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Vítejte,
dovolte mi předložit tuto Výroční zprávu za rok 2017. Výroční zpráva popisuje vývoj společnosti.
Agentura domácí péče LADARA poskytuje pečovatelskou službu, osobní asistenci a tísňovou péči.
Tyto služby jsou poskytovány a rozvíjeny v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb města Karlovy Vary na období 2014 – 2018 a Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb Karlovarského kraje na období 2014 – 2017.
Při poskytování péče bychom se neobešli bez úzké spolupráce Krajského úřadu karlovarského
kraje, vedení města Karlovy Vary, Odboru sociálních věcí magistrátu města Kalovy Vary, vedení
města Nová Role, ošetřujícími lékaři našich uživatelů.
Při poskytování sociálních služeb dbáme na individualitu každého uživatele. Námi poskytované
sociální služby se zaměřují na širokou cílovou skupinu - na seniory omezené v soběstačnosti z
důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního stavu, osoby se zdravotním postižením, osoby
s jiným zdravotním postižením, včetně osob, které z důvodu úrazu potřebují dočasně pomoc jiné
fyzické osoby.
Chtěl bych zde poděkovat všem mým spolupracovníkům Agentury domácí péče LADARA za jejich
osobní přístup při zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a tísňové péče a řešení potřeb
uživatelů jednotlivých sociálních služeb. Tyto problémy mé spolupracovnice řeší odpovědně,
profesionálně a s entuziasmem a empatií.
Na závěr bych chtěl poděkovat, také našim sponzorům, dárcům, státním institucím, především
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Krajskému úřadu Karlovarského kraje a statutárnímu městu
Karlovy Vary, městu Nová Role. Bez jejich pochopení a finanční podpory pro pomoc našim
uživatelům, bychom nemohli poskytovat a rozvíjet sociální služby.
Ing. Pavel Andrejkiv, DiS.
ředitel společnosti

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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1. Základní údaje o Agentuře domácí péče LADARA
Název organizace:

Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Zřizovatel:

Pavla Andrejkivová – LADARA, s.r.o

Forma:

obecně prospěšná společnost

IČ organizace:

264 06 608

ID datové schránky:

xxd6hdz

Číslo účtu:

212 065 252 / 0300

Sídlo organizace:

Agentura domácí péče LADARA, Počerny 104, 360 17 Karlovy Vary

Provozovna:

Agentura domácí péče LADARA, Čankovská 102, 360 05 Karlovy Vary
Agentura domácí péče LADARA, Nádražní 254, 36525 Nová Role

Statutární orgán:

Ing. Pavel Andrejkiv, DiS., ředitel.
tel.: 777 143 124, 353 549 325

e-mail:

andrejkiv@ladara.eu

Webové stránky:

www.ladara.eu

Plátce DPH:

ne

Poskytované činnosti:
1. Poskytování pečovatelské služby;
2. Poskytování osobní asistence;
3. Poskytování tísňové péče.
Identifikátor pečovatelské služby: 1119251
Identifikátor osobní asistence: 1817403
Identifikátor tísňové péče: 6479013
Vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence: Drahomíra Hladíková
Vedoucí tísňové péče: Petra Dvořáková

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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Správní rada společnosti v roce 2017 byla následující:
předseda správní rady:

Pavla Andrejkivová

členové správní rady:

JUDr.Veronika Vlková
Bc. Šárka Šturmová

Dozorčí rada společnosti v roce 2017 byla následující:
předseda dozorčí rady:

MUDr. Tomáš Pospíšil

členové dozorčí rady:

Helena Zíková
Bc. Petr Andrejkiv, DiS.

Členové správní a dozorčí rady nepobírali v roce 2017 žádné finanční odměny spojené s jejich
funkcemi.

2. Historie Agentury domácí péče LADARA
V současné době naše organizace nese název Agentura domácí péče LADARA, o.p.s
Předcházející označení

organizace bylo Pavla Andrejkivová, Agentura domácí péče

s

křesťanským posláním, která zahájila provoz již v roce 1994 a zajišťovala zdravotní služby.
Sociální služby byly poskytovány jako součást služeb Agentury domácí péče a byly
poskytovány od roku 1998. V roce 2002 byl za účelem možnosti poskytovat sociální služby
vydán Živnostenský list s předmětem podnikání „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“.
V roce 2006 došlo ke vzniku Agentury domácí péče LADARA, o.p.s. K 1.1.2007 došlo
registraci

pečovatelské služby a osobní asistence. Tísňová péče byla zaregistrovaná dne

1.12.2008.

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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3. Pečovatelská služba
3.1 Veřejný závazek pro pečovatelskou službu
Veřejný závazek:
Pomoc a podporu poskytujeme osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nebyly by
schopni bez pomoci druhých nadále žít ve svém domácím prostředí. Odbornou a laskavou péčí
se Agentura domácí péče LADARA snaží uživatelům zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti
a umožňuje jim zůstat tam, kde dlouhá léta žijí, kde mají rodinu, přátelé, sousedy, kde se cítí
dobře a bezpečně.
Cíl pečovatelské služby:
Cíl, který by měla poskytovaná služba naplňovat stanovuje uživatel. Osobní cíle vycházejí
z možností a schopností zájemce o službu. Jedná se zejména o zajištění dohodnutých běžných
každodenních úkonů, které by jinak uživatelé dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní
nebo tělesné postižení, či stáří. Poskytovanými službami chceme umožnit uživateli setrvat ve
svém domácím prostředí.
Krátkodobý cíl:
·

vyřešit nepříznivou sociální situaci uživatele

·

poskytovat komplex služeb a úkonů vedoucích k soběstačnosti uživatele sociální
služby

·

umožnit zapojení uživatelů do běžného života

·

pomáhat uživateli překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života

Dlouhodobý cíl:
Prodloužit dobu, kterou lidé mohou žít ve svém přirozeném prostředí a nemuseli jít do
pobytového zařízení.

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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3.2 Popis Pečovatelské služby
Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme ve vymezeném čase v
domácnostech - ve vlastním sociálním prostředí uživatele. V rámci pečovatelské služby také
poskytujeme základní sociální poradenství.
Územní rozsah poskytování pečovatelské služby
Agentura domácí péče LADARA, o.p.s poskytuje pečovatelskou službu městě Karlovy
Vary (Bohatice, Čankov, Doubí, Drahovice, Dvory, Hůrky, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice,
Rybáře, Sedlec, Stará Role, Tašovice) a jeho blízkého okolí - Jenišov, Hory, Otovice,
Dalovice). Dále poskytuje péči ve městě Nová Role – Mezirolí, Jimlíkov.
Agentura domácí péče LADARA měla v roce 2017 následující časovou působnost:
Pečovatelské služby - v Karlových Varech a jeho blízkého okolí (denně od 7 do 21 hodin)
- v Nové Roli (denně od 7 do 19 hodin)
Pečovatelská služba je určena cílové skupině uživatelů:
• osobám s chronickým onemocněním,
• osobám se zdravotním postižením,
• seniorům.
Věková struktura uživatelů pečovatelské služby:
• dospělí (27 - 64 let),
• mladší senioři (65 - 80 let),
• starší senioři (nad 80 let).

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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Kapacita:
Pečovatelská služba může celkem denně poskytnout péči 140 - ti uživatelům. Z toho 90
uživatelům v Karlových Varech a 50 v Nové Roli.
Pečovatelská služba zajišťuje zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu:
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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3.3 Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou službu
Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostředí

130 Kč/hod.

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny

130 Kč/hod.

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. pomoc při přípravě jídla a pití

130 Kč/hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. běžný úklid a údržba domácnosti

130 Kč/hod.

2. běžné nákupy a pochůzky
6. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

70 Kč/Kg

7. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

70 Kč/Kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na jednání s orgány veřejné moci a
institucemi poskytujícími veřejné služby a doprovázení zpět
Fakultativní úkony
doprava pouze pro uživatele soc.služby, kteří nemají jinou možnost dopravy
pronájem termoportů (pouze Nová Role)
vyřízení příspěvku na péči (vyplnění žádosti, odvoz žádosti na příslušný úřad,
telefonování)
Ceník za úkony pečovatelské služby je platný od 1.9.2017

130 Kč/hod

15 Kč/Km
30 Kč/měsíc
450 Kč/úkon

Ing.Pavel Andrejkiv, DiS

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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3.5 Popis zavedení pečovatelské služby
Námi poskytovaná pečovatelská služba se zaměřuje na širokou cílovou skupinu - na seniory
omezené v soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního stavu, osoby se
zdravotním postižením. V rámci pečovatelské služby se snažíme podporovat život našich
uživatelů v přirozeném prostředí, ve využívání běžně dostupných veřejných služeb, včetně
udržení běžných vazeb ve společnosti. Doplňujeme péči rodiny a podporujeme ji při pochopení
potřeb uživatele. Naši agenturu kontaktuje sám zájemce o službu někdy rodina, sousedé,
praktičtí lékaři, sociální pracovníci ze sociálního odboru magistrátu města Karlovy Vary, jsou
to i sousedé uživatelů, zdravotní sestry z domácí zdravotní péče, z Karlovarské krajské
nemocnice. Na základě ústní či písemné žádosti o poskytování pečovatelské služby provede
sociální pracovník tzv. místní šetření v místě poskytování služby. Během tohoto šetření dojde
ke zjištění nepříznivé sociální situace, potřeb, schopností a vlastních zdrojů zájemce. Dále pak
k předání veškerých informací o způsobu poskytování péče, o právech a povinnostech, které by
vyplývaly ze smlouvy. Součástí místního šetření je také základní sociální poradenství, při
kterém sociální pracovník předá zájemci např. informace o vyřízení příspěvku na péči, o
možném využívání komerčních služeb (dovážka obědů, úklidová služba), o vhodné úpravě
prostor, nároku na sociální dávky. Na základě místního šetření vyhodnotí sociální pracovník
míru podpory zájemce, společně si stanoví cíle a dohodnou se na individuálním plánu péče,
který povede k vyřešení nebo zmírnění nepříznivé situace. Agentura domácí péče LADARA
spolupracuje s terénními zdravotnickými službami v Karlových Varech, domácí hospicovou
péčí a službami krizového či tísňového volání v případě nenadálé události. Při zajištění péče
komunikujeme se sociálními pracovníky magistrátu města Karlovy Vary a města Nová Role, s
ošetřujícími lékaři, rodinnými příslušníky.
Zájemci o informace o námi poskytovaných službách zjistí více informací na našich
internetových stránkách – www.ladara.eu, na facebookových stránkách, letácích, novinových
článcích a v neposlední řadě i z reklamních polepů našich provozoven nebo

služebních

automobilů, kde získají potřebné kontakty.
Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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3.6 Statistické ukazatele
Více informací o struktuře námi poskytovaných úkonů je uvedeno níže.
Úkony:
• zajištění úkonů osobní hygieny 32 % (pomoc s celkovou hygienou těla 18 %, pomoc při
běžných úkonech osobní hygieny 14 %),
• péče o domácnost – 27 % (běžný úklid a údržba domácnosti 17 %, běžné nákupy a
pochůzky 10 %),
• zajištění stravování - 23 % (z toho dovoz nebo donáška jídla 6 %, pomoc a podpora při
podávání jídla a pití 17 %),
• zajištění kontaktu se společenským prostředím – 9 %,
• prostorová orientace - 6 %.
Podobné procentické zastoupení jednotlivých úkonů předpokládáme i v roce 2018.
20 % úkonů pečovatelské služby je provedeno o sobotách, nedělí a státních svátcích, 80 %
úkonů pečovatelské služby je provedeno v pracovní dny.
61 % našich uživatelů má přiznán příspěvek na péči ve 2. a 3.stupni.
V následující tabulce č.1 jsou uvedeny vybrané statistické údaje.
Tab.č.1 Vybrané statistické údaje za rok 2017 u pečovatelské služby
provozní doba - celkový počet hodin
provozní doba - celkový počet dnů
celkový počet uživatelů
celkový počet uživatel-dnů
celkový počet uživatel-hodin
počet poskytnutých úkonů

5 475
365
241
16 501
14 155
24 671

zdroj: vlastní evidence

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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4. Osobní asistence
4.1 Veřejný závazek
Naší snahou je poskytovat osobní asistenci odborně tak, aby jedinec byl schopen žít
plnohodnotný život v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí. Při
zajišťování služby plně respektujeme osobnost a důstojnost uživatele. Tato sociální služba je
poskytována v přirozeném sociálním prostředí, kde uživatel žije, pracuje nebo se vzdělává. Je
zajišťována na základě aktuální potřeby uživatele.
Cíle osobní asistence
Cíl, který by měla poskytovaná služba naplňovat stanovuje uživatel. Osobní cíle vycházejí
z možností a schopností zájemce o službu. Jedná se zejména o zajištění dohodnutých běžných
každodenních úkonů, které by jinak uživatelé dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní
nebo tělesné postižení, či stáří. Poskytovanými službami chceme umožnit uživateli setrvat ve
svém domácím prostředí.
Krátkodobý cíl:
-poskytovat komplex služeb a úkonů vedoucích k soběstačnosti uživatele sociální služby
-umožnit zapojení uživatelů do běžného života
Dlouhodobý cíl:
-zachování dosavadního způsobu života uživatelů a jejich setrvání v domácím prostředí.

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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4.2. Popis osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Územní rozsah poskytování osobní asistence
Agentura domácí péče LADARA, o.p.s poskytuje osobní asistenci ve městě Karlovy
Vary (Bohatice, Čankov, Doubí, Drahovice, Dvory, Hůrky, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice,
Rybáře, Sedlec, Stará Role, Tašovice) a jeho blízkého okolí - Jenišov, Hory, Otovice,
Dalovice). Dále poskytuje péči ve městě Nová Role – Mezirolí, Jimlíkov.
Agentura domácí péče LADARA měla v roce 2017 následující časovou působnost:
Osobní asistence - Karlovy Vary, Nová Role (dle potřeby uživatele)
Osobní asistence je určena cílové skupině uživatelů:
•
•

osoby s chronickým onemocněním,
osoby s jiným zdravotním postižením, včetně osob, které z důvodu úrazu potřebují
dočasně pomoc jiné fyzické osoby,

•

osoby se zdravotním postižením,

•

senioři.

Věková struktura uživatelů:
• dospělí (27 – 64 let)
• mladší senioři (65 – 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)

Kapacita
Osobní asistence můžeme denně poskytnout péči 10 - ti uživatelů
Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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Osobní asistence zajišťuje zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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4.3 Poskytované úkony a úhrady za osobní asistenci
a) pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
1.pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2.pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3.pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

130 Kč/hod.

4.pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) pomoc při osobní hygieně:
1.pomoc při úkonech osobní hygieny
2.pomoc při použití WC

130 Kč/hod.

c) pomoc při zajištění stravy:
1.pomoc při přípravě jídla a pití

130 Kč/hod.

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1.pomoc s úklidem a údržbou domácností a osobních věcí
2.nákupy a běžné pochůzky

130 Kč/hod.

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1.pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psych. a sociálních schopností a dovedností
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové
aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení a zpět
g) pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osob. záležitostí
h) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
ch) pomoc při vyřizování běžných záležitostí

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

Fakultativní úkony
pronájem termoportů
doprava pouze pro uživatele sociální služby, kteří nemají jinou možnost dopravy
vyřízení příspěvku na péči (vyplnění žádosti, odvoz žádosti na příslušný úřad, telefonování)

30 Kč/měsíc
15 Kč/Km
450 Kč/úkon

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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4.4 Popis zavedení osobní asistence
Námi poskytovaná osobní asistence se zaměřuje na širokou cílovou skupinu - na seniory
omezené v soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního stavu, osoby se
zdravotním postižením. V rámci osobní asistence se snažíme podporovat život našich uživatelů
v přirozeném prostředí, ve využívání běžně dostupných veřejných služeb, včetně udržení
běžných vazeb ve společnosti. Doplňujeme péči rodiny a podporujeme ji při pochopení potřeb
uživatele. Naši agenturu kontaktuje sám zájemce o službu někdy rodina, sousedé, praktičtí
lékaři, sociální pracovníci ze sociálního odboru magistrátu města Karlovy Vary, jsou to i
sousedé uživatelů, zdravotní sestry z domácí zdravotní péče, z Karlovarské krajské nemocnice.
Na základě ústní či písemné žádosti o poskytování osobní asistence provede sociální pracovník
tzv. místní šetření v místě poskytování služby. Během tohoto šetření dojde ke zjištění
nepříznivé sociální situace, potřeb, schopností a vlastních zdrojů zájemce. Dále pak k předání
veškerých informací o způsobu poskytování péče, o právech a povinnostech, které by
vyplývaly ze smlouvy. Součástí místního šetření je také základní sociální poradenství, při
kterém sociální pracovník předá zájemci např. informace o vyřízení příspěvku na péči, o
možném využívání komerčních služeb (např. úklidová služba), o vhodné úpravě prostor,
nároku na sociální dávky. Na základě místního šetření vyhodnotí sociální pracovník míru
podpory zájemce, společně si stanoví cíle a dohodnou se na individuálním plánu péče, který
povede k vyřešení nebo zmírnění nepříznivé situace. Agentura domácí péče LADARA
spolupracuje s terénními zdravotnickými službami v Karlových Varech, domácí hospicovou
péčí a službami krizového či tísňového volání v případě nenadálé události. Při zajištění péče
komunikujeme se sociálními pracovníky magistrátu města Karlovy Vary a města Nová Role, s
ošetřujícími lékaři, rodinnými příslušníky.
Zájemci o informace o námi poskytovaných službách zjistí více informací na našich
internetových stránkách – www.ladara.eu, na facebookových stránkách, letácích, novinových
článcích a v neposlední řadě i z reklamních polepů našich provozoven nebo

služebních

automobilů, kde získají potřebné kontakty.
Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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4.5 Statistické údaje
Struktura prováděných úkonů poskytovaných v rámci osobní asistence

v roce 2017 byla

následující.
Úkony:
•

péče o domácnost – 51 % (nákupy a běžné pochůzky, pomoc s úklidem a údržbou
domácnosti),

•

zajištění úkonů osobní hygieny 14 % (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při
využití WC),

•

zajištění stravování – 10 % (pomoc a podpora při podávání jídla a pití),

•

samostatný pohyb – 9 %,

•

doprovázení dospělých – 8%,

•

zajištění kontaktu se společenským prostředím – 8 %.

Podobné procentické zastoupení jednotlivých úkonů předpokládáme i v roce 2018.
75 % našich uživatelů má přiznán příspěvek na péči ve 2. a 3. stupni.
20 % úkonů pečovatelské služby je provedeno o sobotách, nedělí a státních svátcích, 80 %
úkonů pečovatelské služby je provedeno v pracovní dny.
V následující tabulce č.2 jsou uvedeny vybrané statistické údaje.
Tab.č.2 Vybrané statistické údaje za rok 2017 u osobní asistence
provozní doba - celkový počet hodin
provozní doba - celkový počet dnů
celkový počet uživatelů
celkový počet uživatel-dnů
celkový počet uživatel-hodin

8 760
365
12
1 012
1 289

zdroj: vlastní evidence

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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5. Tísňová péče
5.1 Veřejný závazek:
Snahou při poskytování tísňové péče je oddalovat nebo zkracovat pobyt v sociálních
pobytových zařízení. Tísňovou péči chceme poskytovat odborně tak, aby jedinec byl schopen
žít plnohodnotný život v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí co nejdéle.
V rámci bezplatného základního sociálního poradenství nabídnout možnosti řešení nepříznivé
sociální situace a zprostředkovat využívání i jiných sociálních služeb (zejména pečovatelskou
službu, osobní asistenci) a zajistit pomoc při prosazování práv uživatelů. Při zajišťování služby
plně respektujeme osobnost a důstojnost uživatele.
Cíle tísňové péče:
•

zajistit pocit bezpečí pro samotného uživatele tak i pro jeho rodinné příslušníky a okolí
a umožnit mu setrvat v jeho přirozeném sociálním prostředí co nejdéle,

•

snížení počtu čekatelů na umístění v pobytových sociálních zařízeních

•

udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších osob a zdravotně
postižených lidí

•

narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí

•

snížení počtu hospitalizací v léčebných zdravotních zařízeních

•

zkrácení doby hospitalizace ve zdravotních zařízeních

•

snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních i kriminálních)

5.2 Tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická
komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v
případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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Územní rozsah poskytování tísňové péče:
Tísňová péče je poskytována pouze ve městě Karlovy Vary (Bohatice, Čankov, Doubí,
Drahovice, Dvory, Hůrky, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, Rybáře, Sedlec, Stará Role,
Tašovice) a jeho blízkého okolí - Jenišov, Hory, Otovice, Dalovice). Dále v Nové Roli –
Mezirolí, Jimlíkov.
Agentura domácí péče LADARA měla v roce 2017 následující časovou působnost:
Tísňové péče - Karlovy Vary, Nová Role (nepřetržitě 24 hodin denně)
Cílová skupina uživatelů:
•
osoby s chronickým onemocněním
•

osoby s tělesným postižením

•

osoby se zdravotním postižením

•

senioři

Věková kategorie uživatelů:
• mladí dospělí (19 – 26 let)
• dospělí (27 – 64 let)
• mladší senioři (65 – 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)

Kapacita počet uživatelů - 60
Kapacita je odvislá od počtu přístrojů tísňového volání.
Tísňová péče zajišťuje zejména tyto základní činnosti:
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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5.3 Poskytované úkony a úhrady tísňové péče
Měsíční paušální platba
Měsíční paušální sazba – I.
Obsahuje: napojení do systému tísňového volání, poskytnutí tísňového telefonu,
poskytnutí SIM karty s nastavením volání v délce 20-ti minut.
Měsíční paušální sazba – II.
Obsahuje: napojení do systému tísňového volání.
Měsíční paušální sazba – III.
Obsahuje: napojení do systému tísňového volání, poskytnutí tísňového telefonu nebo
SIM karty s nastavením voláním v délce 20-ti minut

základní sociální poradenství

350 Kč
250 Kč
300 Kč

bezplatně

Fakultativní úkony
7:00 - 15:00

úkon poskytnutý v rámci tísňové péče – výjezd – pracovní dny

150 Kč

15:00 - 7:00

úkon poskytnutý v rámci tísňové péče – výjezd – pracovní dny

250 Kč

Po celý den

úkon poskytnutý v rámci tísňové péče – výjezd – sobota, neděle,
svátky

250 Kč

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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5.4 Popis poskytování Tísňové péče
Cílem tísňové péče je zajištění neodkladné pomoci. Pro mnohé uživatele představuje tísňová
péče pocit bezpečí, což jim umožňuje zůstat v domácím prostředí. Uživatel může v rámci
tísňové péče, při pocitu osamělosti, nebo pocitu ohrožení zavolat na tísňovou linku. Pro
zavedení tísňové péče je nutné, aby uživatel poskytl Agentuře domácí péče Ladara klíče od
svého bytu. To zajistí, že při krizovém zásahu se téměř vždy, pracovník tísňové péče dostane
do bytu uživatele a poskytne mu pomoc. V případě nutnosti sloužící pracovník zprostředkuje
výjezd Rychlé záchranné služby a poskytne součinnost např. při otevření bytu, podání
informací o zdravotním stavu uživatele, apod. Poskytováním této služby umožňujeme uživateli
setrvat ve svém domácím prostředí. Nejvíce nás kontaktují rodinní příslušníci, kteří si
informace o námi poskytovaných službách zjistí na našich internetových stránkách –
www.ladara.eu, na facebookových stránkách, novinových článcích a v neposlední řadě i
z reklamních polepů našich služebních automobilů. Dále nás kontaktují sociální pracovníci ze
sociálního odboru magistrátu města Karlovy Vary, jsou to i sousedé uživatelů, zdravotní sestry
z domácí zdravotní péče, z Karlovarské krajské nemocnice.

5.5 Statistické ukazatele
Struktura prováděných úkonů poskytovaných v rámci tísňové péče v roce 2017 je následující.
Úkony: zajištění neodkladné pomoci – 100 %. V rámci fakultativních úkonů zajišťujeme
krizové výjezdy k samotným uživatelům. V případě potřeby zprostředkováváme krizové zásahy
integrovaných složek. K 31.12.2017 jsme poskytli 228 krizových výjezdů.
V následující tabulce č.3 jsou uvedeny vybrané statistické údaje.
Tab.č.3 Vybrané statistické údaje – tísňová péče
provozní doba - celkový počet hodin
provozní doba - celkový počet dnů
celkový počet uživatelů
počet krizových výjezdů
počet hodin pohotovosti

8 760
365
69
228
6 557

zdroj: vlastní evidence

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
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6. Informace
Agentura domácí péče LADARA zveřejňuje informace o poskytování sociálních služeb
pomocí:
▪ informačních letáků – základní informace o činnosti, o poskytovaných službách. Tyto
letáky jsou k dispozici u obvodních lékařů, I.Poliklinika Karlovy Vary, v Karlovarské
krajské nemocnici, ve zdravotnických zařízeních např. Rehos Nejdek.
▪ webových a facebookových stránek – informace o historii společnosti, o poskytovaných
službách, personální zázemí organizace,
▪ výročních zpráv – jsou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti, ve sbírce
listin,
▪ katalogů poskytovatelů sociálních služeb – jedná se o informace obsažené v Katalogu
poskytovatelů sociálních služeb ve městě Karlovy Vary, který je dostupný na webových
stránkách Magistrátu města Karlovy Vary nebo v katalogu krajských poskytovatelů
sociálních služeb na stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje
▪ informací v místním tisku a rozhlase – informace zveřejněné v regionálních médiích
(Radniční listy, Novorolský zpravodaj, Mladá fronta dnes, Karlovarský deník, Český
rozhlas Plzeň)
▪ účast na akci „Den rodin“, která se koná každoročně ve volnočasovém areálu Rolava
▪ informace podávány zaměstnanci Agentury domácí péče LADARA. Informace o
poskytováni sociálních služeb podávají k tomu určení pracovníci – ředitel společnosti,
vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník. Základní informace o poskytovaných
službách jsou schopni podat také pracovníci v sociálních službách, kteří jsou v metodice
podávání informací školeni nadřízeným pracovníkem.
▪ reklamou umístněnou na vozovém parku Agentury domácí péče LADARA
▪ informační tabule před kancelářemi Agentury domácí péče LADARA (Karlovy Vary,
Nová Role)
▪ informační nástěnka před provozovnou Agentury domácí péče LADARA, Čankovská
1021/19, 360 05 Karlovy Vary.
Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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7. Organizační schéma

Ředitel společnosti

Administrativní
pracovník

Ekonom,účetní,
personalista

Vedoucí pečovatelské služby,
osobní asistence – Karlovy Vary

Sociální pracovník
pro pečovatelskou
službu, osobní
asistenci a
tísňovou péči

Vedoucí tísňové
péče

Vedoucí pečovatelské
služby – Nová Role

Úklid
DPP- 300 hodin
Pracovníci v sociálních službách určení pro pečovatelskou službu a osobní
asistenci, tísňovou péči

Organizační struktura je definována tak, aby byla zcela patrná oprávnění a povinnosti jednotlivých
pracovníků.
Vedení organizace dbá na to, aby pracovní podmínky odpovídaly platným obecně závazným
normám a stanoveným předpisům.

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
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8. Propojenost sociálních služeb
Naše uživatele se snažíme zapojit do běžného života. To spočívá např. v doprovodu k lékaři na
vyšetření, do bankovních ústavů, na poštu, na nákupy, na úřady. Do těchto institucí je v rámci
pečovatelské služby a osobní asistence často doprovázíme, nebo jim styk s institucemi, např. při
zajištění vydání nového občanského průkazu zajišťujeme. Agentura domácí péče LADARA
spolupracuje s institucemi, odborníky a dalšími lidmi, které si uživatel stanoví ze svého okolí, a to tak,
aby směřoval k dosažení osobních cílů.
Uživatelé mohou využívat i služeb ostatních poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Jedná
se např. o Agenturu zdravotní domácí péče Home Care - Světlana Smolínová, Domácí zdravotní péče Olga Sapoušková, Pavla Andrejkivová - LADARA, s.r.o, Městské zařízení sociálních služeb –
pečovatelská služba, Farní charita Karlovy Vary – týdenní stacionář, Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o.
Agentura domácí péče LADARA dále spolupracuje se Zařízením následné rehabilitační a hospicové
péče (Rehos), Karlovarskou krajskou nemocnicí, praktickými lékaři v Karlových Varech, se sociálním
odborem magistrátu města Karlovy Vary, městským úřadem Nová Role a s Krajským úřadem
Karlovarského kraje – odborem sociálních věcí.

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
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9. Splnění záměrů Agentury domácí péče LADARA v roce 2017
Pro rok 2017 si Agentura domácí péče LADARA stanovila tyto záměry:
•

průběžná obnova výpočetní techniky – v roce 2017 došlo k nákupu 2 notebooků a 1
stolního počítače, tiskárny
• rozšíření územní působnosti o obec Božíčany, Mírová – tento záměr nebyl splněn.
• obnova vozového parku – nákup 1 osobního automobilu – v roce 2017 došlo k nákupu
dvou osobních automobilů. Jednalo se o nový vůz Dacia Dokker v ceně 272 000 Kč,
který byl pořízen formou finančního leasingu a ojetý vůz Hyundai Atos v ceně 29 000
Kč. Dva osobní automobily byly vybaveny sadou handsfree. Vybavením došlo ke
zvýšení pracovních podmínek pro pracovníky v sociálních službách.

• vyrovnané hospodaření pro rok 2017 – v roce 2017 se nám nepodařilo dosáhnout
vyrovnaného hospodaření. Společnost dosáhla mírné ztráty ve výši 3 981 Kč. Tato
ztráta byla účetně uhrazena ze zisků minulých let.
• zvyšování kvality poskytované pečovatelské služby, osobní asistence a tísňové péče
– tento cíl byl splněn. V roce 2017 jsme poskytovali kvalitní služby. Pracovníci
v sociálních službách v během roku absolvovali školení, které si sami vybrali. Každý
pracovník v sociálních službách má stanoven vzdělávací plán v souladu se zákonnými
požadavky (§116 zákona 108/2006 Sb.). Sociální pracovník má také stanoven
vzdělávací plán vyplívající z §111 zákona č.108/2006 Sb.
• vybudování nového zázemí pro pracovníky v sociálních službách a vedení
společnosti – tento záměr nebyl splněn. Jeho realizace proběhne v roce 2018.

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
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10. Záměry Agentury domácí péče LADARA pro rok 2018
Pro rok 2018 si Agentura domácí péče LADARA stanovila tyto záměry:
• průběžná obnova výpočetní techniky,
• rozšíření územní působnosti o obec Božíčany, Mírová, Děpoltovice
• obnova vozového parku – nákup 1 osobního automobilu formou finančního leasingu,
• vyrovnané hospodaření pro rok 2018,
• zvyšování kvality poskytované pečovatelské služby, osobní asistence a tísňové péče,
• vybudování nového zázemí pro pracovníky v sociálních službách a vedení společnosti

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
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11. Financování činnosti Agentury domácí péče LADARA
Sociální služby poskytované Agenturou domácí péče LADARA jsou finančně podpořeny
Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem Karlovarského kraje a statutárním
městem Karlovy Vary, městem Nová Role.

12. Naši donátoři
Společnost THUN 1794 nám v roce 2017 poskytla finanční dar ve
výši 15 000 Kč na pořízení osobního automobilu Dacia Dokker.
Tento automobil slouží obyvatelům města Nová Role.
Tímto bychom chtěli poděkovat společnosti THUN 1794 za finanční pomoc poskytnutou v roce
2017.
Na pořízení osobního automobilu Dacia Dokker přispěl formou daru ve výši 27 000 Kč
Ing. Pavel Andrejkiv, DiS.
Společnost Pavla Andrejkivová LADARA s.r.o organizaci Agentura
domácí péče LADARA o.p.s. v roce 2017 darovala v nepeněžní
formě část budovy Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary a to
v poměrné výši 300/571. Tato jednotka bude sloužit jako zázemí pro
činnost Agentury domácí péče LADARA, o.p.s

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
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13. Naši partneři
Činnost Agentury domácí péče LADARA by se neobešla při poskytování sociálních služeb bez
obchodních partnerů. Mezi tyto partnery patří:

Společnost Jana Slouková – MBN – Jan Slouka nám v roce
2017 poskytla finanční částku ve výši 40 000 Kč. Tato finanční
částka byla poskytnuta za reklamní plnění ze strany Agentury domácí péče
LADARA a byla použita na úhradu provozních nákladů.

Dalším partnerem je prodejce osobních automobilů Dacia a
Renault AUTO MUDRA, s.r.o. Tento partner nám poskytuje

AUTO MUDRA

servis osobních automobilů značky Dacia a poskytuje nám
slevu na servis a náhradní díly.

Společnost MOTOAUTO Petřík, s.r.o.

nám poskytuje servis

osobních automobilů a poskytuje nám slevu na servis a náhradní
díly.

Tímto bychom chtěli poděkovat výše uvedeným partnerům za jejich přízeň a vynikající
spolupráci. Věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
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14. Finanční zpráva za rok 2017
Výkaz zisku a ztrát
Tab.č. 4 Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztráty
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby
a) Spotřeba materiálu, energie
- Kancelářské potřeby
- Čistící a hygienické potřeby, režijní materiál
- Ostatní režijní materiál + náhradní díly
- Nákup drobného hmotného majetku
- Pohonné hmoty
- Spotřeba energií celkem

b) Prodané zboží
c) Oprava a udržování
- Oprava a údržba osobních vozů
- Oprava a údržba nebytových prostor

d) Náklady na cestovné
e) Náklady na reprezentaci
f) Ostatní služby
- Inzerce, reklama, propagace
- Právní a ekonomické služby
- Nájemné nebytových prostor
- Školení, semináře, kurzovné zaměstnanců
- Telefony mobilní, pevná linka, internet
- Ostatní služby
- Nájemné finanční leasing Dacia Dokker

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
III. Osobní náklady
a) Mzdové náklady
b) Zákonné pojištění (ZP a SP)
c) Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky
- Poplatky banky
- Ostatní poplatky různé, pojištění

Hlavní
9 330 144,76
1 350 580,24
690 376,70

Hospodářská
0,00
0,00
0,00

42 334,80
74 859,00
86 486,00
167 812,20
261 979,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56 905,00

0,00

0,00
212 903,00

0,00
0,00

196 001,00
16 902,00

0,00
0,00

27 838,00
14 352,00
405 110,54

0,00
0,00
0,00

24 297,00
60 660,00
109 076,00
17 497,00
98 778,10
60 640,00
34 162,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
7 627 983,00

0,00
0,00

5 691 998,00
1 912 361,00
23 624,00

0,00
0,00
0,00

84 816,50

0,00

16 966,00
67 850,50

0,00
0,00
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V. Ostatní náklady

64 359,02

0,00

- Odpis pohledávek - váleční veteráni
- Odpis nedobytných pohledávek a nedaňové výdaje

47 804,00
6 000,00

0,00
0,00

- Úroky z úvěru - osobní vozy

10 555,02

0,00

202 406,00
0,00
0,00
9 330 144,76

0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Odpisy
VII. Poskytnuté příspěvky
VIII. Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM
Zdroj: vlastní výpočty

Tab.č. 5 Výnosy

Hlavní
B. Výnosy
I. Provozní dotace
- Provozní dotace MPSV
- Provozní dotace Karlovarský kraj
- Provozní dotace Město Karlovy Vary
- Provozní dotace Město Nová Role

II. Přijaté příspěvky
- Přijaté příspěvky - dary, nadace

III. Tržby za vlastní výrobky a zboží
- Úhrady od uživatelů - příjmy za základní sociální služby
- Úhrady od uživatelů - fakultativní činnosti
- Úhrady od odběratelů - propagace, reklama,ostatní příjmy

IV. Ostatní výnosy
- Zúčtování fondů
- Přijaté úroky
- Pojistné plnění od pojišťoven a ostatní

V. Tržby z prodeje majetku
VÝNOSY CELKEM
Zdroj: vlastní výpočty

Hospodářská

9 285 113,74
6 658 400,00

41 050,00
0,00

4 682 800,00
745 600,00
615 000,00
615 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

2 423 624,00

41 050,00

2 136 456,00
287 168,00
0,00

0,00
1 050,00
40 000,00

198 114,74

0,00

83 741,67
334,07
114 039,00

0,00
0,00
0,00

0,00
9 285 113,74

0,00
41 050,00
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Tabulka č.6 Aktiva
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
1. Dlouhodobý hmotný majetek

stav k 1.1.2017

535 924,00
1 514 988,00
0,00

- Stavby
- Hmotné movité věci a jejich soubory
- Pozemky
- Nedokončený dlouhodobý majetek

2. Dlouhodobý nehmotný majetek
3. Dlouhodobý finanční majetek
4. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B: Krátkodobý majetek celkem
1. Zásoby
2. Pohledávky
- Odběratelé
- Poskytnuté provozní zálohy
- Pohledávky za zaměstnanci
- Jiné pohledávky

3. Krátkodobý finanční majetek
- Peněžní prostředky v pokladnách
- Peněžní prostředky na bankovních účtech

4. Jiná aktiva celkem
- Náklady příštích období běžné
- Leasing Dacia Dokker

ÚHRN AKTIV

stav k 31.12.2017

4 605 517,00
5 786 987,00

1 514 988,00
0,00

3 576 386,00
1 514 988,00
366 429,00

0,00

329 184,00

0,00
0,00
-979 064,00
822 695,46
0,00
330 838,00

0,00
0,00
-1 181 470,00
1 064 047,49
0,00
321 379,00

273 493,00
38 540,00
18 805,00
0,00

276 189,00
39 190,00
1 000,00
5 000,00

464 926,96

610 066,93

7 764,00
457 162,96

25 624,00
584 442,93

26 930,50

132 601,56

26 930,50
0,00

25 934,00
106 667,56

1 358 619,46

5 669 564,49

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
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Tabulka č.7 Pasiva

PASIVA
A: Vlastní zdroje celkem
1. Jmění celkem

stav k 1.1.2017 stav k 31.12.2017

- Vlastní jmění
- Fondy

2. Výsledek hospodaření celkem
- Účet výsledku hospodaření
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

B. Cizí zdroje celkem
1. Rezervy celkem
2. Dlouhodobé závazky celkem
3. Krátkodobé závazky celkem

741713,57
728065,19

4625100,88
4629081,90

158147,00
569918,19

4045515,33
583566,57

13648,38

-3981,02

13648,38

0,00

0,00

-3981,02

616905,89
0,00
0,00
616905,89

1044463,61
0,00
0,00
1044463,61

12949,40

39268,10

- Ostatní závazky
- Zaměstnanci
- Ostatní závazky k zaměstnancům
- Závazky k institucím SP a ZP
- Daň z příjmů
- Ostatní přímé daně

6000,00
136836,00
0,00
252604,00
0,00
38401,00

7498,00
496561,00
0,00
320898,00
0,00
79476,00

- Závazky ke státnímu rozpočtu, KK, MÚ
- Jiné závazky
- Krátkodobé úvěry (úvěry na osobní vozy 2x)
- Dohadné účty pasivní
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

0,00
0,00
164115,49
6000,00
0,00

0,00
0,00
91762,51
9000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1358619,46

5669564,49

- Dodavatelé

4. Jiná pasiva celkem
- Výdaje, výnosy příštích období

ÚHRN PASIV

Na financování činnosti Agentury domácí péče LADARA se podílí Ministerstvo práce a sociálních
věcí, statutární město Karlovy Vary, město Nová Role, Krajský úřad Karlovarského kraje.
Konkrétní výše finanční částky jsou uvedeny výše ve Výkazu zisku a ztráty.

Za poskytnuté

finanční prostředky děkujeme. Bez nich, bychom nemohli naší činnost vykonávat.
Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role.
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