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Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé,

dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň  
v roce 2015.

Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky o.p.s. 
Máme za sebou perný rok. Naše společnost plně provozuje  
2 typy služeb: Denní stacionář a Odlehčovací službu. Zaměstnáváme  
6 pracovníků na hlavní pracovní poměr a několik pracovníků na do-
hodu o provedení práce. Začínáme se pomalinku rozrůstat a být 
stabilnějším a silnějším partnerem sociálních služeb.

Na jaře 2015 jsme nechali vytvořit kolekci 15 fotografií s názvem  
„Portréty stáří“. Tato kolekce ukazuje klienty v situacích a na místech, 
která jim byla blízká. Naším cílem bylo ukázat krásu a respekt k se-
niorskému věku a současně tímto poděkovat všem klientům a je-
jich pečujícím rodinám za přízeň. Fotografie se v průběhu roku vys-
tavovaly na mnoha místech a všude se setkávaly s neskutečným  
obdivem. 

Snažíme se neustále o zkvalitňování naší péče, a to nejen směrem 
do obnovy technického a materiálního zázemí, ale i v odbornosti 
našich pracovníků. V letošním roce se nám povedlo získat dotace na 
vzdělávání pracovníků. 

V průběhu roku jsme řešili s obcí Němčičky rozšíření Domovinky, a to 
formou nové přístavby, která by se připojila ke stávajícímu objektu. 
Po celý rok jsme se potýkali s náročnou administrativou, ale pevně 
věříme, že v následujícím roce vše zdárně dokončíme a nabídneme 
našim zájemcům další volná místa.

     Bc. Blanka Miličková 
         Vedoucí zařízení

Úvodní slovo



Odlehčovací služba
„Posláním Domovinky Němčičky je poskytnout odlehčovací am-
bulantní a pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností,  
o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem je 
odlehčit rodině při péči o osobu se sníženou soběstačností v době, 
kdy pečující osoba nemůže tuto péči poskytnout nebo potřebuje čas 
na odpočinek proto, abychom udrželi osobu, o kterou je pečováno, 
co nejdéle doma.“
Naším cílem je zajistit péči o vlastní osobu v době, kdy by se o ni 
nemohla pečující osoba postarat. Zajistit aktivity klientovi, o kterého 
je pečováno, dle přání a zvyků tak, aby vedly k udržení dosavadních 
dovedností a schopností.

Službu poskytujeme: 
Seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností od 60 
let, o které je pečováno v domácím prostředí jinou osobou. (Oso-
by, kterým neumožňuje zdravotní stav zůstávat sám v domácnosti.  
Osoby, které trpí pocitem osamocení. Osoby se ztíženou pohy-
blivostí. Osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinso-
novou chorobou).
Ambulantní a pobytová odlehčovací služba je poskytována zájem-
cům s trvalým bydlištěm nebo dočasným pobytem v Mikroregionu 
Hustopečsko.
Odlehčovací služba je poskytována na dobu určitou, nejdéle na dobu 
3 měsíců. Službu lze využít v případě potřeby a zvážení okolností  
i opakovaně. Služba musí být přerušena minimálně na týden.

V roce 2014 využilo odlehčovací služby 24 občanů z okolí Hustopečí.

Naše společnost vznikla 23. října 2012 za účelem poskytovat sociální 
služby seniorům a zdravotně postiženým. Zakladatelem společnosti 
je Obec Němčičky. 

Posláním Domovinky Němčičky o.p.s. je pomáhat seniorům a zdra-
votně postiženým, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Hlavní prioritou naší služby je, aby osoba, o kterou pečujeme, mohla 
zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle. Další prioritou je, aby 
senioři a zdravotně postižení prožili důstojné a plnohodnotné stáří.



Denní stacionář
„Posláním Denního stacionáře Němčičky je poskytnout ambulantní 
službu osobám se sníženou soběstačností z důvodů věku nebo zdra-
votního postižení, a osobám s duševním onemocněním, jejichž situ-
ace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem je poskyt-
nout péči a podporu tak, aby byly zachovány a případně se rozvíjely 
jejich schopnosti, a umožňit aktivnější prožití života.
Cílem je zajistit péči o vlastní osobu v době, kdy si péči nemůže 
osoba zajistit sama. Zajistit aktivity klientovi, o kterého je pečováno, 
dle přání a zvyků tak, aby vedly k naplnění volného času.

Službu poskytujeme:
Seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností od 
60 let, o které je pečováno v domácím prostředí. (Osoby, kterým 
neumožňuje zdravotní stav zůstávat sám v domácnosti. Osoby, které 
trpí pocitem osamocení. Osoby se ztíženou pohyblivostí. Osoby se 
stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou).
Denní stacionář je poskytován zájemcům s trvalým bydlištěm nebo 
dočasným pobytem v Mikroregionu Hustopečsko.

V roce 2014 využilo odlehčovací služby 19 občanů z okolí Hustopečí.



Výstava fotografií Portréty stáří
Domovinka je malé zařízení, ve kterém se snažíme vytvořit 
domácí prostředí tak, aby se u nás klientům líbilo, a také, 
aby bylo znát, že pečujeme s láskou, úctou a respektem ke 
každému. Nesmírně si vážíme každého, kdo navštěvuje či  
bydlí v našem zařízení. Proto jsme vytvořili upomínkovou 
kolekci fotografií, na které jsou klienti vyfoceni mimo naše 
zařízení, na místech, která jsou jim blízká, která mají rádi.  
Autorem fotografií je Richard Bouda.

Zahájení výstavy se konalo v Ekocentru Velké Pavlovice 10. dub-
na 2015. Od té doby fotografie putují po celém okrese Břeclav. 
Mohli jste je zhlédnout v Penzionu Hustopeče, na sociál-
ním odboru v Hustopečích, v Městské knihovně v Hustopečích, 
dále pak v Muzeu Klobouky u Brna, v knihovně Vranovice  
a v Městské knihovně Břeclav.

Zvláštní poděkování patří fotografovi Richardu Boudovi za spoluprá-
ci v letošním roce a za vytvoření krásné kolekce fotografií.



Poděkování
Děkujeme všem dárcům, příznivcům, partnerským organizacím, spo-
lupracujícím institucím.
 

Jihomoravský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
LOMAX & CO s.r.o. • RB-SYSTEM s.r.o.

PLASTY – KO • GRAWEB s.r.o.
Sonnentor • Rácio s.r.o.

Nábytek Blanář Brumovice
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

Vinařství Hulata • Restaurace Sport
Obec Němčičky • Obec Horní Bojanovice

Městys Boleradice • Město Klobouky u Brna
Město Velké Pavlovice

paní Petrásková • Jiří Vávra • Martina Veselá

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015

příjmy za poskytnuté služby
dotace MPSV

dotace JMK
dotace Úřad práce

dotace a dary od obcí
dary ostatní

ostatní příjmy (úroky apod.)

1 187 195
     554 100
        298 000
          373 806
  80 000
 52 220
1 568

mzdové výdaje
potraviny

nákup materiálu
ostatní služby a výdaje

příjmy v roce 2015 v Kč

Příjmy celkem   2 546 889

výdaje v roce 2015 v Kč
1 622 452
         311 355
         318 881
    138 286

Výdaje celkem  2 389 974
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