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ROK 2022 V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ

JUDr. Trnková 
ředitelka

Rok 2022 nám ještě začínal poznamenaný Covidem 19 a všudypřítomným testováním.
Nicméně již koncem února se začala pozornost všech soustředit na Ruskou invazi na
Ukrajinu a přípravu pomoci uprchlíkům. Ve spolupráci s MČ Praha 6 jsme připravovali byty
pro uprchlíky, a to v Domě na Viničce a DPS Liboc. Do pomoci uprchlíkům se ochotně
zapojily i pečovatelky a koordinátorka komunitního centra v DPS Liboc, která započala s
výukou českého jazyka. Byty pro uprchlíky byly jednoduše vybaveny a senioři z DPS Liboc
velmi ochotně přijmuli nové spolubydlící mezi sebe. Se zajištěním všeho potřebného
pomáhali také studenti z DPS a do pomoci se zapojili všichni zaměstnanci a dokonce i
obyvatelé obou DPS když jsme společně zorganizovali finanční sbírku a sbírku oblečení. 

V průběhu roku 2022 byl kladen velký důraz na vzdělávání a to nejen formou povinných
akreditovaných školení, ale i školení zaměstnavatele na Vnitřní pravidla, Etický kodex a nové
Standardy kvality.

V létě pak probíhalo rozsáhlé dotazníkové šetření spokojenosti uživatelů s poskytováním
péče a také spokojenosti zaměstnanců s organizací. Obě dotazníková šetření dopadla
výborně, neboť z nich vyplynulo, že zaměstnanci jsou s chodem organizace velice spokojeni
a rovněž pak uživatelé s kvalitou poskytování péče.  Mě nejvíce potěšila skutečnost, že 96%
respondentů odpovědělo, že pečovatelská služba PSP6 přispívá k tomu, že uživatelé mohou i
nadále žít ve své domácnosti. Tento údaj je pro nás nesmírně důležitý, neboť právě
schopnost klientů zůstat ve svém přirozeném prostředí je jedním z nejdůležitějších a hlavních
cílů naší organizace a jsme nesmírně rádi, že se nám daří tohoto cíle dosahovat.

Velice děkuji všem svým kolegyním a kolegům za jejich obětavou a nesmírně záslužnou práci
a pomoc nejen seniorům, ale i uprchlíkům a upřímně doufám, že příští rok bude klidnější a
především mírumilovnější.

S úctou



Nový rok nám začal ještě v období covidových opatření. V lednu platila
nutnost pro všechny zaměstnance se 1x týdně otestovat. Zprvu nám s
testovním pomáhal lékař, později si tuto činnost na sebe převzala Lenka
Ilyková, asistentka ředitelky nebo samotná paní ředitelka.

Do DPS Šlejnická jsme v lednu
dostali krásný dar - piáno do
Komunitního centra. Je přístupné
pro všechny a zpříjemňuje chvíle
našim seniorům. 

LEDEN 
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Koncem roku 2021 také vláda schválila nové platové
výměry pro pracovníky v sociálních službách, a to
konkrétně pro ty v přímé péči. Návrat do práce po
vánočních svátcích tak s sebou přinesl i jednu
příjemnou novinku - DOSTALI JSME PŘIDÁNO!

V listopadu a prosinci roku 2021 vedení PSP6 upravilo Standardy
kvality, které vyšly v platnost právě 1. 1. 2022. Věříme, že je za nimi
kus dobře odvedené práce, která se kladně odrazí na poskytování
pečovatelské služby.



Únor byl ve znamená začátku války na Ukrajině. Přestože tato hrozná událost
dolehla na nás všechny a přinesla velmi náročné časy, našlo se v ní i mnoho
pozitivního. Především nám ukázala, jakou v sobě mají naši zaměstnanci i
klienti obrovkou solidaritu a chuť pomáhat. Mimo jiné ale také 18. února
skončilo plošné testování na covid19.

Sbírka na pomoc Ukrajině

Zaměstnanci a klienti v DPS se rozhodli spustit sbírku na
pomoct ubytovaným rodinám

Uprchlíci z Ukrajiny

MČ Praha 6 a PSP6 nabídla možnost bydlení uprchlíkům z
Ukrajiny v Domě Na Viničce a v Domě s pečovatelskou
službou v Liboci. Útočiště zde našli rodiny s dětmi.

Pomoc paní V. a jejímu postiženému synovi

Našim  klientům, kteří žili ve velmi špatných podmínkách a
byli zcela závislí na pomoci druhé osoby, se vedení
organizace PSP6 rozhodlo složit na zajištění jednorázových
obalů na dovoz obědů. DĚKUJEME!

ÚNOR
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David Copperfield?

Jeden z našich klientů zmizel ze zevnitř uzamčeného
bytu, který byl opatřen i řetízkem. Pátrání po klientovi
mělo nakonec šťastný konec.



Březen začal rozvolněním covidových opatřeních, znovu tak naši klienti mohli
obědvat společně v jídelně, otevřelo se také Komunitní centrum ve Šlejnické. 

Podařil se nám krásný dobrý skutek - zaměstnanci a klienti DPS vybrali na pomoc
uprchlíkům z Ukrajiny celkem 22 570 Kč.

A co se událo ještě?

Příprava bytů pro uprchlíky

V DPS Šlejnická a AD Vinička se i vedení MČ6
podílelo na přípravě bytů pro uprchlíky. Ruku k
dílu přiložil i pan radní MUDr. Hošek, paní vedoucí
Bc. Jitka Köcherová a bývalá radní Ing. Milena
Hanušová.

Školení zaměstnanců

Také proběhlo interní skolení našich pečovatelek
na téma Vnitřní pravidla, a to rovnou v nové
pečovatelně, ještě za přísných opatření v podobě
respirátorů.

Spolupráce s Aranžerií - sociálním
podnikem

Díky dlouhodobé spolupráci s Aranžerií dostaly
dámy v DPS krásné kytičky k MDŽ. 

BŘEZEN
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V DPS Liboc probíhá výuka českého
jazyka pod vedením koordinátorky Mgr.
Bosákové a ukrajinské děti se do ní
aktivně zapojují.

V dubnu navštívila DPS Liboc Předsedkyně Poslanecké sněmovny Ing.
Markéta Pekarová- Adamová. Při společné diskuzi se probíralo především
soužití seniorů a uprchlíků z Ukrajiny, kteří společně již 2 měsíce žijí v
jednom domě.

Jedná se o unikátní projekt, a tak není divu, že je středem pozornosti.

V DPS Šlejnická se otevřelo Komunitní centrum i pro širokou
veřejnost, na což jsme čekali opravdu dlouho. Věříme, že všichni
klienti měli z otevření stejnou radost, jako my.

DUBEN
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Každoročně se schází obyvatelé DPS Liboc se zaměstnanci na venkovním
grilování. Pro všechny je to vždy velmi příjemná událost a my se už těšíme na
příští rok.

Grilujeme v Liboci

KVĚTEN
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V červnu vyšel článek s ředitelkou PSP6 JUDr. Trnkovou v Českém rozhlase o
spolubydlení seniorů se studenty v DPS. Také se nám podařilo společně s veřejnými
opatrovníky umístit paní Vackovou a jejího syna. Přestože loučení bylo smutné, věříme, že
se jim povede výborně a bude o ně postaráno.

V DPS Šlejnická
oslavila klientka
paní S. 101 let.
Gratulujeme!

Pečovatelskou službu
navštívily kolegyně
ze sociálního odboru
MČ6 a seznámily
jsme se s novou
vedoucí.

Grilujeme v DPS Šlejnická

ČERVEN
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Se začátkem letních prázdnin začalo v PSP6 i velké hodnocení organizace našimi
aměstnanci. 

Jinak si ale všichni užíváme krásného počasí a čerpáme energii na zimní měsíce.

ČERVENEC
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Dotazníky spokojenosti 

Proběhlo velké dotazníkové
šetření mezi našimi klienty, a
to s velmi dobrým výsledkem.
Klienti jsou obecně s péčí
velmi spokojeni a naše služby
jim pomáhají k tomu, aby
mohli zůstávat ve svých
domácnostech. 

Nábor klientů

Vytvořili jsme letáčky na
nábor klientů, jelikož se
nám s koncem měsíce opět
uvolní kapacity. Během
prázdnin je vždy těžší
vyhovět všem žadatelům
kvůli dovoleným, vždy se
ale snažíme udělat
kompromis a pomoci, kde
je třeba.

SRPEN
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Vyhodnocení dotazníků spokojenosti

Během prvních dvou týdnu v září se
vyhodnocovaly dotazníky a dělali jsme s nich
závěrečná shrnutí, které jsme přeedávali na MČ
Praha 6.

Studenti v DPS

Do DPS se s novým školním rokem přistěhovala
také nová studentka. Projekt funguje již dva
roky.

V DPS Liboc máme miminko!

Do DPS nám přibyl nový obyvtel. Rodině
uprchlíků před válkou na Ukrajině se v ČR
narodilo krásné a zdravé miminko.

ZÁŘÍ
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Očkování

Klienti v DPS dostali 4. dávku očkování proti
Covid19. Očkování zajistlila MUDr. Bezdíčková
ve spolupráci s MČ Praha 6, děkujeme.



Vzhledem ke zdražování v celé republice, došlo i na zdražení v Pečovatelské službě.
Konkrétně se navýšení cen dotklo dovážených obědů, které stojí od 1.10.2022 rovných sto
korun, včetně dovozu. Věříme, že klienti tento krok pochopí. V rámci úsporných opatření
došlo také ke zrušení 7. trasy na rozvor obědů. Jedná se o plánovaný krok, který nám
uspořil finance za pohonné hmoty a počet personálu, který nebyl plně využit. 

A co se dělo dál?
Den seniorů

Z Aranžerie, se kterou dlouhodobě
spolupracujeme, jsme obdrželi květiny
pro naše milé seniory. Děkujeme, moc si
této spolupráce vážíme.

Veřejnosprávní kontrola 

V Pečovatelské službě proběhla velká
veřejnosprávní kontrola. Úřednice
kontrolovaly podklady několik dní, z
toho i pár přímo v sídle PSP6. Vše ale
proběhlo v pořádku a my teď doufáme,
že projdeme. 

Nová studentka v DPS

V DPS Šlejnická se nová studentka
aktivně zapojila do fungování domova. S
klienty zavedla pravidelné setkávání s
pletením v knihovně.

ŘÍJEN
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V listopadu v DPS Šlejnická naše obyvatelky uspořádaly sbírku oblečení pro organizaci
Naděje. Se sbírkou pomáhal také student Zdeněk, který v DPS společně se seniory bydlí.
Sbírka byla zcela dobrovolná, i tak se ale vybralo několik tašek oblečení. 

Proběhlo také vnitřní školení organizace na téma Etický kodex, kodex oblékání a Role
klíčového pracovníka při individuálním plánování. Školení bylo v prostorách DPS Šlejnická a
vedla jej ředitelka JUDr. Trnková a sociální pracovnice Mgr. Pokorná. 

LISTOPAD

12



S koncem roku přichází do naší organizace slavnostní atmosféra, kdy se společně klienti i
zaměstnanci setkávají při vánočních večírcích, vyhodnocuje se celoroční práce všech
zaměstnanců a snažíme se uzavřít co nejvíce rozdělané práce.  Pokračuje také předávání
dárku od Ježíškových vnoučat, se kterými také aktivně pomáhají studenti v DPS.

V DPS Šlejnická se zdobil vánoční stromeček, který přinesly děti z MŠ Čínská.

V DPS Liboc pak organizace Vokovínek, z.s. přinesla adventní věnce a uprchlíci, kteří jsou v
domově ubytování dostali nadílku od Mikulášek.

PROSINEC
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Děkujeme všem zaměstnancům za perfektně odvedenou
práci v roce 2022. Všem klientům za přízeň, studentům a
dobrovolníkům pak za jejich chuť pomáhat druhým a MČ
Praha 6 - zřizovateli za jejích celoroční podporu finanční i
hmotnou.

Posláním pečovatelské služby je, aby mohli senioři nebo
osoby se sníženou soběstačností setrvávat ve svých
domácnostech, se nám, myslím, daří. 

Do roku 2023 přejeme všem mnoho sil a zdraví, které, jak
jsme se přesvědčili v předchozích letech, rozhodně není
samozřejmostí. 

Děkujeme
Tým PSP6


