Pečovatelská služba Napajedla změnila od 1.10.2015 právní formu
Od 1.1.2015 nastala změna financování soc. služeb – změna v přidělování dotací z veřejných
rozpočtů přechodem financování z MPSV na kraje, a to pověřením poskytovatele zajištěním
služeb obecného hospodářského zájmu (distribuce veřejných prostředků rovným způsobem
v souladu s legislativou EU k veřejné podpoře). Byly vydány nové metodické postupy
Zlínského kraje (ZK) se zavedením institutu přiměřeného zisku poskytovatele. Zřizovatelem i
poskytovatelem Pečovatelské služby Napajedla bylo město Napajedla (obec - provozovatel
dosahuje určitého zisku a jelikož je zároveň poskytovatelem soc. služby, tak nemá nárok na
dotaci a má si službu plně financovat sama ze svých zdrojů – nebere se v potaz samostatná
nevýdělečná peč. služba, ale poskytovatel – obec). Pečovatelská služba Napajedla,
organizačně začleněná od r. 2013 pod odbor soc. věcí MěÚ splnila za vykazovaný rok 2014
včetně plánu na r. 2015 všechna kritéria (kritérium efektivity služby, dostupnosti a potřebnosti
služby i parametr předpokladů kvality) a dosáhla na plných 100 bodů v hodnocení. Tímto
splnila podmínky jak na přidělení finanční podpory (na r. 2015 přidělena v celkové výši 1.381
440,- Kč), tak na zařazení do Akčního plánu rozvoje soc. služeb Zlínského kraje na rok 201618.
Na základě výše uvedených změn v přechodu financování soc. služeb na kraje a vzhledem
k metodice ZK a ke skutečnosti, že obec jako celek vykazuje zisk a předmětnou dotaci
bychom museli na konci roku vracet, absolvovali zástupci města několik jednání a konzultací
s úředníky krajského úřadu ohledně možnosti udržení přidělené dotace. Zároveň se však i
vedení města muselo souběžně zabývat skutečností, jak službu provozovat a o dotaci nepřijít.
Prioritou zastupitelů města bylo udržení předmětné služby ve městě pod „taktovkou města“.
I když zastupitelstvo Zlínského kraje v červnu t.r. (25.6.) schválilo, na základě připomínek,
změnu v metodickém pokynu (byly předkládány 2 varianty změn) a „posunulo“ zohledňování
přiměřeného zisku poskytovatele z r. 2015 na r.2016, odsouhlasili zastupitelé našeho města
na červnovém zasedání (24.6.) na základě výstupů z předchozích jednáních se ZK zřízení
samostatné příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla od 1.7.2015 s termínem
zahájení poskytování služby od 1.10.2015 jako samostatné neziskové organizace
s hospodařením odděleným od obce.
Během tohoto období proběhl administrativní maratón v souvislosti se zrušením stávající
registrace pečovatelské služby pod městem, zřízení příspěvkové organizace a její registrace
jako nového poskytovatele sociální služby – pečovatelské služby. Zároveň proběhlo výběrové
řízení na ředitele této nové organizace.
Ředitelkou Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace (PSN) a zároveň sociální
pracovnicí je Mgr. Irena Horková.
U pracovnic PSN (kromě uklízečky - zůstává pod městem) došlo k přechodu práv a
povinností ze stávajícího zaměstnavatele města Napajedla na novou příspěvkovou organizaci.
Organizace sídlí na adrese: Pod Kalvárií 90, 763 61 Napajedla.
Kontakty zůstávají stejné – tel. 577 944 714, 604 235 069,
e-mail: pecovatelskasluzba@napajedla.cz, web: www.napajedla.cz.
Zřizovatelem služby je město Napajedla. Služba je i nadále poskytována terénní i ambulantní
formou se zařízením na obou domech s pečovatelskou službou – Pod Kalvárií 90 a Sadová
1554. Stejná zůstává i územní působnost – Napajedla vč. spádových obcí (kromě obce
Spytihněv). Nový je identifikátor PSN, p.o. – 9913187.
Veškeré informace o PSN (i o jiných sociálních službách) najdete na webu centrálního
Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV, v Katalogu sociálních služeb Zlínského
kraje a na webu města.

Děkujeme všem pečovatelkám (vč. pradleny), soc. pracovnici paní Dvorníkové (odchod
do důchodu) i pracovnicím na dohodu za jejich spolupráci s námi a přejeme paní ředitelce a
„staronovému“ kolektivu, ať se jim v jejich mnohdy nelehké práci daří ke spokojenosti všech
těch, kteří je vzhledem ke své snížené soběstačnosti nebo zhoršenému zdravotního stavu,
nutně potřebují k tomu, aby i nadále mohli zůstávat ve svém domácím prostředí.
Všem klientům – uživatelům této služby přejeme, aby byli se službami jen spokojeni.
Za odbor soc. věci: Alena Kašná, vedoucí odboru

