
Výroční zpráva 2020



Za rokem 2020 se budeme ohlížet ještě mnohokrát. A náš pohled na to, co se to vlastně 
dělo, se pravděpodobně bude vyvíjet a měnit. Byl to rok překotný a přelomový. V našem slovníku  
i v přemýšlení se objevila nová slova, témata  a emoce. Údiv, že se náš dosavadní život může během 
pár týdnů změnit v základech. Poznání, že bezpečí, které jsme až do tohoto roku mohli slibovat  
klientům i jejich rodinám, není samozřejmé. 
Byl to i rok heroický. Bylo třeba velmi rychle reagovat. Po obavě, že se pečovatelé a sestřič-
ky stanou zdrojem nemoci, přišlo ohrožení izolací i hrozba nedostatku relevantních infor-
mací. To první nebezpečí jsme, s pomocí mnoha ochotných, snižovali hned od počátku. 
Zpětně to může vypadat až směšně, ale vyvinuli jsme během března „sedmičkový“ funkční prototyp 
nanoroušky. To nám dalo možnost plně se věnovat tomu druhému ohrožení a nenechat nikoho bez 
pomoci a péče. Většina našich služeb nepřerušila svůj provoz. Dál jsme chodili do rodin, poskytovali péči  
v našich zařízeních a neúnavně vysvětlovali aspekty života s covidem našim klientům i jejich rodinám. 
Z kanceláře v „Heřmance“ vzniklo call centrum,  dispečink a dobrovolnické centrum  
v jednom. V době, kdy Praha byla vylidněná, bylo v našich kancelářích i garážích plno,  
museli jsme posílit recepční služby na ředitelství, protože roušky či látky nebo ochranné štíty 
bylo třeba přebírat večer i během víkendů. 
Desítky seniorů měly možnost se pravidelně setkávat se studenty pražských škol v dosud největším 
mezigeneračním programu Pečovatelského centra. Patnáct dobrovolníků několikrát týdně nakupovalo 
těm, kterým se naopak důrazně doporučovalo zůstávat doma. 
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Druhá studentská parta nákupy roznášela a vedle potravin přinášela k seniorům život  
i čerstvé informace. 
Rodiny našich klientů se často rozhodovaly, zda převzít plně péči o své seniory. Rodiny našich  
zaměstnanců si často poprvé uvědomily, že i jejich chování může ovlivnit zdraví jiných. Rádi bychom 
touto výroční zprávou především poděkovali. A seznam dobrých duší je skutečně extrémně dlouhý. 
Pro mne osobně bylo velkým potěšením se utvrdit, že jde-li do tuhého, naše týmy  
se neleknou a umí být na jedné lodi, zatnout zuby a dát hlavy dohromady. Že rozumí  
důležitosti své profese a nezastupitelnosti své práce. 
Nikdo neutekl, naopak jsme získali nové kolegy a dobrovolníky. Dozvěděli se o nás lidé z oblasti  
technologií i ze zdravotnických firem a laboratoří, měli jsme možnost konzultovat s hvězdami  
české vědy i lídry českého byznysu, i víc komunikovat s rodinami našich klientů.   
Díky roku 2020 jsem si znovu ověřila, jaký význam má komunita, a to jak ta sedmičková, 
tak komunity tvořící se okolo schopných a kreativních lidí. 

           Martina Pojarová
           Ředitelka PCP 7

Díky Vám všem 

za podporu  

a pomoc  

v roce 2020.
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Převzali jme nový elektromobil Nissan e-NV 200  
nahrazující dosluhující, 15 let starý dieselový  
Fiat Ducato. 

V odlehčovacím centru probíhají  
pravidelné bohoslužby s panem  
farářem Semelou a jáhnem  
Beranem z kostela U sv. Antonína. 

leden

• děti z MŠ
• manželé Holubovi s kytarou

• Mirek Orság s harmonikou, 

 zpěvačkou Katkou Urbanovou

 v doprovodu s asistenčním 

 psem Eliškou

• taneční mistr Petr Veleta

• Tamara Skokánková 

 s kanisterapeutickým pejskem  

 Bremískem

• spolupracovníci Přístavu 

 Praha 7 s přednáškamiProběhla anketa spokojenosti klientů s novým 
dodavatelem obědů a přes výraznou změnu jídelníčku 
se ukázalo, že moderní kuchyni většina klientů, přes  
počáteční rozpaky z neznámých surovin (quinoa,  
tarhoně), vítá. Přidali jsme do jídelníčku česká  
jídla a slovníček pojmů. 

Eva Křivohlávková  
a Alena Fendrychová  

z Diakonie ČCE chodily  

individuálně za klienty  

v rámci reminiscenčních 

setkání v projektu  
Lifetool.

Stihli nás navštívit: 

NÁVŠTĚVYNÁVŠTĚVY

Klienti si mohli  
ve skupině zacvičit  

s lektorkou 
Jarmilou  

Frančeovou.
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Projekt 99Projekt 99

V pečovatelské službě odstartoval PROJEKT 99, 
jehož součástí je i rozvoj péče o lidi s demencí  
a spolupráce na péči v závěru života. 

Proběhla první společná ohlédnutí za spoluprací  
s domácím hospicem Cesta domů.

únor

Péče zaměřená na člověka

Snažíme se flexibilně reagovat 

na individuální potřeby lidí  

s demencí a na potřeby jejich 

neformálních pečujících tak,  

aby mohli zůstat co nejdéle 

doma.

27. 2. 2020 
Zasíláme první „covidové“ 
doporučení zaměstnancům.  
Jako humorné dnes působí  
zejména doporučení: 
„Při kýchání a kašli použijte 
paži či rameno.“

Učíme se poskytovat 

péči klientům ve chví-

lích, kdy se blíží závěr 

jejich života, a ade-

kvátní podporu jejich 

blízkým i našim zaměst-

nancům.    
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brezen

Díky, Dany Kolský  

a Mamacofee!  

Na Tusarce měli  

seniorští obyvatelé 

velkou radost. Díky!Díky!

1. 3. 2020 

Byly potvrzeny první případy covid-19 v ČR.
Začíná naše putování krajinou osobních ochranných prostředků.

6. 3. 2020 

Našim zaměstnancům jsme již mohli rozdat první roušky.

Protože naši klienti patří k nejzranitelnější věkové  
kategorii a koronavirus pro ně znamená velké riziko,  
v souladu s nařízením ministra zdravotnictví platí  
v Sociálně odlehčovacím centru v Kamenické zákaz  
návštěv. Výjimku tvoří návštěvy uživatelů s omezenou svéprávností 
a uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.
 

„Zvládli jsme mnohem  

víc, než jsme si mysleli.“ 

Ze stejného důvodu rušíme 

po zralé úvaze do odvolání 

(minimálně však na dva týdny) 

všechny námi pořádané  

programy pro seniory.

 
 

Z důvodu přijatých 
preventivních opatření 

v souvislosti s výskytem 
koronaviru v ČR jsou  

VŠECHNY DOPROVODNÉ 
PROGRAMY PRO SENIORY  
na domech s pečovatelskou 

službou (včetně lekcí 
zdravotního cvičení)  

až do odvolání  

ZRUŠENY. 

Děkujeme za pochopení. 

Zrušeno!Zrušeno!

        Zpětně viděno
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Překvapení: 
Na naši SOS výzvu, že 

nemáme roušky, jsme po 
několika hodinách dostali 

pomoc od tatérského  
studia Hell a od dětského 
oddílu Kruh z Ligy lesní 

moudrosti.

Š i j e m e !

Rekapitulace prvního šicího týdne
Na sousedskou výzvu radnice MČ Praha 7  

bylo ušito, doneseno a vyžehleno:
900 roušek pro zaměstnance a obyvatele  
seniorských domů600 roušek ušito kamarády a příznivci  

našeho centra 300 jednorázových roušek dodal stát,
prvních 10 štítů dodal PRUSA3D.

„Uvědomujeme si, že jde do tuhého, a následně 
měníme přístup k zaměstnancům, ke klientům  
a rodinám.“ 
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Navazujeme první covidový kontakt s naší hygieničkou 
Mgr. Turkovou. Její klidné a podpůrné doprovázení celým 
rokem bylo jedním z klíčových momentů našeho vypořádání 
se s covidem. Díky!

V době karantény jsme se snažili klienty odlehčovacího  
centra individuálně psychicky podpořit. V tomto nám byly  
nápomocny kolegyně Eva Křivohlávková a Alena Fendrychová  
z Diakonie ČCE a Šárka Svobodová z denního stacionáře,  
které naše klienty udržovaly v dobré náladě přes Skype setkávání. 
Tuto možnost jsme zprostředkovávali i rodinným příslušníkům. 

Stále probíhají  individuální aktivity  (četba, trénink  paměti, cvičení,  společenské hry…)

brezen

8



duben

Toto byl pouze nácvik. Za pár měsíců se nám hodil. 

Dobrovolnické nákupy pro seniory.
...sice jedeme 

pro nákupy seniorům, 
ale když jsou v obchodech 
hodiny pro seniory, mladí 

dobrovolníci musí 
počkat. 

Pečovatelé i pečovatelky musí klientům a jejich rodinám  
vysvětlovat dost razantní změny. Začíná drsná izolace  
jednotlivých pracovišť. Všichni nově vzniklou situaci  
zvládají s bravurou.

Auta na nákupy zapůjčila 
bezplatně ŠKODA AUTO, 
DigiLab s. r. o. a HoppyGo s. r. o.Jedeme!Jedeme!
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duben
Příběh jednoho START UPu 
...aneb jak ochránit desítky zaměstnanců i dobrovolníků a hlavně stovky seniorů v době, 
kdy respirátory neměli ani lékaři. Díky mnoha lidem (Jiří Kůs, Jan Buk, Jan Horák, Zuzana  
Boháčková, Kamil Tuček, Renata Hilliová, Anežka Stupková, Zuzana Blažková, František Špinka,  
Alena Fendrychová, Markéta Kotmelová...) a firmám (Pardam, Gramon Print) a invenci mnoha  
dalších lidí vznikly skutečné nanoroušky pro naše pečovatele, sestřičky, řidiče. 
Už tři týdny tak chráníme je i naše klienty s pomocí českého nano know-how. 
Příběh nanoroušek se psal během desítek hodin na telefonu, několika  
výletů do Roudnice n. L. i během noční jízdy na Vysočinu.

Vznikly tři prototypy (zvítězil ten na obrázku)  
a dvě instruktážní videa. Díky všem, co uvěřili, 
že pár holek a kluků se šicími stroji a humanitním 
vzděláním předběhnou vládní speciály  
s čínskými respirátory. Účinnost FFP2!

Jo a držte nám  
palce, protože tohle 

byla jen první  
kapitola a vir, ten  

se nezakecá... „Někdy je týden jako rok a naopak. 
Izolace je hrozná věc.“

Ve spolupráci s Městskou částí Praha 7 a profíků z firmy  
Aiomica je zajištěno první PCR testování zaměstnanců.  
Testování pro nás  bylo  po celou dobu klíčové bezpečnostní  
opatření, ve kterém jsme vytrvali po celý rok s různou intenzitou. 
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...jsme jako jedna z pěti organizací získali 
z výsledné částky 850 000 Kč, za kterou se 
vydražil obraz VIRUS 0420 (anticovid) 
Jana Kalába při online charitativní aukci, 
pořádané Galerií KODL  
a Trafo Gallery. 

Jak přetavit „VIR“ v dobrou věc,  
vymyslel mladý český světově proslulý 
výtvarník Jan Kaláb, věnující se  
převážně street artu, graffiti a mural 
artu. Na počest těch, kteří vymýšlejí 
protilék na koronavirus, vytvořil 
obraz VIRUS 0420. 

170 000 Kč! 

Vyvolávací cena byla 1 Kč, autor i pořadatelé však doufali  
ve výslednou částku mnohonásobně vyšší. Finální částka mile  
překvapila i Martina Kodla, který věřil v konečnou cenu okolo půl milionu.

Dříve sci-fi, dnes  

realita – šťastni  

na poradě.  

Že jsme aspoň  

takto spolu. Heslo: na jedné lodi!Heslo: na jedné lodi!

Online aukce začala 

běžet ve středu  

22. dubna v 10.00 hod.  

a trvala do neděle  

10. května 16.00 hod. 

Díky finančním darům 
nemusíme jen čekat, kdo ze  
zaměstnanců onemocní, ale  
můžeme začít s pravidelným  
testováním.

duben

11



kveten

30 
bábovek 
od Jitky 

Eichlerové!
M ň a m !

Řekněme, že první dějství končí. 
Seniorské domy se postupně otevírají veřejnosti 
a nás čekají další úkoly... 

Teď ale potlesk pro všechny, co byli v posledních 
dvou měsících s námi na jevišti

...A DOBROU CHUŤ! 
Za dorty děkujeme panu senátorovi Václavu Hamplovi  
i Cukrárně U Veletrhů vedené paní Ryvolovou. 

Díky nim s námi slaví i obyvatelé, pečovatelé  
a sestřičky seniorských domů a odlehčovacího centra! 

Díky www.duhovytandem.cz! 
Díky, dámy, co zapékáte solidaritu do bábovek. 

ANO, BÁBOVKY POMÁHAJÍ!

„Člověk se zdráhá slavit, ale to bychom 
taky slavit nemuseli nikdy.“
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kveten

Žižkov 
pomáhal Letné 
a Holešovicím!

Děkujeme
partě z klubu Beztíže, že nás v tom nenechali plavat samotné!  
Mohli jsme díky jejich street workerům nabídnout bezplatné služby i těm,  
kteří naši pomoc obvykle nepotřebují. 

Těšíme se na zpětnou vazbu z propojení kluků a holek z nízkoprahu  
se světem sedmičkových seniorů. 

„Vnímání týmu se výrazně lišilo, někdo se bál, někdo to bral na lehkou váhu... každý  
situaci vnímal jinak. Neustálé opakování, co se smí, co ne, upozorňování na nošení pomůcek...“
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cerven cerveneca
Odskočení  

„do normálu“, 

Letní zahradní 

slavnost PCP7  
V době uvolnění, kdy nám bylo umožněno  
se znovu setkávat, proběhly v úzké spolupráci  
s kolegyní Šárkou Svobodovou tyto společné akce:
- poslech koncertů vážné hudby
- promítání filmů na přání
- sportovní akce: skupinové cvičení, šipky, kuželky
- společné pečení: štrúdly, jablka v županu
- společné tvoření: batikování, malování, hudební  
 kavárna na téma „Karlínské divadlo“

Denní stacionář 

po nucené  

pauze otevřen 

od 22. června

        
„Přežili jsme to se zdravým rozumem.  
Můžu se spolehnout na kolegy, věděla jsem  
to a zase jsem se v tom utvrdila.“ 
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srpen

 Sparta nám předala šek na 

224 098 Kč. 

HarmCore Jazz BandHarmCore Jazz Band

Dostat se za kulturou bylo tento rok pro všechny seniory 
obtížnější než kdy jindy. Proto jsme rádi, že jsme  
mohli na zahradě našeho denního stacionáře  
v domě Tusarova uspořádat koncert swing-jazzového 
orchestru HarmCore Jazz Band. 

Díky této sympatické partě se rozkvetlý  
vnitroblok během slunečného odpoledne  
v úterý 11. srpna roztančil rytmy  
prověřenými už několika generacemi  
a klienti stacionáře i obyvatelé domu  
si tak mohli užít pěkné chvíle.  

Děkujeme 
všem, kdo nám 

pomáhá 
pomáhat!

Foto: Radek Dětinský

„Byl to fičák, při zpětném průzkumu e-mailové schránky jsem zjistila, jak rychlé byly naše  
reakce, často jsme předběhli nová opatření, ve kterých bylo peklo se vůbec vyznat a zorientovat.“
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Praha zčervenala 
a ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy  
zakázala návštěvy všem pobytovým sociálním  
službám. Blízcí budou hostům odlehčovacího centra  
v Kamenické chybět. Nezapomínejte, že stále funguje pošta! 
My jdeme oprášit tablety!

Návštěvy zvenku jsou zakázané,  začínáme 
vzpomínat s klienty Centra prostřednictvím 
tabletů. V situaci, kdy pracovníci vstupují do 

zárí

pokojů klientů pouze v ochranných oblecích a s tváří zakrytou 
respirátorem, můžeme mluvit s klienty „tváří v tvář“, pomocí 
nových technologií. Veselé i nostalgické vzpomínky zvedají 
náladu a vzbuzují emoce, na které můžeme na obrazovce živě 
reagovat, sdílet je s klienty. Z vyslechnutých vzpomínek 
skládáme koláže, které budou sloužit v Centru  
k povzbuzení dalšího vzpomínání.
(Diakonie SCPS – program Lifetool) 

Terénní služba pečuje ze  

všech sil, neodmítáme ani lidi  

s covidem, jen se snažíme  

nastavit péči co nejvíc  

bezpečně. Plán s dekontami-

načním mobilním karavanem  

ale nakonec nerealizujeme.

18. 9. 2020 
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Podporujeme klienty  

odlehčovacího centra,  

za nimiž nemohou  

jejich blízcí. 

ríjen Nepanikaříme!Nepanikaříme!

„Blízké setkání s covid  
nemocí, první skutečně  
vážně nemocná kolegyně, 
pravděpodobně se nakazila 
od klienta. Na tohle jsem  
nebyla připravená.“

Máme prvních 7 statečných – žen i mužů, kteří se  
dobrovolně přihlásili do tzv. covid týmu, abychom mohli  
i v terénu v naší pečovatelské službě pečovat o covid  
pozitivní klienty. Bez oficiálních metodik, ale se  
skvělými lektory z Červeného kříže za zády.

Covid 
v odlehčovacím 
centru, naštěstí  

metodiku máme,  
nepanikaříme,  

děláme,
co je třeba. 
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listop
ad

Listopadové pečeníListopadové pečení

Díky, Lenko Ondrusová,  

za záchranu našich uší. 

Holt nejsou všechny hlavy  

stejné (nanorespirátory 

ano). Pásek a respirátor, 

parádní vynález!

Testujeme, testovali  

jsme a budeme testovat.  

Díky Praze 7 a všem, co  

šili do ministra, že bez  

testů to nepůjde. 

Foto: Michal Čížek

„Už umíme rychle nastavit karanténní režim, se zavřenýma očima umíme oblékat a svlékat 
ochranný kosmický oblek. Je cítit obrovské vypětí sil každého jednoho zaměstnance  
odlehčovacího centra. Dny krájíme jako řádně uleželý salám, někdy po dnech, jindy po hodinách.“

Ve spolupráci  
s hygieničkou  

trasujeme uvnitř  
organizace, chceme 

chránit zaměstnance 
i klienty. 
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prosinec

Děkujeme!

„Já už se představuji jenom takhle:  
Dobrý den, to jsem já a moje rouška.“

Kdyby 
tým nebyl, 

jaký je, neustáli 
bychom 

to.

Ukázka dobrého sousedství: 
Před nějakou dobou nás oslovila společnost Alza, 
že by nám, coby sousedům na Praze 7, ráda nějak pomohla. 
Dali jsme dohromady seznam, co bychom nejvíce potřebovali, 
a tak jsme dostali pod stromeček třeba nový monitor, tablet,  
tiskárnu, skartovačku, ale i vysavač nebo akuvrtačku. 
Vše nám usnadní a urychlí práci.  
Klientům na lůžkách v odlehčovacím centru, za nimiž  
momentálně nemohou návštěvy, zase dlouhé dny alespoň  
zpříjemní rádia. Díky, Alza.cz!
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Čísla a statistiky

2 024 700 Kč
Celková hodnota spotřebovaných ochranných 
pomůcek v době pandemie covid-19

916 523 Kč
Hodnota peněžních darů a nadačních příspěvků

1 440 452 Kč
Hodnota materiálních darů

600 900 Kč
Uhrazeno z dotací

110 070 Kč
Hodnota majetkových darů

1 359 300 Kč
Získáno bezúplatně z ministerstev.

2020

2020Děkujeme dárcům

Alza.cz a.s.
Hmotný dar IT vybavení  

v hodnotě 27 800 Kč

Nadační fond STOP šikaně
Kyslíkový koncentrátor  

v hodnotě 28 900 Kč

Nadační fond  
AC Spata Praha

224 098 Kč

NF Agora 
410 225 Kč 

HP TRONIC Zlín,   
spol. s r. o. 

v hodnotě 30 980 Kč

Česká alzheimerovská  
společnost, o. p. s.

Nestlé Česko s. r. o.Nadační fond Avast
50 000 Kč 

Aiomica
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Děkujeme všem, kteří nám pomohli:
Aromaterapie Praha, Lenka Attel, Auto Šídlo s.r.o., Backyard, Ivana Barešová, Tereza Basařová, Bieno z.s., Lucie Bilderová, Zuzana Boháčková,  
Terezie Boháčová, Jan Buk, Lenka Bukovská, C.O.T. Media, Česká laboratorní s.r.o., Český červený kříž, Radek Česnek, Pavel Demo, Divadlo Spejbla  
a Hurvínka, Duhový tandem, Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, Jan Edlman, ELFO s. r. o., Adéla Farkašová, Alena Fendrychová, Galerie KODL, 
Garmont print s.r.o., Geosan Group a.s., Václav Hampl, Hell.cz s.r.o., Libuše Herzogová, Janek Holeček, HoppyGo s.r.o., Jan Horák, Petr Horák,  
Jiří Horecký, Janek Horyna, Mariana Hradilková, Jana Hrachová, Lucka Hrušková, Hudební divadlo Karlín, Institut sociální práce, Iresoft s.r.o.,  
Martin Jára, Nadja Jalolová, Jatka78, z.ú., Dana Jeníčková, Jedličkův ústav a školy, Hana Junová, Jan Kaláb, Zdeněk Kalvach jr., Tomáš  
Klumpar, Knihkupectví Kosmas Letná, Kateřina Kočí Šabachová, Barbora Kohoutová, Daniel Kolský, Komerční banka a.s., Jana Komers Svobodová, 
Vlasta Končelová, Jakub König, Jan Konvalinka, Matěj Kopecký, Markéta Kotmelová, Kruh - Liga lesní moudrosti, Eva Křivohlávková, Dora  
Kubíčková, Lucie Kutálková, Jiří Kůs, Kateřina Laskovská, Leeda spol. s r. o., Matěj Lejsal, mamacoffee, s.r.o., Jaroslava Marková, Karolína  
Matušková, Martina Matušková, Judita  Matyášová, Marie Mrázková, Nadace Big Board, Nadace Krása pomoci, Nadační fond Veolia,  
Nakladatelství Zeď s.r.o., paní Nedvídková, Petra Novotná, Lenka Ondrusová, Kristýna Paloušová, Pardam Nanotechnology, Helena Perglerová,  
Petra Plachtanski, Kateřina Pokorná, Olga Pokorná, Karin Pospíšilová, Lucie Rálišová, David Reichel, Markéta Rokytová, Yariv Ronen,  
Václav Rys, Jiří Rýva, Anna Řepová, Sestry v záloze, Jakub Schurek, Hana Skalová, Petra Syrová, Tereza Schwabová, Josef Sladký, Petr Soukenka,  
Olga Springorumová, Zdeněk Strnad, Markéta Suchánková, Pavla Svobodová, Eva Svobodová, Daria Swonn, Kateřina Szakalová, Petra Šafaříková,  
Martin Šimáček, ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., Jan Špindler, Pavlína Šulcová, Lucie Šušorová, Robin Švaříček, Petr Švestka, Magdalena  
Švestková, Kateřina Tesařová, Trafo Gallery, Jana Trtíková, Michaela Turková, Niki Valdová, Dana Vargová, Jindřich Vobořil, Daniela Vodáčková, 
paní Votavová, Jana Votrubová, Vlasta Sýkorová Waletzká, Irena Závadová, Jana Zbortková, Kristína Zejkalová, Zlatá rybka, z.ú., a dalším...

Koronadobrovolníci

František Špinka

Sára Roeselová

Josef Holeček

Anežka Vonášková

Františka Iblová

Kateřina Zachariášová

Alena Plášková
Ráchel Pojarová
Eliáš Pojar
Vojtěch MančuškaAgáta Mančušková

Natálie RajnišováJan PecháčekBarbora ChrzováJan ČermákZuzana BlažkováDominika HavelkováNikola Šroubková

Emma Kotasová
Ronja Horáková
Kateřina Mládková
Tereza Schwabová
Alžběta Knappová
Matouš Knapp

Justýna Kolárová
Kateřina Velíšková
Jaroslav Semerák
Renata Hilliová
Kamil Tuček
Eva Uřičářová

Kristýna Plischková

Ondřej Suk
Mikuláš Preininger

Kateřina Rokytová

Anežka Libánská

Johana Ratajová

Máša Uhlířová

Ludmila Knappová

Hana Holubkovová

Jáchym Vanc

Jan Henyš
Anežka Stupková

Josefína Formanová
Marta Petrášová
Helena Kunertová
Adam Hora
Šimon Procházka
Vladimír Votava
Ondřej Lebeda
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18 
zaměstnanců

bylo v izolaci kvůli 
covid-19

28 
zaměstnanců

bylo v karanténě kvůli 
covid-19

U zaměstnanců jsme provedli - převážně  
na „SOCu“ (částečně na poliklinice Prahy 7  
a částečně u MUDr. Skalové) celkem:
460 PCR testů
400 antigenních testů
50 testů na protilátky
U klientů odhadem:
cca 200 PCR testů
cca 200 antigenních testů 
(10 z toho v plné polní u klientů doma)

Jak koronavirus poznamenal naše služby 
Vedle každodenní péče nám v roce 2020 přibylo několik dalších agend:

Značně jsme rozšířili 

zásoby a distribuci 

ochranných osobních 

pomůcek mezi naše 

zaměstnance.

Protože několikrát během  roku platil úplný zákaz návštěv  v odlehčovacím centu i doporu-čení izolace seniorských domů, hledali (a našli) jsme cesty,  jak udržet kontakt mezi  seniory a okolním světem.

Denní stacionář byl  

po velkou část prvního  

pololetí  z důvodu  

vládního opatření  

zcela uzavřen.

Přes ohromnou snahu  

zaměstnanců, donátorů  

i rodin a přes velkou podporu 

MČ Praha 7, která zajišťovala 

pravidelné testování  

zaměstnanců, jsme se nákaze 

neubránili, povedlo se nám 

však zabránit jejímu rozšíření.

Vytvořili jsme  covid zónu v odlehčovacím centru a  covid tým terénních pečovatelů tak, aby nikdo nezůstal bez pomoci ani v době  nemoci.
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Rozbor hospodaření za rok 2020

Výnosy (v tis. Kč) 
Hlavní  
činnost
- skutečnost
k 31. 12. 2020

Doplňková 
činnost
 - skutečnost
k 31. 12. 2020

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 15 776,3

Ostatní výnosy 1 654,1 258,9

Úroky 1,6

Čerpání fondů 515,6

Provozní dotace z rozpočtu MČ Praha 7 14 049,0

Neinvestiční dotace ze SR (MPSV ČR) 20 848,0

Provozní grant z rozpočtu magistrátu HMP 7 350,0

Mimořádné dotace MPSV – covid-19 3 729,5

Mimořádné dotace MČ Praha 7 – covid-19 625 ,8

Výnosy z Projektu OPZ – výzva č. 99 718,6

Výnosy celkem 65 358,0 258,9

Náklady (v tis. Kč)
Hlavní 
činnost
- skutečnost
k 31. 12. 2020

Doplňková 
činnost
 - skutečnost
k 31. 12. 2020

Spotřební materiál a energie 3 870,7 78,3

Služby  8 911,7 174,7

Osobní náklady 51 791,7

(v tom mzdové náklady) 36 154,0

Odpisy HIM a NHIM 335,0

Ostatní náklady 719,5

Daň z příjmu 0,3

Náklady celkem 65 628,9 253,0

Hospodářský výsledek -270,9 5,9

Rozvaha za rok 2020 (v Kč)2
AKTIVA CELKEM 63 219 238,59

A. Stálá aktiva 2 386 035,85

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0

Dlouhodobý hmotný majetek 2 386 035,85

Dlouhodobý finanční majetek 0,0

Dlouhodobé pohledávky 0,0

B. Oběžná aktiva 60 833 202,74

Zásoby 315 554,97

Krátkodobé pohledávky 52 276 368,75

Krátkodobý finanční majetek 8 241 279,02

PASIVA CELKEM 63 219 238,59

C. Vlastní kapitál 6 861 193,32

Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 822 014,64

Fondy účetní jednotky 5 304 489,52

Výsledek hospodaření – 265 310,84

D. Cizí zdroje 56 358 045,27

Rezervy 0,0

Dlouhodobé závazky 1 703 336,0

Krátkodobé závazky 54 654 709,27
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Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1, Praha 7 
 www.pecovatelskecentrum.cz


