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Pomáháme
k důstojnému
stáří.

O společnosti
Idea a poslání společnosti

Naše společnost nabízí všestrannou a komplexní pomoc a podporu seniorům a
osobám o ně pečujícím. Naším cílem je umožnit nemocným a nesoběstačným klientům
žít doma se svými blízkými.

Veřejný závazek společnosti

Společnost RESIDENT 2000 o.p.s. usiluje o to, aby osoby nemocné a jinak zdravotně
znevýhodněné mohli co nejdéle a za co nejlepších podmínek žít doma, ve svém
přirozeném prostředí a také o vysokou kvalitu života těchto osob. Zároveň se snažíme
o to, aby nebyla omezována práva těchto osob a aby byly naplňovány jejich osobní cíle.

Poskytované služby
Prostřednictvím týmu kvalifikovaných zdravotních sester poskytujeme ošetřovatelskou,
rehabilitační a respitní péči a staráme se o dlouhodobě nemocné a umírající. Dále
vypomáháme při chodu domácnosti, pomáháme klientům při každodenních úkonech a
dohlížíme na klienty v případě, že pečující osoba potřebuje odpočinek. Našim klientům
je poskytováno odborné poradenství zdravotní i sociální, a pro pacienty s chronickými
ranami byla zřízena poradna pro léčbu chronických ran, vedená Mgr. Martou
Šaboukovou. Pro naše klienty jsme také zakoupili široké spektrum kompenzačních
zdravotnických pomůcek, jako jsou například polohovacích postele, toaletní vozíky,
mechanické invalidní vozíky, chodítka, servírovací stolky, antidekubitní matrace a
podložky, rehabilitační pomůcky. Tyto pomůcky jsou zapůjčovány klientům.

Důvod existence

Společnost RESIDENT 2000 o.p.s. vznikla na přímo na přání klientů, a to jak z důvodu
dlouhodobého nedostupnosti a nekomplexnosti těchto služeb na Dačicku.

Výhled do budoucnosti
Do budoucna se budeme snažit o rozšíření námi poskytovaných služeb a na zvýšení
aktivit umožňujících návrat seniorů umístěných v ústavních zařízeních do rodinného
prostředí. Dále budeme usilovat o rozšíření našich služeb do dalších oblastí
Jindřichohradecka.
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Orgány společnosti
Správní rada
•
•
•

Mgr. VERONIKA PAVELKOVÁ, narozena 17. srpna 1964
MARTA HANZLÍKOVÁ, narozena 22. března 1934
VÁCLAV ŠABOUK, narozen 17. května 1964

Dozorčí rada
•
•
•

JUDr. STANISLAV PAVELKA, narozen 18. února 1956
Ing. JAN SEDLÁČEK, narozen 26. července 1987
Ing. IVA BRUNNEROVÁ, narozen 24. září 1988

Ředitelka
•

Mgr. MARTINA SEDLÁČKOVÁ, narozena 21. srpna 1989
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Souhrn činnosti a finanční výkazy
Finanční souhrn
Hlavní činnost – poskytování zdravotních služeb a služeb pro domácnost bylo v roce
2015 v naší společnosti odpracováno celkem odpracováno 1566 hodin, a to 17
zaměstnanci a dvěma dobrovolníky. Společnost zaměstnávala celkem 13 zdravotních
sester, 3 pracovníky technické podpory a administrativy a 3 pracovnice pro výpomoc v
domácnosti. Celkové náklady společnosti byly 1 694 tisíc korun, z čehož 1 557 tisíc
korun byly náklady osobní (mzdové a zákonné sociální), 63 tisíc náklady na nákup
materiálu a 60 tisíc náklady na nákup služeb.
Výnos z poskytování zdravotní péče činil 830 tisíc korun, výnos z půjčování
kompenzačních pomůcek byl 17 tisíc korun, výnos z pronájmu prostor byl 372 korun a
výnos z poskytování služeb pro domácnost činil 347 korun. Celkový výnos činil v roce
2015 1 916 tisíc korun. Pro podrobný přehled viz Výkaz zisku a ztrát.

Výkaz o finančním stavu

Viz příloha Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2015.

Výkaz souhrnných příjmů (zisky a ztráty)
Viz příloha Výkaz zisku a ztráty.

Pohledávky
Pohledávky jsou v obvyklém množství vzhledem k vydané fakturaci.

Hlavní informace
V roce 2014 jsme získali do dlouhodobého pronájmu dům ve Starém Hobzí, který bude
využíván jako nové sídlo společnosti a sklad zdravotních pomůcek. V roce 2015 byla
zpracována projektová studie pro využití tohoto objektu. Dle studie je plánováno využití
objektu pro komunitní či sociální bydlení.
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Kontaktní informace
Martina Sedláčková
ředitelka
Telefon 723 123 295
m.sedlackova@resident2000.cz

Václav Šabouk
předseda správní rady
Telefon 608 224 833
vaclav.sabouk@resident2000.cz

Informace o společnosti
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