
[2014]

VÝROČNÍ ZPRÁVA





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 zdravotně 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.

Domovinka si zakládá na tom, aby vybudovala nejen kvalitní prostředí pro 
své klienty, ale aby byla i dobrým zaměstnavatelem. Jsme si vědomi toho, že 
spokojenost klientů pramení ze spokojenosti našich zaměstnanců. Snažíme 
se, aby pracovníci měli dobré pracovní podmínky, které neustále vylepšujeme. 
Dbáme na to, aby pracovníci sdílely etické a morální hodnoty naší společnosti.

Rok 2014 byl pro nás velmi významným rokem. 
Jelikož jsme začaly plně poskytovat pobytovou 
odlehčovací službu s kapacitou 6 lůžek, která 
nám přinesla mnoho změn. Jak personálních, tak 
i provozních. Současně jsme se rozhodli rozšířit 
nabídku služeb o denní stacionář, který je velmi 
oblíbený u našich klientů.
V tomto roce naše zařízení odlehčovacích služeb 
prošlo i státní kontrolou. Hodnocení našeho zařízení 
bylo veskrze kladné, zdůrazňovali vysokou kvalitu 
péče, dodržování důstojnosti, respektování klientů 
a hlavně se jim líbilo vybavení Domovinky, který má 
prvky domácího prostředí.
Dále pak jsme zakoupili nové vybavení do 
společenské místnosti a zútulnili pokoje pro 
pobytové klienty, tak aby se jim u nás líbilo.
Pořádali jsme mnoho výletů do místního okolí, 
grilování, kulturní akce pro zpestření všedních dní.
Dále jsme spolupracovali s Folklórním Souborem 
Krúžek Němčičky, který pro nás v závěru roku 
uspořádal benefi ční akci.
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Vize do budoucnosti
Naše vize směřují k vybudování velmi kvalitního 
zařízení, které bude mít dobré jméno nejen 
v regionu, ale bude i respektovanou značnou 
u ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
Hlavním úkolem pro rok 2015 je přístavba ke 
stávajícímu zařízení, která rozšíří kapacitu o 8 
lůžek. Tento krok je pro nás strategicky, jelikož 
nám zajistí stabilní fi nancování služby a současně 
nebudeme závislí na dotacích orgánů státní správy 
a samosprávy.
Finanční a hmotné prostředky na činnost služeb 
získáváme od orgánů státní správy a místních 
samospráv, od nadací a nadačních fondů, z výnosů 
vlastní činnosti, benefi čních akcí a dárců.
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Odlehčovací služba
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 „Posláním Domovinky Němčičky je poskytnout 
odlehčovací ambulantní 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.“
Našim cílem je zajistit péči o vlastní osobu v době, 
kdy se o něj nemohla pečující osoba postarat. 
Zajistit aktivity klientovi, o kterého je pečováno, dle 
přání a zvyků, tak aby vedli 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. (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).
Ambulantní a pobytová odlehčovací služba je 
poskytována zájemcům s trvalým bydlištěm nebo 
dočasným pobytem v mikroregion 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 min. na týden.

V roce 2014 využilo odlehčovací služby 30 občanů 
z okolí Hustopečska.





Denní stacionář
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„Posláním Domovinky Němčičky je poskytnout 
ambulantní službu osobám se sníženou 
soběstačností z důvodů věku nebo zdravotního 
postižení, a osobám s duševním onemocněním, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Cílem je poskytnout péči a podporu, 
tak  aby byly zachovány případně se rozvíjely jejich 
schopnosti a umožňujeme 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 vedli 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 mikroregion 
Hustopečsko.

V roce 2014 využilo odlehčovací služby 14 občanům 
z okolí Hustopečska.



• Plasty – ko
• Lomax & Co s.r.o.
• RB - SYSTEM
• Nábytek Blanář
• Rácio s.r.o.
• Sonnentor
• paní Naděžda Prokešová
• pan Drahomír Hausner
• Folklorní soubor
Krúžek Němčičky

• MPSV
• obec Němčičky
• obec Horní Bojanovice
• městys Boleradice
• město Velké Pavlovice
• město Klobouky u Brna

Děkujeme všem dárcům, příznivcům, 
partnerským organizacím, spolupracujícím 
institucím, sponzorům za jejich podporu, 
pomoc v roce 2014.

Poděkování
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Výdaje v roce 2014 v Kč

Mzdové výdaje 1 385 685

Potraviny 131 102

Nákup materiálu 196 854

Ostatní služby a výdaje 241 659

Výdaje celkem 1 955 300

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí + 81 316 Kč.

Příjmy v roce 2014 v Kč

Příjmy za poskytnuté služby 1 018 939

Dotace MPSV 522 000

Dotace Úřad práce 379 677

Ostatní dotace a dary 116 000

Příjmy celkem 2 036 616

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014
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