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ROK 2021 V PEČOVATELSKÉ
SLUŽBĚ 
I přes nesnadnou situaci

spojenou s epidemií COVID 19 se

nám v roce 2021 podařilo rozšířit

poskytování péče i na víkendy a

rovněž zahájit rozvoz

víkendových obědů, na což jsme

opravdu pyšní. Taktéž proběhla

za plného provozu organizace

kompletní rekonstrukce prostor

suterénu v sídle organizace, kdy

z původního skladu bylo

vytvořeno krásné zázemí pro

pečovatelky. 

 

Moc děkuji všem svým

kolegyním a kolegům za

profesionální a laskavý přístup i

v této nelehké době a moc si

vážím výborné spolupráce s

Městskou částí Praha 6, bez jejíž

podpory a pomoci bychom

nemohli kvalitní služby

poskytovat.  
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JUDr. Lucie Trnková

ředitelka



Pečovatelská služba Prahy 6 2

VÍKENDOVÁ
PÉČE
Hned začátkem roku jsme splnili

jeden z našich velkých cílů, a tím

bylo zahájení poskytování

víkendové péče. Administrativní

příprava proběhla již v roce 2020,

aby vše proběhlo podle plánu. A

povedlo se! S prvním lednovým

víkendem vyšly naše pečovatelky

za klienty. 

2 / ZAJISTIT DOVOZ OBĚDŮ

NA VÍKENDY 

3 / PŘIPRAVIT NOVÉ

STANDARDY KVALITY 

 

 

1 / ZAHÁJIT VÍKENDOVOU

PÉČI

LEDEN
S novým rokem nové cíle!

Malý krok pro člověka,
velký pro

Pečovatelskou službu! 
Zajímavost: V lednu oslavila

narozeniny naše nejstarší klientka,
bylo jí 105 let.



Home office - téma měsíce února.

Pandemie Covid19 se podepsala i na

Pečovatelské službě a začali jsme se

střídáním směn.  Vedení organizace,

pečovatelky i oddělení autoprovozu

dělali co mohli, aby poskytování péče

probíhalo hladce a kvalitně.

V únoru jsme ale také dostali nový

automobil na úsek autoprovozu,

abychom mohli navýšit (až to bude

možné) počet odběratelů obědů.  

ÚNOR
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BŘEZEN
S teplejším počasím k nám přišlo

i pozvolné rozvolnění

pandemických opatření a klienty

v DPS začala pravidelně

navštěvovat dobrovolnice-

švadlenka.

Na vládě byla schválena  speciální

odměna, která udělala radost

nejedné pečovatelce. Děkujeme,

že si vážíte naší práce!

Vrátili jsme se do běžného

provozu a doufali, že home office

už nebude dlouho potřeba. 

PŘÍTOMNOST

"ŠVADLENKY "  V

DPS  ŠLEJNICKÁ  
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VLÁDA

PROJEDNÁVÁ

ODMĚNU  PRO

PRACOVNÍKY  V

SOCIÁLNÍCH

SLUŽBÁCH  

VRACÍME  SE  DO

KANCELÁŘÍ
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DUBEN

VÍKENDOVÉ OBĚDY
Druhý cíl splněn! V dubnu jsme zahájili rozvážení obědů i na víkendy.

Místo našich tradičních jídlonosičů jsme zavedli jednorázové plastové

obaly, ve kterých v pátek dovážíme obědy na celý víkend příp.  i na

státní svátek. 

Před spuštěním proběhlo dotazníkové šetření, při kterém byl zjištěn

značný zájem. Věříme, že tato služba našim klientům pomohla zase

o trochu více a děkujeme Menze Strahov, že nám vyšla vstříc. 

 



MÁME KAPACITU! NABÍRÁME KLIENTY  
A V DPS  SE VÁŽOU KVĚTINY 

KVĚTEN

V květnu se nám po dlouhé době

uvolnila kapacita a začali jsme opět

nabírat klienty ve velkém. K volným

kapacitám nám vyšel také letáček v

měsíčníku Šestka. 

V DPS  se uskutečnil KVĚTINOVÝ

WORKSHOP pod vedením lektorek

z Aranžerie, sociální podnik

zaměstnávající lidi s epilepsií,

financovaný z dotace z Ministerstva

Kultury. 
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ČERVEN
Přišly se za námi podívat děti z MŠ Čínská, s kterou dlouhodbě

spolupracujeme a za našimi klienty jednou za čas vyrazí nebo je

potěší svými výtvarnými výtvory. Obyvatelé se na oplátku složili na

zakoupení sladkostí pro děti částkou 1200,- Kč. S paní ředitelkou MŠ

bylo dohodnuto, že budou do školky pravidelně docházet některé

obyvatelky na čtení pohádek dětem před spaním.

NÁVŠTĚVA V DPS
ŠLEJNICKÁ Z MŠ ČÍNSKÁ

Text ke grafu 



POMOC pro S- centrum Hodonín po zničení
Domu seniorů Tornádem

ČERVENEC
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Krásné gesto solidarity projevili

klienti a zaměstnanci Domů s

pečovatelskou službou. Vybrali

mezi sebou bezmála 20 tisíc

korun, které poslali přes sbírku

Jihomoravského kraje cíleně do

seniorského centra v Hodoníně,

které poškodilo řádění tornáda.

Peníze přispěly na opravu centra,

aby se jeho klienti mohli co

nejdříve vrátit zpět. 

„Jsem pyšná na obyvatele našich

domů i na zaměstnankyně DPS,

které pomohly v našich dvou

objektech dobrovolnou sbírku

upořádat,“ říká ředitelka

Pečovatelské služby Lucie

Trnková. Tleskáme 



OCHRANNÝ OBLEK

STŘELEC V TERÉNU

STUDENTI DO DPS 
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SRPEN
Prázdninové měsíce bývají

všeobecně klidnější, letos proběhlo 

 dobrovolné školení na bezpečné

obléknutí ochranného obleku. 

V terénu Petřiny jsme řešili klienta

"střelce", který ohrožoval jednoho ze

členů posádky autoprovozu zbraní.

Přestože byl v minulosti držitelem

legální zbraně, tato byla naštěstí

maketa a nikomu se nic nestalo. 

Závěrem měsíce se aktivně řešilo

stěhování studentů do DPS.

Studenti budou pravidelně

pomáhat klientům s úkony, které

nejsou určené pro PS a zároveň si s

nimi sami neví rady.   



ZÁŘÍ

V září se uskutečnilo již tradiční

grilování v našich Domovech s

pečovatelskou službou v Liboci a

ve Šlejnické. 

Akce se účastnili obyvatelé,

zaměstnanci PSP6 a zástupci

městské části Prahy 6.  Klienty

přišel pozdravit i MUDr. Hošek,

radní pro sociální politiku a

zdravotnictví. 

V náročném období pandemie

covid19 to byly pro všechny

příjemně strávené chvíle, které

nám dodaly tak potřebný

optimismus a sílu do dalších

měsíců. 
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GRILUJEME! 



ŘÍJEN
Do DPS se stěhují

studenti, kteří začali

pro obyvatele

vykonávat

dobrovolnickou pomoc.

Studenti se schází s

obyvateli v knihovně,

povídají si, předčítají

knihy, pomáhají s

výpočetní technikou

apod.

Pečovatelská služba Prahy 6 11

MÁME NOVOU MÍSTNOST PRO
PEČOVATELKY! 

Proběhlo předání

místnosti pro

pečovatelky. Tolik

potřebný prostor na

týmové porady, ranní

kávu a uložení jejich věcí. 



LISTOPAD
TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ!

V listopadu jsme zahájili pravidelné

skupinové supervize vedení organizace, 

Supervize se budou opakovat jednou za 3

měsíce. Na prvním setkání jsme si nastavili

společně zakázku, které se chceme společně

věnovat. 

Už se těšíme v únoru na další! 
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Proběhl také další

ročník Ježíškových

vnoučat, kterého jsme

se zúčastnili. Našim

klientům, které si

vnoučata vybrala,

udělaly dárky velkou

radost. 

Děkujeme!



PROSINEC

I přes značná omezení v

Domovech s pečovatelskou

službou se nám podařilo

uspořádat pro obyvatele

adventní koncer. Tentokrát nás

přišla skvělým zpěvem potěšit

skupina nadšenců z Akapelly

Choirizzo. 

 ADVENTNÍ KONCERT  
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UČÍME SE POSKYTNOUT
PRVNÍ POMOC
Začátkem prosince proběhlo školení

první pomoci, kde jsme si mohli

vyzkoušet masáž srdce na zcela nové

figuríně, u které nám aplikace

ukazovala, jak  se nám resuscitace

dařila. Jednoznačnou vítězkou byla

naše kolegyně Iveta, která všechny

odzbrojila svým skvělým výsledkem!   



TÝM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

DĚKUJEME  

 


