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DIANA TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost 

 

Obecně prospěšná společnost DIANA TŘEBÍČ je nestátní neziskovou organizací, která nabízí 
svoje služby po celém území okresu Třebíč. 

 

Zajišťuje pečovatelskou službu v domácím prostředí uživatelů sociálních služeb s nepřetržitým 
provozem. 
 

Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb APSS a občanského sdružení KOUS Vysočina. 
  
 
 
 
 

Sídlo společnosti 
DIANA TŘEBÍČ, o.p.s.  
Vltavínská 1346 
674 01 Třebíč 

 

IČ: 27668240  
Číslo účtu: 2000344208/2010 
dat.schránka: crenkdw  



Orgány společnosti v roce 2020 
 

 
 

Ředitelka společnosti  

Bc. Martina Svobodová, DiS. 
  

 

 

Členové správní a dozorčí rady 

K datu 31.12.2020 Funkce  Jméno 

Správní rada Předseda Ing. Jakub Zahradníček 
 člen  Ing. Dita Ždánská 
 člen  Jana Bláhová 
Dozorčí rada  Předseda Ing. Tomáš Rohrbacher, Ph.D. 
 člen Ing. Radek Peš 
  člen Mgr. Václav Polata 

 

 

Zakladatelem společnosti je k datu 31.12.2020 společnost Mediclinic a.s., IČ: 279 18 335, Minská 
84/97, Žabovřesky, 616 00 Brno. 

 
  
 

 

 

 

 
Činnost v roce 2020 
 

• realizace pečovatelské služby v nepřetržitém provozu včetně víkendů a svátků 

• poskytování základní poradenské služby klientům a jejich rodinným příslušníkům  
• spolupráce se zařízeními podobného typu, státními i nestátními organizacemi 
• spolupráce se zdravotnickými zařízeními i s fyzickými a právnickými osobami 
• spolupráce s dobrovolníky a studentkami středních, vyšších i vysokých škol sociálního 

zaměření 
 

Doplňková činnost 
  
• aktivní vzájemná spolupráce s půjčovnami kompenzačních pomůcek  
• rozšířená nabídka fakultativních služeb pro klienty pečovatelské služby 

 
 Od března 2020 společnost díky Covidu-19 byla vystavena extrémní zátěži při poskytování 
pečovatelské služby v domácnostech klientů, nedocházelo k žádným jiným významným 
událostem. Veškeré činnosti a péče o klienty pečovatelské služby byly zachovány v plném 
rozsahu. Pracovníci, kteří nebyli v pracovní neschopnosti, karanténě nebo na OČR pracovali 



v maximálním nasazení, v součinnosti s Krajem Vysočina jsme navázali spolupráci se 
studentkami středních, vyšších a vysokých sociálních škol, které se aktivně zapojily do 
pomoci těm nejpotřebnějším a osamělým klientům v nepříznivé sociální situaci – spolupráce 
se studentkami trvá i nadále. Na jaře 2020 se do pomoci v pečovatelské službě aktivně 
zapojila i studentka medicíny.  

 
 
Poslání obecně prospěšné společnosti DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. 

 
Obecně prospěšná společnost DIANA TŘEBÍČ je neziskovou organizací poskytující terénní sociální 
služby v domácím prostředí klientů. Je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 
o sociálních službách. 

 
Naší nabídkou služeb podporujeme seniory a osoby se zdravotním postižením či s nemocí, aby 
mohli co nejdéle žít ve vlastním sociálním prostředí - tedy doma v kruhu svých nejbližších, kde mají 
své soukromí a pocit bezpečí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou 
pomoci a podpory v soběstačnosti při zvládání každodenní péče o vlastní osobu a domácnost. 
Poskytujeme pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života, v 
souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem 
poskytovatele služby. 

 
Cílem služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si v maximální 
možné míře dosavadní způsob života a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života 
v jeho přirozeném prostředí. 

 
Místem naší působnosti je celý okres Třebíč. Zajíždíme v rámci celého okresu do všech měst, 
městysů a obcí. 

 
Od jiných poskytovatelů pečovatelské služby se lišíme především nepřetržitou službou 24 hodin 
denně včetně víkendů i svátků, dále skladbou úkonů a strukturou klientů. Nejpočetnější skupinu 
tvoří klienti ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, těžce pohybliví či zcela nepohybliví, dále klienti s 
Alzheimerovou demencí či jinými neurologickými onemocněními. 

 
Mezi nejčastější úkony, které zajišťujeme v domácnostech klientů, patří pomoc při osobní hygieně 
(běžná hygiena i celková koupel), pomoc při použití WC, při přesunu na lůžko nebo vozík, podávání 
jídla a pomoc při jídle, úklid domácnosti, nákupy, pochůzky, doprovod klienta k lékaři apod. 
 
Pečovatelská služba je podle potřeby doplněna domácí ošetřovatelskou péčí, kterou provádějí 
kvalifikované zdravotní sestry z naší partnerské organizace - nestátního zdravotnického zařízení 
Diana domácí péče s.r.o. 

 
Pečovatelky ve spolupráci se zdravotními sestrami mohou také nabídnout obecnou paliativní péči. 
Jde o služby umírajícím lidem a jejich rodinným příslušníkům. Odborná péče společně s lidským 
přístupem umožňuje nemocnému strávit poslední týdny a dny života doma, v kruhu svých blízkých. 
 
 

 
 



Pečovatelská služba 

 
Posláním pečovatelské služby DIANA TŘEBÍČ je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v 
úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v 
maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve 
svém domácím prostředí. Služba je poskytována klientům v jejich domácnostech na základě 
individuálních potřeb a ve sjednaném čase. 
 
 
Cíle služby 

 
• setrvání uživatele služeb co možná nejdéle ve svém domácím prostředí, snaha o zajištění 

jeho soběstačnosti,  
• napomáhání ke zlepšování kvality života dlouhodobě nemocných, zdravotně postižených 

a seniorů po fyzické, psychické i duchovní stránce,  
• obnova, podpora a udržování fyzické, psychické i sociální aktivity uživatelů služeb, snaha 

jejich začlenění do společnosti. 
 
Zásady služby: 

 
• poskytování služeb v takové rozsahu, aby platila zásada - „Tak soběstačný, jak jen je možné, 

tolik péče, kolik je nutné.“,  
• respektování individuálních potřeb uživatelů,  
• svobodné rozhodování uživatele o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a 

ukončení využívání přirozené sociální sítě uživatele - zapojení ostatních členů rodiny, přátel 
nebo známých do péče o klienta,  

• respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem 
klientům,  

• profesionalita poskytovaných služeb odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost 
 
Cílová skupina  
Pečovatelská služba je určena osobám, u nichž došlo k oslabení nebo ztrátě schopnosti 
sebeobsluhy. To znamená, že následkem věku nebo nepříznivého zdravotního stavu si nemohou 
senioři, lidé dlouhodobě nemocní a osoby se zdravotním postižením zajistit základní úkony péče o 
vlastní osobu a domácnost samy nebo za pomoci rodiny. 
 
 

Celkový počet uživatelů služby 
 

122 
Počet obcí, v nichž byla služba poskytována 33 
Počet jednotlivých návštěv 25 053  
Celkový počet hodin přímé péče 18 780 
Počet ujetých kilometrů k uživatelům 196 000 

 
Pečovatelskou službu v roce 2020 zajišťovali následující pracovníci: 
 
• ředitelka společnosti 1 
• administrativní pracovník 3 



• sociální pracovník 2 
• pracovníci v sociálních službách 24 
• dobrovolníci 1  
 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2020 činí 16,93 úvazků. 
 
 

 
 
 
Další vzdělávání pracovníků 

 
V roce 2020 se naši pracovníci účastnili dalšího vzdělávání, které zahrnovalo odborné vzdělávání, 
odborné stáže, účast na seminářích, konferencích, kurzech a školících akcích:  
 

• Navazující kurz – Bazální stimulace 
• Jednání s problémovými lidmi 
• Limity v individuálních požadavcích klienta a jeho práva při poskytování sociálních služeb 
• Rizikové situace v péči o osoby s demencí 
• Konference pro ředitele a ekonomy 
• Konference terénní a ambulantní služby 
• Účetnictví pro neziskové organizace  
• Společné supervizní setkání – dle potřeby zajišťuje zpravidla Mgr. Iva Macková 

 
 
  
 



 
 
 
Hospodaření společnosti za rok 2020 (v tisících Kč) 

 

Náklady 

 

spotřeba materiálu a energie 
 
 

1062  

opravy a udržování  

152  

cestovné  

136  

ostatní služby  

338  

mzdové náklady  

6095  

zákonné sociální pojištění  

2009  

zákonné sociální náklady  

158  

daně a poplatky  

32  

poskytnuté příspěvky  

2  

ostatní náklady 
231  



 
Výnosy 
 

 

úhrady klientů 
2424 

fakultativní služby 
100 

dotace MPSV 
4562 

dotace Kraj Vysočina 
480 

dotace Město Třebíč 
2068 

dotace Moravskobudějovický mikroregion 
120 

dotace Jaroměřice nad Rokytnou 
111 

dotace Dukovany 
2 

dotace Náměšť nad Oslavou 
3 

dary 
229 

ostatní výnosy 
142  

 
 
 
 
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V TIS. KČ 26 
NÁKLADY CELKEM V TIS. KČ 10215 
VÝNOSY CELKEM V TIS. KČ 10241 



 
Účetní období. 1. 
1. 2020 – 31. 12. 

2020  
 
Rozvahový den: 31. 12. 2020 
Použité obecné účetní zásady a metody: 

 
V roce 2020 bylo vedeno účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 a příslušnými 
právními předpisy ČR, byla dodržována směrná účetní osnova, uspořádání a označení položek 
účetní závěrky. Dlouhodobý hmotný majetek, oceněný pořizovací cenou, byl rovnoměrně 
odepisován. Drobný majetek byl v souladu s interní směrnicí účtován přímo do nákladů. 
 
Stav dlouhodobého majetku: k 1.1.2020 664.201,- Kč 
 k 31.12.2020 1.263.161,-Kč 
  
Odměna auditora v roce 2020 činila 54.450,- Kč.  
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2020 činí 16,93 úvazků. 
 
Závazky k 31. 12. 2020 vyplývající ze zaúčtování prosincových mezd: 
Finanční úřad 114.596,- Kč 
OSSZ 236.419,- Kč 
Zdravotní pojišťovny: 101.974,- Kč 
Uvedené závazky byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2021. 
 
Během účetního období byla vykonávána pouze hlavní činnost/sociální služby/.  
 

 

Výsledkem hospodaření za rok 2020 je zisk 26 tis. Kč.  
 

 

Spolupráce a partnerství 
 
MPSV 
Krajský úřad Vysočina  
Městský úřad Třebíč - Komunitní plánování sociálních služeb 
Úřad práce Třebíč  
Zajištění odborné praxe pro účastníky kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách se 
zaměřením na přímou obslužnou péči  
KOUS Vysočina - členství v Sociálně zdravotní sekci  
DIANA domácí péče s.r.o. - domácí zdravotní péče, obecná paliativní péče 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 



 
In vozík – půjčovna kompenzačních pomůcek  
Senior Point Třebíč- spolupráce s neziskovými organizacemi pracujícími s cílovou skupinou seniorů   
Městský úřad Třebíč, Městský úřad Jemnice, Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou, Městský 
úřad Moravské Budějovice -sociální odbor – sdílení klienti  
Dále např.:  
praktičtí lékaři, pobytová zařízení pro seniory, sociální pracovníci obcí a zařízení pro seniory, další 
organizace sledující stejné či obdobné cíle  
 

 

 

Děkujeme všem dárcům jednotlivcům, kteří nás podporují v naší činnosti.  
 
Podporovatelé v roce 2020: 
 
MPSV 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Města a obce: 
 

 
• Město Třebíč  
• Město Jaroměřice nad Rokytnou 
• Město Jemnice 
• Město Náměšť nad Oslavou 
• Město Hrotovice 
• Moravskobudějovický mikroregion 
• Městys Okříšky 
• Městys Vladislav 
• Obec Dukovany 
• Obec Koněšín 
• Obec Nárameč  
• Obec Kostníky 
• Obec Horní Újezd 
• Obec Trnava 
• Obec Kožichovice 
• Obec Rudíkov  
• Obec Myslibořice 
• Obec Oponešice 
• Obec Čáslavice 
• Obec Slavětice 
• Obec Ostašov 
• Obec Dolní Vilémovice 

 
 
 

http://www.jaromericenr.cz/

