za standardní situace se studenti během odborné praxe nejvíce věnují projektovým 

dnům v Klubu seniorů či denní péči v DPS Roháčova. Zároveň byl při této příležitosti pro 

studenty vydán „METODICKÝ PRŮVODCE PRAXÍ pro studenty středních, vyšších 

odborných a vysokých škol a dále účastníky kurzů celoživotního vzdělávání“. 

Pečovatelská služba Prahy 3 i tento rok v rámci projektu Městské části Prahy 3 

spolupracovala s Katedrou speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha 

(dále UJAK), kdy desítky tamních studentů plnili odbornou praxi během podzimních měsíců 

v klubu seniorů. Vedoucí Katedry speciální pedagogiky UJAK PaedDr. Jarmila Klugerová, 

Ph.D. se stala i odborným garantem Centra studentských praxí a společně s ostatními ho 

pokřtila při slavností události v červenci 2021. 

V roce 2021 plnilo odbornou praxi v pečovatelské službě více jak 40 studentů, a to 

z kurzů celoživotního vzdělávání, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 3. Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy, Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, Vysoké školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Univerzity Jana Amose Komenského Praha, 

CEVRO Institutu, Vyšší odborné školy zdravotnické, Vyšší odborné školy MILLS a jiné.  
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VII. KLUBY SENIORŮ 
 

Kluby seniorů byly od začátku roku zhruba do poloviny dubna roku 2021 vzhledem 

k epidemiologické situaci uzavřeny. Poprvé byl Klub seniorů v DPS Roháčova znovu otevřen 

jarní grilovací akcí. 

Významnou změnou pro chod klubů seniorů bylo jmenování nového klubového 

vedoucího od 1. 1. 2021. S jeho nástupem zde došlo k reorganizaci a také profesionalizaci. 

Nový vedoucí se musel od začátku přizpůsobit protiepidemickým opatřením, nicméně se mu 

podařilo podporovat individuální aktivity, které vedly k  útěše osamocených seniorů.  

V loňském roce jsme se rozloučili s dlouholetou pracovnicí, která odešla do penze. 

Nově byla na pozici pracovnice Klubu seniorů v DPS Roháčova přijata kvalifikovanější posila. 

V létě toho roku byl ukončen pracovní poměr s další dlouholetou zaměstnankyní. Její 

místo bylo nahrazeno novou, kvalifikovanou pracovnicí v sociálních službách, která byla 

přijata z řad stávajících zaměstnanců. Pracovala v rámci úseku autoobědů, nicméně i z důvodu 

probíhající transformace pečovatelské služby, a tedy menšího počtu rozvozu obědů, mohla být 

využita pro práci v Klubu seniorů a aktivizaci jeho návštěvníků. 

Klub seniorů v DPS Roháčova je otevřen každý všední den od 14:00 do 18:00 hodin 

a příležitostně o víkendu. Klub seniorů v DPS Krásova je otevřen každou středu od 14:00 do 

16:00 hodin a příležitostně dle domluvy i v jiné dny. 

Na každý měsíc vychází naplánovaný program Klubu seniorů DPS Roháčova. Vždy se 

realizují projektové dny pro seniory, koncerty, besedy, výlety, cvičení a přednášky.  
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 V březnu 2021 organizace poprvé uspěla s žádostí na podporu činnosti Klubů seniorů 

a získala nadační příspěvek od Nadace Tesco v rámci programu s názvem „Vy rozhodujete, my 

pomáháme“. Získali jsme 20 000 Kč na aktivizaci seniorů. Z této částky byl financován 

například koncert zpěvačky Marcely Holanové v Klubu seniorů DPS Roháčova.  

Dále se finanční příspěvek využil například na pohoštění již zmíněné první jarní 

grilovací párty, kterou se otevřel Klub seniorů po jeho uzavírce kvůli pandemii. Grilovací akce 

patří mezi jedny z nejoblíbenějších akcí seniorů, protože se konají na čerstvém vzduchu v atriu 

DPS Roháčova v jarních a letních měsících. 

V srpnu se nám opět podařilo uspět s žádostí u Nadace Tesco ve stejnojmenném 

programu. Tentokrát se jednalo o projekt na podporu činnosti klubu pro seniory s názvem 

„Bezpečné potěšení a povzbuzení seniorů (nejen) v pandemické době“ a organizace získala 

částku v hodnotě 16 000 Kč. Využita byla na koupi ozvučující aparatury do Klubu seniorů, 

která se od té doby hojně využívá při pořádání kulturních akcí.  

Na podzim byla PSP3 úspěšná v souvislosti se žádostí o grant u Nadace pojišťovny 

Kooperativy, kde v rámci programu „Osamělost seniorů – mezigenerační propojení“ byl 

podpořen projekt organizace s názvem „Podpora a rozvoj mezigeneračních aktivit Klubu pro 

seniory PSP3“. Získali jsme 100 000 Kč. V rámci tohoto projektu jsme posílili a více 

strukturovali spolupráci s našimi dobrovolníky – studenty vyšších odborných a vysokých škol, 

kteří k nám pravidelně docházejí například splnit povinnou praxi, nebo jako dobrovolníci, či 

brigádníci. Díky tomu se uskutečnilo v měsíci říjnu a listopadu již několik aktivit, například 
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mezigenerační komentovaná prohlídka Břevnovského kláštera či studenty organizovaná 

Halloween party v DPS Roháčova. 

V Klubu seniorů DPS Roháčova se mohou senioři i vzdělávat. V loňském roce zde začal 

kurz italského jazyka pro seniory, který pořádá MČ Praha 3 ve spolupráci s naší službou. 

Bezplatný kurz vyučuje rodilý Ital. Zúčastnit se může každý senior z Prahy každé pondělí od 

10:00 hodin.  

 
  

1. Projektové dny  

 

Minimálně dvakrát za měsíc jsou organizována společenská odpoledne s hudbou, 

občerstvením, zajímavými hosty a interaktivními hrami. Realizuje se například pravidelně 

palačinková nebo bramboráková party, grilování či oslavy Halloweenu, adventního času, 

vánočních svátku, silvestru. Do realizace se zapojují jak zaměstnanci, tak i dobrovolníci či 

studenti vykonávající v pečovatelské službě odbornou praxi.  

V letních měsících se pravidelně ve venkovním atriu DPS Roháčova konají grilovací 

party pro seniory. 
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V listopadu se za podpory Nadace Kooperativa realizovalo pečení vánočního cukroví 

s klienty a dobrovolníky.  

 
 

Na konci října se uskutečnila Halloween party pro seniory, kde zaměstnanci společně 

se studenty na praxi připravili pro seniory tradiční halloweenské pokrmy a byla zahájena soutěž 

o nejlepší halloweenskou masku. 

Mimo jiné byla pro seniory připravena přednáška o exorcismu od farářky CČSH ThMgr. 

Petry Šáchové a na závěr se promítala tradiční detektivka Agathy Christie – Viděla jsem vraždu.  
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Každým rokem se v létě ve venkovním atriu realizuje velká gardenparty pro seniory, 

kde je zajištěna živá hudba, interaktivní hry, besedy se zajímavými hosty, grilované speciality 

a závěrečná afterparty až do večerních hodin. Tentokrát zde také bylo pokřtěno nově vzniklé 

Centrum studentských praxí doprovázené koncertem zpěvačky Marie Pojkarové. Červencové 

garden party se zúčastnil rekordní počet seniorů ze všech úseků PSP3. 
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V adventním čase nechyběla ani Mikulášská nadílka. 

    
 

V roce 2021 potěšili seniory svými koncerty zpěváci Josef Štágr, Marcela Holanová či 

Standa Hložek.  

    
 

V prosinci se nezapomnělo ani na Vánoční mejdan.   
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Není měsíc, kdy by v klubu chybělo grilování, smažení bramboráků či palačinek. 

    

    
 

Na konci roku se z klubu DPS Roháčova vysílal pořad Českého rozhlasu – Blízká 

setkání s herečkou a moderátorkou Terezou Kostkovou. Hostem pořadu byla zpěvačka Petra 

Černocká.  
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2. Výlety 
 

Klub seniorů také pravidelně realizuje výlety po Praze, které jsou ve většině případů 

financovány z grantů na volnočasové aktivity, které organizace získala. V roce 2021 to byly 

například Nadace Českého rozhlasu, Ježíškova vnoučata, Nadace Tesco, Nadace Kooperativa 

aj. 

V minulém roce se první výlet uskutečnil v květnu, a to pěší procházka na Národní 

památník Vítkov, který se nachází na Praze 3.  

 
 

V září se uskutečnila plavba parníkem po Vltavě, kterou seniorům zprostředkoval dárce 

v rámci Ježíškových vnoučat.  
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V říjnu 2021 služba uspěla v programu „Babí léto na cestách“ u Nadace Českého 

rozhlasu. Díky štědrému nadačnímu příspěvku se vydali 22. 10. 2021 všichni zájemci z řad 

klientů PSP3 na výlet do pražské ZOO. 

 

 
 

3. „Křeslo pro hosta“ 

 

V rámci Klubu seniorů DPS Roháčova je pořádán každý měsíc pravidelný cyklus 

rozhovorů s názvem Křeslo pro hosta. Na tuto akci jsou pravidelně zváni zajímaví a inspirativní 

hosté z mnoha různých oblastí, a to například ze světa umění, vědy, publicistiky či veřejné 

správy. Pravidlem bývá, že sami posluchači z řad seniorů mají možnost ptát se hostů na to, co 

je zajímá.  

V červenci naše pozvání přijala vedoucí Katedry speciální pedagogiky na Univerzitě 

Jana Amose Komenského v Praze PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. Paní doktorka seznámila 
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seniory se speciálně-pedagogickou praxí a důležitostí tohoto vědního oboru, který se mimo jiné 

zabývá i kvalitou života seniorů. 

Zajímavostí je, že dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách může absolvent 

speciální pedagogiky vykonávat i profesi kvalifikovaného sociálního pracovníka. Dokonce 

i několik absolventů této univerzity v PSP3 pracuje. 

Mimo jiné s Univerzitou Jana Amose Komenského naše služba dlouhodobě 

spolupracuje a studenti zde každoročně vykonávají odbornou praxi. 

 
 

Na srpnový termín diskuzního pořadu pozvání přijala legenda českého folku Helena 

Maršálková. Vyprávěla o skupině Pacifik, divadle Semafor či spolupráci s hudebníky Jiřím 

Schelingerem nebo Františkem Nedvědem. Také se stalo kouzlo nechtěného a mezi seniory 

byla i někdejší učitelka Heleny Maršálkové – paní Elly, a tak společně zavzpomínaly na školní 

léta. 
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V září byla naším hostem spisovatelka PhDr. Marie Formáčková, která napsala sérii 

knih s herečkami Zitou Kabátovou a Helenou Růžičkovou. 

 
 

Dalším důležitým hostem byl člen předsednictva Českého helsinského výboru PhDr. 

Mgr. Et Mgr. Lic. Jan Beer, MBA, který do DPS Roháčova zavítal v listopadu 2021. Pan doktor 

seniorům vyprávěl příběhy z vězeňského prostředí, o funkci Českého helsinského výboru, 

sociálně-právní ochraně dětí či o jeho vydavatelské činnosti. 

 
 

V prosinci PSP3 navštívila v rámci pořadu Křeslo pro hosta ombudsmanka pro seniory 

a vedoucí Oddělení sociální práce Odboru sociálních věcí Úřadu MČ Prahy 3 Zdenka Hošková. 
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Paní Hošková bezpochyby patří k respektovaným osobnostem pražské sociální práce 

a pomohla tisícům seniorů v jejich sociálně-nepříznivé situaci. Velké díky jí bylo vyjádřeno 

i za spolupráci s PSP3.  
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VIII. ZÁVĚR 
 

V roce 2022 snad Pečovatelskou službu Prahy 3 čeká již klidnější období stabilizace bez 

výraznějších změn.  

V polovině roku 2022 bychom měli úspěšně dokončit projekt rozvoje. Dá se říci, že toto 

je pro organizaci prioritou číslo jedna. Chceme se ještě více zaměřit na rozšíření cílových 

skupin, a to především o osoby zdravotně postižené, mladší osmnácti let a rodiny s dětmi.  

Po dvouletém náročném období plném změn v souvislosti s projektem rozvoje 

i probíhající pandemií považuji za důležité, aby se organizace stran změn stabilizovala, ukotvila 

a mohla se „volně nadechnout“. Uspějeme-li se žádostmi o grant Hl. m. Prahy a dotace ze 

státního rozpočtu, rádi bychom posílili tým přímé péče, abychom mohli uspokojit všechny 

zájemce o večerní a víkendové služby, kterých plynule přibývá, a to jak z řad našich stávajících 

klientů, tak z řad nových zájemců o službu.   

V roce 2022 tak půjde zejména o to, abychom mohli v klidu a nerušeně plnit naše 

základní poslání, kterým je péče o potřebného člověka. Systém máme nastaven dobře, projekt 

posílil naše slabá místa a přinesl nové podněty a inspiraci. Do roku 2022 proto nemáme větší 

přání, než aby do běžné denní činnosti již nezasahovala tak významně pandemie a aby se nám 

dařilo v poklidu a co nejlepší kvalitě plnit naše základní poslání modifikované projektem 

rozvoje.  

 

Mgr. Emilie Kalová, ředitelka 
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Výroční zprávu za rok 2021 zpracovali 

 

Mgr. Karolína Kafková, metodik 

Mgr. Emilie Kalová, ředitelka 

Ing. Zdeněk Vacek, ekonom a zástupce ředitele 

Bc. Ondřej Syrový, vedoucí sociální pracovník 

a kolektiv zaměstnanců Pečovatelské služby Prahy 3 

 


