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Organizace Obecný zájem, z. ú., je neziskovou organizací
poskytující sociální služby ve Smiřicích a vybraných okolních obcích
s dojezdovou vzdáleností do 20km.
Jako nestátní organizace vznikla v roce 2003, kdy byla zapsána
u MVČR. 

Posláním organizace je poskytnout klientům starším 18ti let takovou
podporu, která jim umožní zůstat ve svém přirozeném prostředí a
společenství a v maximální možné míře si zachovat svůj dosavadní způsob
života, a to navzdory snížené soběstačnosti. 
V případě odlehčovací služby je naším cílem nabídnout podporu také
pečujícím osobám, ať už na vyřízení si vlastních záležitostí nebo získání
času pro nezbytnou regeneraci sil. 

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 Půjčovna kompenzačních pomůcek

Poskytované činnosti:

Kde jsme v r. 2021 pomáhali Provozní doba organizace: 
PO - NE, vč. svátků

7:00 - 19:00

Vážení přátelé,

uplynul další rok, ve kterém jsme měli tu čest být s vámi, 
a proto mi dovolte, abych vám poskytla přehled všeho, co se
událo a podrobněji vás seznámila s naší činností.

Ráda bych poděkovala všem, kteří naši činnost podporují, všem
dárcům, donátorům, spolupracovníkům, rodinným příslušníkům
a zaměstnancům. Díky jejich štědrosti, obětavé práci a nadšení
můžeme i nadále pracovat na zkvalitňování a rozvoji námi
poskytovaných služeb pro tak potřebné.

Děkujeme Vám za vaši přízeň a zájem 
ředitelka organizace
Mg. Iveta Brzková

Vedle poskytovaných služeb provozujeme také půjčovnu
kompenzačních pomůcek. Možná je dlouhodobá zápůjčka nebo také
jednorázové zapůjčení pro větší bezpečnost a komfort při smluvené péči. 

Jaký byl rok 2021?
V uplynulém roce jsme se stejně jako ostatní nadále potýkali s obtížnou situací, 
jež byla zapříčiněna zejména šířícím se onemocněním covid. 
Jsme hrdí, že jsme to navzdory karanténám, ať už u klientů nebo zaměstnanců
nebo jiným komplikacím, dokázali. Péči jsme zajistili všem našim potřebným po
celých 365 dní v roce. 

I když to nebylo vždy jednoduché, usilovali jsme se o zachování vysoké kvality
služby a důležité pro nás bylo také neustávat v dalším rozvoji organizace a námi
poskytovaných služeb. Důraz vždy klademe na partnerský a klienta orientovaný
přístup. Je nám totiž jasné, že to jakým způsobem ke klientům přistupujeme, má
významný vliv na kvalitu života jejich a potencionálně i celých rodin. 

Službu poskytujeme odborně, dále se vzděláváme prostřednictvím akreditovaných
kurzů, ale i interního vzdělávání. V tomto roce jsme si splnili přání ujistit se ve
správném paliativním přístupu. Je to pro nás nezbytné, jelikož se čím dál častěji
potkáváme s klienty v terminálním stádiu onemocnění. 



POČET HODIN U NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÝCH SKUPIN ÚKONŮ V ODLEHČOVACÍ 
SLUŽBĚ 

Pomoc při péči o vlastní osobu 444hod.

Pomoc při osobní hygieně v domácnosti klienta 419hod.

Pomoc se zajištěním a přípravou stravy 398hod.

Sociálně-terapeutické činnosti a nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností

634hod.

Podpora při zajištění chodu domácnosti 512hod.

POČET HODIN NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÝCH SKUPIN ÚKONŮ V PEČOVATELSKÉ
SLUŽBĚ 

Pomoc při péči o vlastní osobu 1 392hod.

Pomoc při osobní hygieně v domácnosti klienta 1 274hod.

Příprava a podání jídla a pití 947hod.

Dovoz a donáška jídla 9 995x

Běžný úklid a údržba domácnosti 1 573hod.

Počet nových klientů v roce: 25
Průměrný počet aktivních klientů  za měsíc: 64

Počet ukončených smluv v roce: 25

Počet ujetých kilometrů 
za klienty : 

83881
Pečovatelskou službu jsme 

poskytovali v 22 obcích.

Počet aktivních klientů celkem: 90
(z toho 62 žen a 28 mužů)

Průměrný věk klientů: 82 let

Počet nových klientů v roce: 9
Průměrný počet aktivních klientů  za měsíc: 6,4

Počet ukončených smluv v roce: 7
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Počet aktivních klientů celkem: 13
(z toho 11 žen a 2 muži)

Průměrný věk klientů: 84 let

Námi poskytovaná odlehčovací služba pomáhá
klientům přímo v jejich domácnostech. 

Pracovník v sociálních službách dočasně
zastoupí pečující osobu, aniž by klient musel
opouštět známé prostředí. 

Každodenní péče o osobu blízkou s sebou přináší
vysokou pečovatelskou zátěž, spolupráce s
formální službou představuje způsob, jak
předcházet vyčerpání a vyhoření pečujících
osob. 

Pečujícím rodinám jsme byli k dispozici také co
se týče poradenství v oblasti správné
manipulace a polohování, uzpůsobení prostoru,
nebo péče o člověka se syndromem demence
apod.  

V pečovatelské službě nadále pozorujeme měnící se
charakter péčí, čím dál častěji pomáháme se
zajištěním komplexní péče o osobu, osobní hygienu a
stravu. Maximálně se snažíme, abychom klientům
pomohli naplnit jeden z nejčastějších cílů spolupráce, a
to setrvat co nejdéle v domácím prostředí. 

Významným tématem je pro nás také péče o člověka
žijícího se syndromem demence. Je logické, že tito lidé
potřebují specifický přístup, ať už při vyjednávání a
plánování služby, tak při jejím poskytování. Třetina
našich klientů v roce 2021 měla sníženou
soběstačnost z důvod projevů demence nebo 
 určitého kognitivního deficitu. Větší část klientů
pociťuje obtíže při svém každodenním fungování
zejména pro problémy s mobilitou.

V roce 2021 žádali klienti o spolupráci pro
pracovní závazky pečujících (54%), dále také

ze zdravotních důvodů na straně pečující
osoby (31%), pro plánovanou dovolenou a

potřebu odpočinku (15%).



Příjmy v celých tisících Kč Částka Výdaje v celých tisících Kč Částka

Provozní dotace 8 774 Spotřebované nákupy a služby 2 718

Přijaté příspěvky (dary) 50 Osobní náklady 7844

Úhrady od klientů 2163 Ostatní náklady 198

Ostatní výnosy 9 Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek 232

Celkem 10 996 Celkem 10 992
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Výše uvedené ekonomické ukazatele vypovídají o hospodaření organizace za rok 2021, zahrnují
pečovatelskou a také odlehčovací službu celkem. 

a dalším
spolupracujícím
obcím


