Název:
Kontakt:

Kvalitní podzim života, z.ú., Vestecká 11, 252 50, Vestec,
Praha-západ
tel.:
778 095 645
email:
administrativa.kpz@email.cz
www stránky:
www.kvalitnipodzimzivota.cz
IČ:
033 38 878
Statutární zástupce: Lenka Klestilová, ředitelka
Kvalitní podzim života, z.ú. byl založen v roce 2014 na základě zakladatelské listiny
dvěma fyzickými osobami - Lenkou Klestilovou a Ivanou Pohlovou, a do rejstříku ústavů zapsán
pod spisovou značkou U 70 vedeno u Městského soudu v Praze dne 2. září 2014.
Kvalitní podzim života, z.ú. je pečovatelskou službou registrovanou podle § 78 odst. 2. zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Identifikátor je 3101074.
Forma poskytování služby: terénní
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři
Věková struktura cílové skupiny: osoby bez omezení věku
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Naše služba je určena:
 seniorům
 občanům, kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod
 občanům se zdravotním postižením
 občanům se sníženou mobilitou
 občanům, kteří potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby, k zajištění
svých potřeb
 rodinám, kterým se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let jejich věku
Naše služba není určena:
 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 osobám v akutní fázi infekčního onemocnění
 osobám, které by ohrožovaly sebe a své okolí
 osobám, které nespadají do cílové skupiny
Naší hlavní činností je poskytování služeb v terénu - tedy u klientů doma. Tato služba je spojena
výhradně s potřebami klienta - osoby, na kterou se služba vztahuje.
Péče o klienty je prováděna zpravidla ve všední dny v době od 7:00 do 16:00.
Naši pečovatelé se v rámci zajištění potřeb klienta starají zejména o:
 Nákupy (potraviny, lékárna a jiné)
 Úklid v domácnosti
 Odvoz klienta k lékaři, na úřady, nákup a další
 Hlídání nemocných klientů, pečovatelská činnost
 Zajištění kvalifikovaných pracovníků v oblasti pedikúra, manikúra, kadeřník a masáže
 Aktivizační péče (začleňování klientů do akcí probíhajících v obci apod.)
 Nabízíme také zajištění obědů nejen pro seniory.
Jednou z novinek tohoto roku je zřízení pastorační a spirituální péče, která je poskytována našim
klientům v rámci poskytované péče a v souladu se smluvními podmínkami. Celou realizaci má na
starosti sociální pracovník pan Bc. Matouš Zemek, Dis.
Náš sociální pracovník velmi aktivně pomáhá klientům při vyřizování příspěvků na péči.
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V roce 2015 se nám významně navýšil počet klientů ( průměrný počet 20) využívajících naše
služby, s čímž souvisela i potřeba navýšení kvalifikovaného personálu.
Optimální personální zajištění služby je velmi složité a to z několika důvodů:





Výkyvy v péči (hospitalizace klientů, přijetí do domova pro seniory, úmrtí)
Zastupitelnost pečovatelek (pracovní neschopnosti, dovolené, školení, kurzy)
Administrativní náročnost (dotace a vyúčtování dotací, vyúčtování péčí..)
Zajištění finančních prostředků na mzdy

Musíme tedy zmínit, že nám velmi pomáhají Úřady práce dotacemi na společensky účelné pracovní
místo pro naše nové zaměstnance.
Zatím jsme bohužel finančně nesamostatná organizace, takže mnoho činností se také zaměřilo na
zpracování žádostí právě o finanční podporu.
Fond Hejtman – nás podpořil částkou 20.000,- na nákup automobilu pro rozvoz jídel.
Středočeský kraj – Humanitární fond – tato finanční podpora nám byla poskytnuta ve výši
600.000,-Kč v prosinci 2015. Tuto částku jsme použili na provozní náklady služby.
Na konci roku jsme oslovili cca 120 společnosti s žádostí o podporu. Z tohoto množství bylo 7,
které nám zaslaly dárky pro naše klienty a my jsme je mohli k vánocům osobně předat. Všechny
dárce jsme obeslali děkovacím dopisem a doufáme, že spolupráce bude pokračovat.
Vzhledem k tomu, že naše pečovatelská služba sídlí ve Vestci, je naše nejužší spolupráce právě
s obcí Vestec, která našim klientům s trvalým bydlištěm ve Vestci přispívá na rozvoz obědů i na
péči a nás podporuje dotacemi.
Podobnou spolupráci v rámci dotací na rozvoz jídel máme i s dalšími obcemi: obec Dolní Břežany,
Zálepy, Jarov, obec Sulice, obec Ohrobec.
Za tuto spolupráci a podporu všem jmenovaným obcím velmi děkujeme.
Další naší činností je dozor ve školním autobusu pro děti, které jezdí z obce Vestec do základní
školy na Chodově. Tento dozor zajišťují vždy dvě osoby a zahrnuje i doprovod dětí do budovy
školy.
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Orgány organizace
Statutární orgán:
ředitel:
Správní rada:
předseda:
členové:
Dozorčí rada:
předseda:
členové:
Zakladatelé:

Lenka Klestilová
Miroslav Rathuský
Jaroslava Kubásková
Petr Tichý
Michal Pohl
Radek Kubásek
Jana Krňanská
Lenka Klestilová
Ivana Pohlová

Cíle pro rok 2016:












zajistit potřebný počet pečovatelů
rozšířit povědomí o našem ústavu v okolních obcích
navázat spolupráci s obecními úřady v okolních obcích
spolupráce s MAS Dolnobřežansko
zvyšovat kvalifikaci a odbornost zaměstnanců
zlepšovat informovanost veřejnosti o činnosti např. formou dobročinných bazárků,
reklamou na firemních vozech
pravidelně aktualizovat webové stránky
rozšiřovat nabídku našich služeb
udržet finanční stabilitu ústavu (dotace, sponzorské dary, příjmy za poskytované služby),
hledat možné úspory ( ekonomický provoz automobilů…)
postoupit dále v realizaci výstavby stacionáře, kterou podporuje obec Vestec.
zajistit dotace z MPSV na poskytování pečovatelské služby, jelikož je naše služba stále
velmi podfinancována
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Závěr
Z důvodu zvyšování životních nákladů informujeme klienty i o možnosti podání žádosti příspěvku
na péči. Díky takto získaným finančním prostředkům mají uživatelé našich služeb větší šanci, aby
mohli i ve stáří dále pobývat ve svých domovech.
S ohlédnutím za celým rokem 2015 bych ráda vyjádřila vřelé díky našim pečovatelkám za jejich
vysoké pracovní nasazení, za snahu vyhovět klientům v jejich přáních a potřebách, rozveselit je a
zpříjemnit jim každodenní život.
Další díky patří institucím a lidem, kteří nás podporují finančně i svým organizačním zapojením.
Děkuji rovněž rodinným příslušníkům klientů za vstřícné jednání a spolupráci při poskytování
služeb a v neposlední řadě děkuji i klientům za jejich důvěru v nás.
Ve Vestci 30.4. 2015
Vypracovala a předkládá: Lenka Klestilová, ředitelka
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