VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Generace Care z.ú.
Se sídlem: Polní 974, 684 01 Slavkov u Brna
Kancelář: Pastrnkova 13, 615 00 Brno
IČ: 04377371
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POSLÁNÍ
•

Pečovatelská služba Generace Care z.ú., zajišťuje pomoc občanům v rámci města
Brna, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

•

Služba je poskytována na území města Brna.

CÍLE
Poskytovat, co nejširší komplex služeb tak, abychom poskytli účinnou pomoc uživatelům a
jejich rodinám podle jejich potřeb a dále abychom uživatelům umožnili
•

kvalitní život v jejich přirozeném prostředí

•

zachovat jejich dosavadní sociální vazby

•

co nejvíce oddálit jejich pobyt v ústavních zařízeních

Cílová skupina uživatelů
•

osoby s chronickým onemocněním

•

osoby se zdravotním postižením

•

senioři

Věková kategorie
•

mladí dospělí (19 - 26 let)

•

dospělí (27 - 64 let)

•

mladší senioři (65 - 80 let)

•

starší senioři (nad 80 let)

Služba je uživatelům poskytována – PONDĚLÍ-NEDĚLE vždy 7:00-20:00 hodin, včetně
státních svátků.
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Zásady poskytování služby
•

podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů,

•

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

•

uživatel musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými
vlastnostmi a zvyky,

•

individuální přístup - služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb
uživatelů,

•

svobodné rozhodování - uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb
nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení,

•

flexibilita služby – jsme ochotni pružně reagovat na přání a potřeby uživatelů,

•

podpora přirozených vztahů – poskytované služby maximálně respektují a podporují

přirozenou síť rodinných a přátelských vztahů uživatele,
•

zachovávání diskrétnosti a mlčenlivost o citlivých a osobních informacích našich
uživatelů,

•

profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na
odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni.

Projekt - Generace – podpora pečujících
V roce 2018, jsme mohli začít realizovat projekt, financovaný z Evropské Unie, který je
určený rodinám, které pečují o své blízké v domácím prostředí. Pomoc je zaměřena na
podporu setrvání rodinného příslušníka co nejdéle domácím prostředí, pomoc rodině a
jednotlivcům zvládnout tuto situaci doma. V týmu máme zdravotní sestru, konzultanta,
psychologa a právníka.

Uživatelé v roce 2018
V roce 2018 jsme poskytli péči 40 uživatelům, jejichž průměrný věk byl 82 let. Ve všední dny
jsme během roku uskutečnili u uživatelů 14 558 návštěv z toho o víkendech a státních
svátcích 1 772 návštěv. Průměrný počet dní péče bylo 70.
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Personální zajištění v roce 2018
V průběhu roku 2018 bylo v naší organizaci zaměstnáno 13 zaměstnanců.

Finanční zajištění pečovatelské služby v roce 2018
Provozní náklady

1 243 294,- Kč

Personální náklady celkem

2 794 270,- Kč

Náklady

4 037 564,- Kč

Příjmy za poskytnuté služby

884 164,-Kč

Dotace MMB

807 500.-Kč

Dotace JMK

180 200,-Kč

Dotace MPSV
Dotace z úřadu práce, dary, další výnosy
Výnosy

2 155 700,- Kč
10 000,-Kč
4 037 564,-Kč
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Naplňování poslání a cílů
Poslání a cíle pečovatelské služby Generace Care z.ú. jsou naplňovány. Snažíme se o podporu našich
uživatelů, aby mohli zůstat, co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, byli v kontaktu s rodinou a
přáteli. Společnými silami, tak může uživatel zůstat doma a oddálí se, tak jeho případný pobyt
v ústavním zařízení.

Závěr
Výroční zpráva je prospěšný nástroj k tomu, aby se organizace alespoň jednou za rok ohlédla za tím,
co dokázala, a aby se zamyslela nad směrem své další cesty. Chci poděkovat všem zaměstnancům, za
obětavý, vlídný a odborný přístup k péči o naše uživatele, která není v dnešní době často k vidění. Při
opravdu těžké a nedoceňované práci jim nechybí úsměv, ochota a porozumění.
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