
 



 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

    Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČO: 43256503 

2 | S t r á n k a  

 

I. Úvod .................................................................................................................................... 3 

1. Základní informace o organizaci..................................................................................... 3 

1.1 Členění organizace ................................................................................................... 3 

2. Personální zajištění ......................................................................................................... 4 

3. Vozový park .................................................................................................................... 5 

4. Pojištění právní ochrany ................................................................................................. 6 

5. Kontroly v organizaci ...................................................................................................... 6 

II. Činnosti organizace ............................................................................................................. 7 

1. Sociální služby ................................................................................................................ 7 

1.1 Pečovatelská služba ................................................................................................. 9 

1.1.1 Změny a významné události v roce 2020 ......................................................... 9 

1.1.2 Poslání pečovatelské služby ........................................................................... 14 

1.1.3 Kapacita a forma poskytování pečovatelské služby ....................................... 14 

1.1.4 Okruh osob ..................................................................................................... 14 

1.1.5 Místo a čas poskytování pečovatelské služby ................................................ 14 

1.1.6 Úhrady za poskytované úkony pečovatelské služby ...................................... 15 

1.1.7 Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby .................................................... 16 

1.1.8 Vyhodnocení plnění stanovených cílů služby ................................................. 17 

1.2 Odlehčovací služba ................................................................................................. 19 

1.2.1 Změny a významné události v roce 2020 ....................................................... 21 

1.2.2 Poslání odlehčovací služby ............................................................................. 24 

1.2.3 Kapacita a forma poskytování odlehčovací služby ......................................... 25 

1.2.4 Okruh osob ..................................................................................................... 25 

1.2.5 Místo a čas poskytování odlehčovací služby .................................................. 25 

1.2.6 Úhrady za poskytované úkony odlehčovací služby ........................................ 25 

1.2.7 Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby ...................................................... 27 

1.2.8 Vyhodnocení plnění stanovených cílů služby ................................................. 28 

1.3 Vzdělávání pracovníků sociálních služeb ............................................................... 28 

1.4 Statistika ................................................................................................................. 29 

1.4.1 Statistika úkonů pečovatelské služby za rok 2020 ......................................... 30 

1.4.2 Statistika úkonů odlehčovací služby za rok 2020 ........................................... 30 

1.5 Vyhodnocení dotazů, připomínek a názorů a stížností .......................................... 31 

2. Volnočasové aktivity za rok 2020 ................................................................................. 33 

3. Spolkový dům ............................................................................................................... 37 

4. Doplňková činnost ........................................................................................................ 38 

III. Hospodaření a ekonomické ukazatele .............................................................................. 39 

1. Zdroje financování ........................................................................................................ 39 

2. Náklady dle činností ..................................................................................................... 40 

3. Závazné ukazatele rozpočtu ......................................................................................... 40 

4. Závěrečný účet za rok 2020 .......................................................................................... 42 

5. Hospodářský výsledek .................................................................................................. 43 

IV. Závěr .................................................................................................................................. 44 



 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

    Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČO: 43256503 

3 | S t r á n k a  

 

I. Úvod 

Organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. (dále CSS) vznikla ke dni  

1. 1. 2009. Je největším poskytovatelem sociálních služeb na území města a je členem Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb České republiky a České asociace pečovatelské služby. 

1. Základní informace o organizaci  
Název  Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.  

 
 

Právní forma   
 

příspěvková organizace   

Zřizovatel  
 

statutární město Jablonec nad Nisou   

IČO organizace  
 
Identifikátor služby 
 
 
ID datové schránky  
 

43256503  
 
8396068 – pečovatelská služba 
1947710 – odlehčovací služba 
 
us6kg76 

 

Sídlo organizace 
 
 
Statutární orgán  
 
 
Kontakt                                          

Emilie Floriánové 1736/8  
466 01 Jablonec nad Nisou  
 
Naděžda Jozífková 
ředitelka organizace 
 
774 722 939, 775 217 092 

 

 centrum@centrumjablonec.cz   
 www.centrumjablonec.cz   

 

1.1 Členění organizace 

Dle Zřizovací listiny CSS ze dne 25. 3. 2016, schválené zastupitelstvem města usnesením  

č. ZM/55/2016 je hlavní činností organizace: 

 Poskytování pečovatelské služby, terénní a ambulantní v rozsahu daném zákonem 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle § 40. 

 Poskytování odlehčovací služby v rozsahu daném zákonem o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb., dle § 44. 

 Poskytování fakultativních činností v rozsahu daném zákonem o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb., dle § 35. 

 Podpora seniorů, zejména volnočasových a vzdělávacích aktivit.  

 Poskytování správcovské služby ke svěřenému majetku.  
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2. Personální zajištění  
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Fluktuaci zaměstnanců v organizaci dokumentuje následující tabulka. 
 

stav k 31. 12. 2019 
přírůstky úbytky 

stav k 31. 12. 2020 

skutečný přepočtený 

úvazek 

skutečný přepočtený 

úvazek 

47 41,41 6 9 44 41,7 

 

V průběhu roku docházelo k obměně týmu pracovníků v sociálních službách, a to z důvodu 
náhrad za dlouhodobě nemocné či odchodu do důchodu. Složitost práce v nelehkém roce, 
který byl poznamenán restriktivními opatřeními kvůli pandemii, se projevila i v tom, že ne 
každý, kdo nastoupil, v této práci zůstal. Zároveň jsme řešili problémy s vysokou nemocností 
či pobytem v karanténě. V průběhu roku byly průběžně uzavírány dohody o provedení práce 
dle potřeb provozu.  

3. Vozový park 

Typ vozidla SPZ Datum výroby Km/rok Opravy v Kč Palivo Poznámka 

Citroën C1 4L9 6953 2014 9 598 6 383 B   

Citroën Berlingo 4L7 2029 2013 15 565 31 182 B   

Citroën C3 Picasso 4L3 4839 2012 10 802 62 004 B   

Citroën Berlingo 4L6 2074 2012 9 331 25 220 B   

Citroën Berlingo 3L9 1325 2010 10 966 17 291 B   

Citroën Berlingo 3L6 5760 2009 3 627 13 810 B   

Citroën Berlingo 5L9 4626 2019 9 034 4 693 B   

Citroën Berlingo 5L7 1349 2018 11 763 8 171 B   

Citroën C1 5L9 8733 2020 7 217 5 530 B   

Škoda Scala 1UA 5670 2019 1 932   B 
vůz v bezplatné 

zápůjčce 

ANCO 18JNA-46 1996     x přívěs 

Celkem 89 835 174 284 xxxx xxxx 

Pohyb vozidel je dlouhodobě monitorován pomocí systému GPS. Počet najetých kilometrů je 
na úrovni roku minulého. Najeté kilometry jsou v přímé závislosti na místě bydliště uživatelů 
na území obcí přináležejících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonce nad 
Nisou.  
Od ledna do března 2020 organizace využívala vůz Škoda Scala, který byl bezplatně zapůjčen 
společností Gerhard Horejsek a spol. s r.o. V dubnu byl zakoupen nový vůz Citroën C1. 
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4. Pojištění právní ochrany 
CSS má smlouvu o pojištění právní ochrany se specializovanou pojišťovnou. Pojištění se 
vztahuje zejména na spory a nároky ze smluv, na náklady z pracovněprávních sporů, z ochrany 
vlastnických práv k movitým a nemovitým věcem a na obhajobu v přestupkovém nebo jiném 
správním řízení. Služba pojišťovny byla v roce 2020 využita jedenkrát. 

5. Kontroly v organizaci 
Uvnitř CSS probíhala v roce 2020 kontrola průběžně dle stanovených zásad a platných směrnic: 

• dodržování splatnosti pohledávek a závazků, 
• kontrola finanční hotovosti v pokladně, 
• kontrola vyrovnávání pozůstalostních řízení, 
• kontrola účetnictví a skladového hospodaření, 
• kontrola docházky a evidence poskytnuté péče, 
• kontrola autoprovozu a spotřeby PHM. 

Vnitřním kontrolním systémem nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné byly operativně 

vyřešeny. 

Byl proveden vnitřní audit dosažené praxe u zaměstnanců z pohledu platových stupňů. 

 

Během sledovaného roku proběhla v naší organizaci níže uvedená kontrola krajského úřadu 

Libereckého kraje.   

Krajský úřad Libereckého kraje 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a také 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, provedla kontrolní skupina 
krajského úřadu kontrolu plnění podmínek Smlouvy č. OLP/774/2019.  

Závěr kontroly: 

Kontrola proběhla v říjnu 2020 a byly kontrolovány obě poskytované služby (pečovatelská  
i odlehčovací). 

V obou kontrolovaných službách nebyly zjištěny nedostatky.  
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II. Činnosti organizace 

1. Sociální služby 
CSS poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby a pobytovou službu odlehčovací.  
Cílem pečovatelské služby je umožnit uživateli žít co nejdéle ve své domácnosti, podpořit  
a udržet kontakty běžného života a respektovat životní styl každého jedince. Nastavené cíle 
organizace korespondují s cíli uživatelů vycházejícími z jejich potřeb a přání. Pečovatelská 
služba zajišťuje nejen základní potřeby, jako je strava, hygiena, chod domácnosti, ale  
i udržení kontaktů běžného života. Udržení kontaktů běžného života bylo ovlivněno 
opatřeními v souvislosti s nemocí covid-19.  
 
V průběhu roku 2020, v době narůstajícího počtu nakažených osob, bylo  zaznamenáno  
u většího počtu uživatelů přerušení poskytování péče z důvodu jejich hospitalizace a ukončení 
péče z důvodu úmrtí. Postupně se mění věková struktura uživatelů a s tím související také vyšší 
závislost uživatelů na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Zájemci o zavedení pečovatelské 
služby již nepožadují jen úkony, jako jsou úklid, nákup či praní a žehlení prádla nebo donáška 
obědů, ale  orientují se směrem k péči, která je zaměřená na péči o osobu, hygienu, podání 
stravy a chod domácnosti.  U stávajících uživatelů narůstaly požadavky na zvýšení  četnosti 
péče a přibývalo zájemců o péči s vyšší až vysokou mírou podpory.  
 
I přes koronavirou pandemii bylo dbáno na to, aby se kvalita poskytovaných služeb udržela  
na stávající úrovni. S ohledem na dodržování protiepidemických opatření bylo v hodnoceném 
roce možno využívat nástroje kontroly jen omezeně. 
V roce 2020 byla opět zaznamenána propojenost mezi využitím terénní pečovatelské služby  
a odlehčovací služby, kdy je zapojena i rodina.  Jedná se o dobrou praxi, jak udržet i osoby 
s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby v jejich přirozeném domácím prostředí 
nebo přinejmenším oddálit odchod do pobytového zařízení. 
 
S ohledem na nepříznivou situaci docházelo i v roce 2020 k nárůstu péče u stávajících 
uživatelů, kteří požádali o navýšení četnosti pečovatelských služeb. Pečovatelská služba 
dokázala pružně zareagovat a byla  schopna péči poskytovat 3x denně několikrát týdně.  
Z důvodu pandemie byla v ojedinělých případech nastavena péče v domácnosti i 5x denně 
každý den. Přestože poskytovatel řešil nedostatek pracovníků z důvodu nákazy koronavirem, 
péče byla zajištěna. S ohledem na koronavirovou situaci byla ve větší míře využívána 
spolupráce rodiny a pečujících osob. Poskytovatel zde měl velkou oporu a mohl poskytovat 
péči bez omezení základních potřeb uživatelů. Navzdory tomu, že v závěru roku došlo 
k postupnému nakažení téměř poloviny pracovníků pečovatelské služby nemocí covid-19, 
chod organizace byl zajištěn a nastaven tak, že nedocházelo k omezení péče.  
Organizování péče probíhalo individuálně dle předchozí dohody s uživateli. Pro případ 
nedostatku pracovníků v přímé péči byla předjednaná spolupráce s ČČK. 
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Bezpečný chod služby v době koronavirové pandemie byl upraven tak, aby se eliminovalo 
nakažení pracovníků pečovatelské služby a případný vznik karantény v organizaci. Byl 
zpracován krizový plán, nařízení a opatření, kterými se řídili zaměstnanci organizace,  krizové 
plány na každého jednotlivého uživatele služby pro případ personální krize.  Klienti a jejich 
kontaktní osoby byli písemně informováni o postupech v případech, že by došlo k omezování 
péče či předání uživatelů do péče jiného poskytovatele. Včasná informovanost měla hlavní vliv 
na zdárný průběh poskytování péče.  
 
Pro všechny zaměstnance byly zajištěny ochranné pracovní pomůcky a příruční dezinfekce.  
 
Zázemí pracovníků poskytující péči bylo vybaveno germicidními lampami a čističkami vzduchu.  
Před každý vstup do prostor byla umístěna měnitelná dezinfekční rohožka a dezinfekční 
stojany s dezinfekcí s virucidním účinkem, byly pořízeny ionizátory vzduchu pro pravidelnou 
jednorázovou dezinfekci služebních vozidel a místností. Poskytovatel zajistil svoz pracovníků 
péče do zaměstnání a ze zaměstnání u těch, kteří bydlí mimo Jablonec nad Nisou a kteří jinak 
využívali meziměstskou hromadnou dopravu, kontakty mezi pracovníky byly omezeny  
na minimum, organizace přešla na distanční způsob komunikace. Ve spolupráci  
se zřizovatelem poskytovatel zajistil v průběhu měsíce října testování všech pracovníků 
sociální služby, které pokračovalo až do doby, než došlo k realizaci testování antigenními testy 
na základě mimořádných opatření vydaných MZ ČR.  
 
Přenos informací uvnitř organizace byl ovlivněn pandemií covid-19. Pravidelné či operativní 
konzultace probíhaly většinou distančně, a to na základě e-mailové písemné komunikace nebo 
telefonických hovorů, a to formou skupinových hovorů, nebo jednotlivě. 
Snahou poskytovatele bylo i v roce 2020 zajistit pro všechny pracovníky sociálních služeb 
odborné vzdělávání, které je standardně zajišťováno prostřednictvím akreditovaných kurzů  
a specializovaných školení. Bohužel téměř všechny akreditované kurzy byly naplánovány na 
období, do kterého vstoupil nouzový stav, a proto došlo k jejich přesunutí do roku 
následujícího. Kromě vzdělávacího programu je v organizaci nastaven systém pravidelných 
setkávání se supervizorem, kde je prostor k řešení problematických situací vzniklých 
v průběhu služby u uživatelů a prověřování spolupráce týmu. I setkávání se supervizorem byla 
přerušena mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou.  
Také v roce 2020 získali pracovníci přímé péče ocenění v několika soutěžích, a to v soutěži 
Jablonecká pečovatelka, Krajská pečovatelka a poprvé také v celostátní soutěži Národní cena 
sociálních služeb - Pečovatelka roku v kategorii sociální pracovník.  
Službu, která je určená obyvatelům města Jablonce nad Nisou, mohou využívat také občané 
obcí, které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností. Obce, jejímž 
obyvatelům poskytujeme terénní pečovatelskou službu, doceňují význam a roli pečovatelské 
služby a podílejí se na vyrovnání části nákladů za poskytování pečovatelské služby obyvatelům 
dané obce formou finančního příspěvku na základě dohody uzavřené mezi starostou obce  
a ředitelkou organizace.  
V 2020 nebyl odmítnut žádný zájemce o poskytování sociální služby z kapacitních důvodů.  
V průběhu roku 2020 byla poskytnuta bezplatná péče služby dle § 75 zákona o sociálních 
službách v hodnotě 33 573,- Kč třem uživatelům.  
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1.1. Pečovatelská služba 

1.1.1. Změny a významné události v roce 2020 

Leden 

 žádost o změnu registrace – upřesnění cílové skupiny a věkové struktury 

 prodloužení výběrového řízení na pozici pracovník v sociálních službách do 31. 1. 2020 

 uzavření Smlouvy o supervizi pro rok 2020 

 plán vzdělávání pracovníků v sociálních službách pro rok 2020 

 vyhodnocení cílů pečovatelské služby 2020 

 výkaznictví za rok 2020 – KÚLK a MPSV 

 rozhodnutí KÚLK o změně registrace  

 nástupy nových pracovníků a ukončení pracovního poměru pracovníků přímé péče  

 akreditovaný seminář Virtuální realita 

 řešení personálního zajištění sociální služby z důvodu dlouhodobých nemocností  
a chřipkového onemocnění 

Únor 

 roční hodnocení zaměstnanců  

 akreditovaný seminář – Specifika péče o seniory 

 aktualizace Standardu č. 1 – Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

 konference Zdravotní péče v sociálních službách – problematika dlouhodobé péče 

 řešení personálního zajištění sociální služby z důvodu dlouhodobých nemocností – 
nástupy nových pracovníků a ukončení pracovního poměru pracovníků přímé péče 

 pokračující dlouhodobé pracovní neschopnosti a zvýšená pracovní neschopnost 
pracovníků v sociálních službách z důvodu chřipkového onemocnění 

 obnova čteček OPN-2001 k PC IS „Pečovatelská služba“ 

 vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality 
poskytovaných pečovatelských služeb – Dodržování postupů a průběhu péče 

Březen 

 vyhlášení nouzového stavu od 12. 3. 2020 

 řešení personálního zajištění sociální služby – nástup pracovníka v sociálních službách 

 pokračují dlouhodobé pracovní neschopnosti a zvýšená pracovní neschopnost 
pracovníků v sociálních službách z důvodu chřipkového onemocnění 

 kalkulace nákladů pro potřeby vyrovnání s obcemi – výše spoluúčasti obce pro rok 
2020 platná od 1. 3. 2020 – vystavení dodatků ke smlouvám s obcemi 

 výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách 

 realizace opatření v souvislosti s epidemií covid-19 v návaznosti na doporučené 
postupy vydané MPSV, MZ ČR, APSS ČR 

 koordinace činností spojených se zabezpečením chodu organizace v souvislosti 
s epidemií covid-19 

 předjednána spolupráce s organizacemi Diakonie ČCE Jablonec nad Nisou a Oblastní 
spolek ČČK Jablonec nad Nisou  

 předjednána spolupráce s KHS Libereckého kraje 

 nedostatek a absence OOPP - převzetí ušitých látkových roušek od dobrovolníků z řad 
veřejnosti  
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 nákup OOPP z vlastních zdrojů, limitované dodávky od krizového štábu MMJN, KÚLK, 
darování od jiných subjektů (např.: ČČK Jablonec n. N., APSS ČR) 

 příprava a zpracování krizových plánů uživatelů terénní pečovatelské služby, uzavření 
SOH Palackého, Novoveská, zkombinování směn pracovníků v sociálních službách – 
střídání pracovních týmů, zastavení sociálních šetření u zájemců o službu a stávajících 
klientů, zastaven nástup nových uživatelů pečovatelské služby, pečovatelská služba 
zajišťována přednostně těm, kterým nemohla péči zajistit rodina, měření teploty při 
příchodu pracovníků do zaměstnání, při poskytování péče nošení OOPP 

 obnova technického vybavení v prádelně na pracovišti Novoveská – nákup nové pračky 

 informační dopis uživatelům TPS o personální situaci v organizaci pro případ omezení 
péče u uživatelů na nejnutnější nasmlouvané základní úkony 

 přerušení odborného vzdělávání a supervizí pracovníků v sociálních službách 

 uzavření Darovací smlouvy o přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč  
Duben 

 pokračování nouzového stavu 

 nákup OOPP z vlastních zdrojů, limitované dodávky od krizového štábu MMJN, KÚLK,  

 aktualizace vnitřních pravidel a opatření v souvislosti s pandemií covid-19 v návaznosti 
na doporučené postupy MPSV, MZ ČR, APSS ČR – zpřísnění hygienických  
a bezpečnostních postupů, poskytování péče a používání OOPP v domácnostech 
klientů, denní ionizace interiéru služebních vozidel, distanční forma komunikace, 
přijatá opatření pro případ rizikového kontaktu 

 spolupráce s MMJN při plošné preventivní dezinfekci objektů DZU Palackého, 
Novoveská 

 příprava na krizovou situaci v důsledku výpadku personálu 

 omezení využívání MHD - zajištění svozu pracovníků v sociálních službách služebního 
vozidly 

 přerušení odborného vzdělávání a supervizí pracovníků v sociálních službách  

 řešení personálního zajištění sociální služby z důvodu dlouhodobých nemocností – 
nástup pracovníka v sociálních službách 

 pokračující dlouhodobé pracovní neschopnosti a zvýšená pracovní neschopnost 
pracovníků v sociálních službách z důvodu chřipkového onemocnění 

 příprava a aktualizace propagačního materiálu poskytovatele sociálních služeb 

 průběžný nákup ochranných pracovních pomůcek pro pracovníky v sociálních službách 

 nákup ozónového generátoru Black, bezdotykového stojanu na dezinfekci s virucidním 
účinkem 

 rozšíření vozového parku – nákup nového služebního osobního automobilu Citroën C1 

 obnova technického vybavení v prádelně na pracovišti Novoveská – nákup sušičky 
prádla 

Květen 

 rozvolňování opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie a ukončení 
nouzového stavu k 17. 5. 2020 (obnovení využívání MHD pracovníky v sociálních 
službách, obnovení provozu střediska osobní hygieny  Palackého, Novoveská, obnovení 
pečovatelských úkonů – kontakty se společenským prostředím, v závěru měsíce května 
ukončení omezení pohybu pracovníků v sociálních službách) 
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 zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovnice a pracovníky v sociálních 
službách v době nouzového stavu v souvislosti se stanoviskem MPSV a k podmínce 
absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v době 
nouzového stavu 

 zpracování žádosti v souvislosti s vyhlášením dotačního řízení MPSV na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 
s epidemií covid-19 

 nastavení dalších preventivních a hygienických postupů a dezinfekčních opatření 

 nákup OOPP z vlastních zdrojů, limitované dodávky od krizového štábu MMJN, KÚLK, 
Komerční banka 

 spolupráce s MMJN na plošné dezinfekci objektů DZU Palackého, Novoveská 

 nákup čističky vzduchu VirusKiller – pro středisko osobní hygieny Palackého 

 přerušení odborného vzdělávání a supervizí pracovníků v sociálních službách  

 vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality 
poskytovaných pečovatelských služeb - Dodržování postupů Ambulantní služby  
a průběhu péče 

Červen 

 výkaznictví MPSV 

 dvoudenní seminář Terénní sekce 

 konference – Sociální pracovník manažerem v sociálních službách 

 obnova vybavení kanceláře vedoucí péče – nákup kancelářských židlí 
Červenec 

 obměna technického vybavení - nákup mobilního telefonu pro vedení péče 

 obměna kuchyňské linky v zázemí pracovníků v sociálních službách a dovybavení  
pracoviště Palackého 

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytovaných 
pečovatelských služeb 

 zpracování žádosti v souvislosti s vyhlášením dotačního řízení MPSV na financování 
zvýšených provozních výdajů 

Srpen 

 nákup OOPP – ochranné vodonepropustné pláště pratelné 

 akreditovaný seminář – Emoce v obrazech 

 výplata mimořádného finančního ohodnocení zaměstnancům sociálních služeb  

 výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách 
Září 

 obnova 2 mobilních telefonů na úseku péče  

 dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost s poskytováním pečovatelské služby 

 nominace a ocenění pracovníka v sociálních službách v soutěži Jablonecká pečovatelka 
2020 

 nominace a ocenění pracovníka v soc. službách v soutěži Krajská pečovatelka 2020 

 konference – Gerontologické dny Severozápad 

 školení pracovníků v sociálních službách – HACCP – Jak účinně předcházet rizikům 
ohrožujícím bezpečnost potravin 

 Schválení žádosti a přijetí mimořádné dotace MPSV na financování zvýšených 
provozních nákladů 
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Říjen 

 vyhlášení nouzového stavu od 5. 10. 2020 

 aktualizace dříve realizovaných opatření v organizaci v souvislosti s epidemií covid-19 
v návaznosti na doporučené postupy vydané MPSV, MZ ČR, APSS ČR 

 koordinace činností spojených se zabezpečením chodu organizace v souvislosti 
s pandemií covid-19  

 zahájení příprav na možnou krizovou situaci v důsledku výpadku personálu – dohoda 
o personální výpomoci  ČČK Jablonec nad Nisou 

 aktualizace zpracovaných krizových plánů jednotlivých uživatelů pečovatelské služby 

 zavedení práce z domova pro sociální pracovnici, na dobu nouzového stavu přerušeny 
konzultační hodiny pro klienty a zájemce o službu, omezení využívání MHD pro 
pracovníky v přímé péči – zajištění svozu vlastním vozidlem 

 rozeslání informačního dopisu všem uživatelům pečovatelské služby týkající se 
povinnosti nosit při poskytování péče ochranu úst a nosu a neprodleně hlásit 
karanténu, příznaky, onemocnění covid-19 jak uživatelů, tak osob blízkých (Usnesení 
vlády ČR č. 1028) 

 spolupráce s MMJN na plošné preventivní dezinfekci objektů DZU Palackého, 
Novoveská 

 pořízení automatického dávkovače na dezinfekci – pracoviště Novoveská, Palackého 

 nákup odvíječe fólie s ořezem pro balení prádla v prádelně pracoviště Palackého 

 nákup germicidní lampy s prouděním pro pracoviště Palackého 

 dovybavení zázemí pracovníků v sociálních službách pro zajištění stravování 

 nákup testovacích sad covid-19 IgG/IgM test 

 zahájení testování pracovníků v sociálních službách z vlastních zdrojů 

 testování zaměstnanců organizace ve spolupráci se statutárním městem Jablonec n.N. 
testovacím zařízením iCHROMAII  

 výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách 

 vnitřní kontrolní systém - kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality 
poskytovaných pečovatelských služeb - dodržování postupů a průběhu péče 

 kontrola čerpání účelové neinvestiční dotace dle „Smlouvy o poskytnutí dotace  
na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje“ 
– kontrolované období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 

 zpracování a odeslání Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci – 
Kofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností 
sociálních služeb formou neinvestiční účelové dotace 

 nákup velkokapacitní pračky – finanční dar obdržený v 3/2020 použit k profinancování 
nákupu částečnou úhradou  

Listopad 

 trvání nouzového stavu 

 pokračování v preventivním testování zaměstnanců testovacím zařízením iCHROMAII 

 realizace opatření v souvislosti s epidemií covid-19 v návaznosti na doporučené 
postupy vydané MPSV, MZ ČR, APSS ČR 

 koordinace činností spojených se zabezpečením chodu organizace v souvislosti 
s epidemií covid-19  
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 vládní nařízení o povinnosti pracovníků v sociálních službách nosit respirátor FFP2  
– respirátory dodány ze státních hmotných rezerv 

 instalace obměnitelných dezinfekčních rohoží při vstupu do prostor pracovišť DZU 
Palackého, Novoveská 

 dodržování přísných bezpečnostních a preventivních opatření 

 nákup vlastních antigenních testů pro testování pracovníků v sociálních službách po 
skončení nouzového stavu 

 spolupráce s MMJN na plošné preventivní dezinfekci objektů DZU Palackého, 
Novoveská 

 pořízení parního napařovače oděvů – pracoviště Palackého 

 nákup generátoru ozónu pro dezinfekci služebních vozidel – pracoviště Novoveská 

 nákup testovacích sad Panbio Covid-19 Antigen, Panbio Covid-19 Protilátky 

 od 16. 11. 2020 zahájeno pravidelné testování pracovníků v sociálních službách na 
základě MO MZ ČR v intervalu 1x týdně po dobu nouzového stavu dodanými státními 
antigenními testy 

 webináře – Druhá vlna covid v terénních službách, Panbio Covid-19 antigenní test, 
Vykazování vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

 nominace do soutěže Národní cena  sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2020 – 
kategorie sociální pracovník – titul vítěze ve své kategorii získala sociální pracovnice 
poskytovatele 

Prosinec 

 trvání nouzového stavu 

 postupná absence pracovníků v sociálních službách z důvodu onemocnění covid-19 
- situace byla náročná z důvodu nedostatku personálu, ale zajistitelná, organizování 
péče probíhalo individuálně dle dohod s uživateli bez omezení 

 pokračování v testování pracovníků v sociálních službách na základě MO MZ ČR 

 denní ionizace služebních vozidel, využívání práce z domova sociální pracovnice, 
omezení využívání MHD pracovníky v sociálních službách – svoz služebním vozidlem 

 spolupráce s MMJN na plošné preventivní dezinfekci objektů DZU Palackého, 
Novoveská 

 přijetí věcného účelového daru od společnosti Profarma-Produkt s.r.o., Jablonec nad 
Nisou – dezinfekční roztok k dezinfekci povrchů a alkoholové dezinfekce na dezinfekci 
rukou 

 doplnění mobiliáře zázemí pracovníků v sociálních službách pracoviště Palackého  

 rekonstrukce pracoviště pro přemývání jídlonosičů pracoviště Novoveská – výměna 
topení, oprava podlahy a osvětlení, kompletní výmalba prostor  

 vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality 
poskytovaných pečovatelských služeb - Dodržování postupů Ambulantní služby  
a průběh péče 

 výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách 
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1.1.2. Poslání pečovatelské služby 

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří patří do okruhu osob poskytovatele  
a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, setrvat za pomoci pečovatelské služby  
ve svém přirozeném sociálním prostředí (domácnosti) a žít způsobem, na který byli dosud 
zvyklí.  

1.1.3. Kapacita a forma poskytování pečovatelské služby 

Forma terénní 
Počet uživatelů 20 – jedná se o maximální okamžitou kapacitu, která je dána počtem 
pracovníků, kteří mohou vykonávat přímou péči v jeden okamžik. 
Forma ambulantní 
počet uživatelů 3 – jedná se o maximální okamžitou kapacitu, kdy v jednom okamžiku mohou 

služeb dvou středisek osobní hygieny využívat tři uživatelé. 

V roce 2020 nebyl odmítnut žádný zájemce o pečovatelskou službu z důvodu nedostatečné 
kapacity k poskytování sociální služby.  

1.1.4. Okruh osob 

Služba je určená dospělým osobám ve věku od 19 do 64 let věku a seniorům od 65 let věku se 
sníženou soběstačností nebo zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení, kdy jejich 
nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a rodinám s dětmi, tj. rodičům 
s dítětem/dětmi se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 
kterou jim poskytne pečovatelská služba. 

1.1.5. Místo a čas poskytování pečovatelské služby 

Pečovatelská služba terénní je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů  
na území města Jablonce nad Nisou a na území obcí přináležejících do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, a to i na základě dohody mezi ředitelkou  
a starosty obcí. 
Služba je poskytována od 7.00 do 20.00 hodin každý den včetně víkendů a svátků. 
Pečovatelská služba ambulantní je poskytovaná ve dvou střediscích osobní hygieny v přízemí 
budovy v ulici Palackého 4424/65 a v 1. patře budovy v ulici Novoveská 4505/5  v Jablonci  
nad Nisou.  
Provozní doba služby je od 7.00 do 20.00 hodin každý den včetně víkendů a svátků. 
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1.1.6. Úhrady za poskytované úkony pečovatelské služby 

CSS má zřizovatelem schválený Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby v souladu  
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou  
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  
Rada města Jablonec nad Nisou usnesením RM/390/2017 ze dne 5. 10. 2017 schválila 
s účinností od 1. 1. 2018 Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, který nedoznal v průběhu 
roku žádných změn. 
 

Podíl obcí na financování pečovatelské služby 
Pečovatelská služba je určená obyvatelům města Jablonce nad Nisou a také občanům obcí, 
které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností. Obce, jejímž obyvatelům 
byla poskytnutá terénní pečovatelská služba, doceňují význam a roli pečovatelské služby,  
a také v roce 2020 se podílely se na vyrovnání za poskytování pečovatelské služby obyvatelům 
dané obce formou finančního příspěvku na základě dohody uzavřené mezi starostou obce  
a ředitelkou organizace. Službu kromě obyvatel z Jablonce nad Nisou využili obyvatelé z Rádla, 
Janova nad Nisou, Lučan nad Nisou, Maršovic a Nové Vsi nad Nisou.  
Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnutá v roce 2020 sociální služba, se na financování 
služby podílely částkou 46 184,- Kč. 
 

 
 

Zázemí pečovatelské služby – kuchyň obědářů 
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1.1.7. Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby 

Účinnost od 1. 1. 2018, schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením RM/390/2017 

ze dne 5. 10. 2017. 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

Úkon Popis Výše úhrady 

1. Základní sociální 
poradenství 

 bezplatné 

2. Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu  

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

130,- Kč/hod. 
 

3. Pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu  

 osobní hygiena na lůžku či u umyvadla, celková 
koupel v domácnosti 

 výměna inkontinenčních pomůcek 

 prevence opruzenin a proleženin 

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

 pomoc při použití WC  

130,- Kč/hod. 
 

4. Ambulantní služby – pomoc 
při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu ve Středisku 
osobní hygieny (SOH) 

 celková koupel (vana, sprcha) 

 prevence opruzenin a proleženin 

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty  

 pomoc při použití WC 

130,- Kč/hod. 

5. Poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy  

 pomoc a podpora při přípravě jídla a pití 

 podání jídla a pití 

130,- Kč/hod. 
 

 dovoz, případně donáška obědů včetně 
přihlášení a odhlášení  

30,- Kč/úkon 
 

6. Pomoc při zajištění chodu 
domácnosti 

 
 

 běžný úklid a údržba domácnosti 

 údržba domácích spotřebičů  

 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 

 donáška vody, topení v kamnech včetně 
donášky topiva 

130,- Kč/hod. 

7. Nákupy  běžné nákupy a pochůzky 130,- Kč/hod.  

 velký nákup přesahující 7 kg nebo nákup 
ošacení, vybavení domácnosti a průmyslového 
zboží  

115,- Kč/úkon 
 

8. Praní a žehlení ložního či 
osobního prádla  

 praní a žehlení prádla 70,- Kč/ 1 kg 

 žehlení prádla (bez praní) 30,- Kč/1 kg 

9. Zprostředkování kontaktu 
se společenským 
prostředím 

 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, 
k lékaři a doprovázení zpět 

 doprovázení dospělých do školy, školského 
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 
veřejné moci a instituce poskytující veřejné 
služby a doprovázení zpět  

130,- Kč/hod. 
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Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

Úkon Popis Výše úhrady 

1. Dohledy   dle potřeb uživatele 130,-- Kč/hod. 

Fakultativní činnosti lze poskytnout pouze při využívání základních činností. 

 

Pečovatelská služba (základní činnosti) je poskytována dle § 75 odst. 2 zákona č.108/2006 Sb., 

o sociálních službách, bez úhrad těmto osobám: 

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto 
dětí,  

b) účastníkům odboje, 
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní 

rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, 
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, 

jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb.,  
o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže 
rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona  
č. 87/1991 Sb., 

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených pod písmenem b) až d) 
starším 70 let. 
 

1.1.8. Vyhodnocení plnění stanovených cílů služby  

Cíle pečovatelské služby 

 Umožnit uživateli důstojně žít ve své domácnosti. 

 Podpora a udržování kontaktů běžného života. 

 Respektování životního stylu každého jedince. 

 
 
Zůstat doma ve svém, dožít doma, zůstat co nejdéle doma v blízkosti rodiny, co nejdéle žit 
doma dle svých představ - to jsou nejčastěji vyslovená přání uživatelů při sjednávání 
pečovatelské služby. S postupně se měnící věkovou strukturou uživatelů a s tím související 
také vyšší míra závislosti uživatelů na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby je patrné, že 
uživatelé pečovatelské služby se  orientují na péči, která je zaměřená na péči o osobu, hygienu, 
podání stravy a chod domácnosti, což jim pomáhá co nejdéle zůstat ve svém domácím 
prostředí a oddálit tak odchod do pobytového zařízení. U stávajících uživatelů narůstaly 
požadavky na zvýšení  četnosti péče a přibývalo zájemců o péči s vyšší až vysokou mírou 
podpory. 
Udržení kontaktů běžného života bylo ovlivněno opatřeními v souvislosti s nemocí covid-19. 
Přestože zazníval zájem o zajištění pomoci při plánování volného času u uživatele   
z důvodu sociální izolace seniorů, nebylo možné v hodnoceném roce z důvodu koronavirové 
pandemie plně vyhovět přáním uživatelů.   
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Respektování potřeb a přání našich uživatelů je základem pro poskytování dobré sociální 
služby.  Velmi často do jednání při sjednávání služby vstupovala rodina, která vyjádřila svá 
přání a představy o poskytování sociální služby s ohledem na vlastní situaci.  Přání rodiny byla 
někdy v rozporu s tím, co si přáli uživatelé. Cílem poskytovatele bylo při poskytování služby 
především respektovat přání a životní styl uživatele. Důležité však bylo i s ohledem na 
koronavirovou situaci při jednání najít společně takové řešení, aby bylo nejen zachováno přání 
uživatele, ale ve větší míře byla využívána i spolupráce rodiny a pečujících osob. Organizování 
péče bylo zajišťováno dle individuálních dohod s uživateli. 
Revizí nastavených cílů služby bylo zjištěno, že korespondují s cíli uživatelů, které vycházejí 
z jejich potřeb a napomáhají k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
 
 

 
 

Zázemí pečovatelské služby – kuchyňka 
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1.2. Odlehčovací služba 

Odlehčovací služba je dočasnou pobytovou službou s 24 hodinovým provozem. Specifikem 
služby je ta skutečnost, že se jedná o nízkokapacitní službu se 4 lůžky „domácího“ charakteru 
a se zachováním soukromí. Uživatelům je zajišťovaná jak celodenní péče, tak bezpečné  
a příjemné prostředí s důrazem na udržení dobré psychické kondice a posilování a udržení jeho 
schopností a dovedností. Služba je zaměřená na osoby se sníženou soběstačností a s vyšší 
mírou závislosti a jejím smyslem je „odlehčit“ na přechodnou dobu pečujícím osobám, které 
dlouhodobě pečují o osoby z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu. Služba je 
určená dospělým osobám ve věku od 19 let do 64 let věku a seniorům od 65 let věku  
se sníženou soběstačností z důvodu věku, osobám se zdravotním postižením či jiným 
zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne 
a zajistí odlehčovací služba po dobu, kdy jim nemůže poskytnout pomoc pečující osoba. 
 
V  roce 2020 službu využilo 30 uživatelů (21 žen, 9 mužů), z toho 1 uživatel ve věku do 59 let, 
7 uživatelů ve věkovém rozpětí od 65 do 80 let, a zbývajících 22 uživatelů ve věku nad 80 let. 
U 30 uživatelů bylo evidováno 38 pobytů. Průměrný věk uživatelů byl 83 let. Většina uživatelů 
se po ukončení pobytu na odlehčovací službě vracela do svého přirozeného domácího 
prostředí ve stavu, kdy za pomoci třetích osob mohou nadále žít, kde si přejí. Z celkového 
počtu uživatelů odlehčovací služby za rok 2020 byla dle kvalifikovaného odhadu sociálního 
pracovníka OS poskytnuta služba 5 uživatelům s II. stupněm závislosti, 17 uživatelům s III. 
stupněm závislosti a 8 uživatelům se IV. stupněm závislosti. Tak jako v předcházejícím roce,  
i v roce 2020 poskytovatel zaznamenal větší provázanost mezi využitím pobytové odlehčovací 
služby a terénní pečovatelské služby. Častěji pobyt využívali uživatelé, kteří již čerpají terénní 
pečovatelské služby. Jednalo se o  12 uživatelů z 30 uživatelů. Propojením odlehčovací služby 
a terénní pečovatelské služby, kdy je zapojena i rodina, se daří udržet co nejdéle i osoby s vyšší 
a vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby v jejich přirozeném domácím prostředí. 
Pečující rodiny projevují zájem o opakované krátkodobé pobyty, zejména během letních 
měsíců, a to do dvou týdnů, ale také o pobyty delší, a to na dobu od 14 dnů až  po maximální 
dobu tří měsíců za kalendářní rok. 
 
Za rok 2020 nebyl evidován žádný uživatel v evidenci odmítnutých zájemců o odlehčovací 
službu. Odlehčovací službu mohou využívat nejen obyvatelé Jablonce nad Nisou, ale může být 
poskytnuta ostatním občanům z Libereckého kraje, a to na základě dohody mezi starostou 
obce a ředitelkou organizace. V roce 2020 se do spolufinancování nově zapojila 1 obec, byla  
uzavřena smlouva o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Dalešice. Za dobu 
provozování odlehčovací služby tuto službu využily kromě osob z Jablonce nad Nisou i 
 osoby z 31 obcí v rámci Libereckého kraje.  
Koronavirová pandemie, která se nesla téměř celým rokem 2020, zasáhla i fungování 
poskytované odlehčovací služby. Od března do května 2020 byl zákaz příjmu nových uživatelů 
do pobytových zařízení sociálních služeb a také zákaz návštěv ve všech pobytových zařízeních. 
S příchodem podzimu a následné zimy se situace ohledně pandemie covid-19 ztížila a došlo 
k dalším omezením týkajícím se příjmů i průběhů pobytů. Hlavní podmínkou přijetí byl 
provedený negativní test na covid-19 (ze zdrojů nakoupených poskytovatelem), který byl 
zajištěn u každého nově nastupujícího uživatele, a to mimo prostory odlehčovací služby. 
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Návštěvy uživatelů odlehčovací služby byly umožňovány za splnění podmínek prokázání se 
negativním testem, ne starším 48 hodin. 
Pracovnice odlehčovací služby uživatelům, kteří byli dlouhé měsíce bez možnosti osobní 
návštěvy rodiny, v maximální míře zajišťovaly denní aktivizační činnosti, které uživatele bavily 
a zároveň byly přínosem pro jejich kognitivní nebo motorické schopnosti. Pečující tým 
připravoval denní aktivity, které mohli uživatelé využívat dle svých zájmů a potřeb (četba, 
poslech hudby, trénování paměti, reminiscenční terapie, pravidelná dopolední cvičení nebo 
posezení u kávy. Senioři procvičovali jemnou motoriku při vyrábění různých dekorací, 
probíhala příprava fresh nápojů ze zeleniny a ovoce. Zaměstnanci byli k dispozici rodinám  
a příbuzným, vyřizovali dotazy, radili a zajišťovali kontakt s rodinou, příbuznými či přáteli 
alespoň prostřednictvím balkónu, kdy uživatele mohli vidět a mluvit s rodinou, a také 
umožňovali video hovory prostřednictvím PC aplikace Skype a časté telefonické hovory. 
Poskytovatel v rámci dalších činností, zejména zájmových činností, podporuje integraci 
uživatele do místní komunity, kdy uživatelé odlehčovací služby mají možnost se za běžné 
situace účastnit volnočasových aktivit v rámci klubové činnosti v domě zvláštního určení. 
Uživatelé také mohou využívat po dobu pobytu knihovnu, terasu, tělocvičnu, přilehlou 
zahradu a odpočinkovou místnost vybavenou videorelaxací a za doprovodu personálu 
realizovat vycházky do blízkého okolí. Bohužel i tyto možnosti nemohly být v plném rozsahu 
v hodnoceném roce  uživatelům nabízeny a využívány. Po dobu nouzového stavu byly prostory 
odpočinkové místnosti a tělocvičny vyčleněny jako prostory pro izolaci a karanténu a oddělené 
zázemí pro pečovatelky, které by v případě potřeby poskytovaly službu nakaženým 
uživatelům. Velká pozornost je věnovaná během pobytu na odlehčovací službě aktivizaci 
uživatelů, což má velmi dobrý vliv na zlepšení a rozvíjení motorických schopností a dovedností 
i psychické kondice jednotlivých uživatelů s cílem maximálně naplnit jejich individuální 
schopnosti. Lze konstatovat, že aktivizace přizpůsobená zájmům a dovednostem uživatelů  jim 
dává pocit uspokojení, což se projevuje aktivním zájmem o tuto činnost a celkovou „domácí“ 
atmosférou ve službě a iniciuje tak uživatele, kteří ztráceli motivaci, k činnostem běžného dne. 
V rámci péče používaly pečovatelky techniky bazální stimulace a kinestetické mobilizace. 
Komunikace s uživateli probíhala individuálně,  orientovaná na jejich kognitivní funkce. 
Pracoviště odlehčovací služby je vybaveno pomůckami usnadňujícími péči a zkvalitňujícími 
prostředí a zařízením pro bezpečný chod služby.     
 
Bezpečný chod odlehčovací služby byl s ohledem na koronavirovou situaci v průběhu roku 
2020 upraven tak, aby se eliminovalo nakažení pracovníků  služby. Pro případný vznik 
karantény v organizaci byl zpracován krizový plán, nařízení a opatření, kterými se řídili všichni 
zaměstnanci.  Byly zajištěny ochranné pracovní pomůcky a příruční dezinfekce, zázemí 
pracovníků poskytující péči a prostory odlehčovací služby byly vybaveny germicidními 
lampami a čističkami vzduchu, před každý vstup do prostor byla umístěna měnitelná 
dezinfekční rohožka a dezinfekční stojany s dezinfekcí s virucidním účinkem, byly pořízeny 
ionizátory pro pravidelnou jednorázovou dezinfekci místností, byl zajištěn svoz pracovníků 
péče do zaměstnání a ze zaměstnání u těch, kteří bydlí mimo Jablonec nad Nisou a kteří jinak 
využívali meziměstskou hromadnou dopravu. Kontakty mezi pracovníky byly omezeny  
na minimum, organizace přešla na distanční způsob komunikace. Ve spolupráci  
se zřizovatelem poskytovatel zajistil v průběhu měsíce října pravidelné testování všech 
pracovníků sociální služby, které pokračovalo až do doby, než došlo k realizaci testování 
antigenními testy na základě mimořádných opatření vydaných MZ ČR. 
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I přes úskalí, která přinesla koronavirová situace, byl kladen důraz na dodržování  nastavených 
pracovních postupů, ochrany práv uživatelů a udržení kvality poskytovaných služeb. V roce 
2020 bylo provedeno dotazníkové šetření spokojenosti. Na základě vyhodnocení lze 
konstatovat, že kvalita služeb byla na požadované úrovni  a že naprostá většina respondentů 
by využila opakovaného pobytu. 

 

1.2.1. Změny a významné události v roce 2020 

Leden 

 řešení personálního zajištění sociální služby z důvodu dlouhodobých nemocností 

 prodloužení výběrového řízení na pozici pracovník v sociálních službách do 31. 1. 2020 

 uzavření Smlouvy o supervizi pro rok 2020 

 vyhodnocení cílů odlehčovací služby 

 výkaznictví za rok 2020 – KÚLK a MPSV 

 vzdělávací plán PSS na rok 2020 

 akreditovaný seminář Virtuální realita 

 pokračující dlouhodobé pracovní neschopnosti a zvýšená pracovní neschopnost 
pracovníků v sociálních službách z důvodu chřipkového onemocnění 

 instalace LED osvětlení a zrcadla do prostor odlehčovací služby 
Únor 

 aktualizace cílů odlehčovací služby 

 revize sterilizátoru 

 hodnocení zaměstnanců za předcházející rok  

 akreditovaný seminář – Specifika péče o seniory 

 řešení personálního zajištění sociální služby z důvodu vysoké nemocnosti  

 nástupy nových pracovníků a ukončení pracovního poměru pracovníků přímé péče  

 úpravy sociálního zázemí v odpočinkové místnosti 

 uzavření Smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Obce Kořenov  
o spolufinancování – jednorázový finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč 

Březen 

 vyhlášení nouzového stavu od 12. 3. 2020 

 kalkulace nákladů pro potřeby vyrovnání s obcemi – výše spoluúčasti obce pro rok 
2020 platná od 1. 3. 2020 – vystavení dodatků ke smlouvám s obcemi 

 řešení personálního zajištění sociální služby – výběrové řízení na pozici pracovník 
v sociálních službách 

 pokračující dlouhodobé pracovní neschopnosti a zvýšená pracovní neschopnost 
pracovníků v sociálních službách z důvodu chřipkového onemocnění 

 dovybavení pracoviště odlehčovací služby – nákup skládací toaletní židle 

 realizace opatření v souvislosti s epidemií covid-19 v návaznosti na doporučené 
postupy vydané MPSV, MZ ČR, APSS ČR 

 koordinace činností spojených se zabezpečením chodu organizace v souvislosti 
s epidemií covid-19 

 předjednána spolupráce s organizacemi Diakonie ČCE Jablonec nad Nisou a Oblastní 
spolek ČČK Jablonec nad Nisou  
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 předjednána spolupráce s KHS Libereckého kraje 

 nedostatek a absence OOPP - převzetí ušitých látkových roušek od dobrovolníků z řad 
veřejnosti  

 nákup OOPP z vlastních zdrojů, limitované dodávky od krizového štábu MMJN, KÚLK, 
darování od jiných subjektů, (např. ČČK Jablonec n.N., APSS ČR) 

 zastavení sociálních šetření u zájemců o službu, zastaven nástup nových klientů služby, 
2x denně měření teploty uživatelů odlehčovací služby a pracovníků služby při příchodu 
pracovníků do zaměstnání, při poskytování péče povinnost nosit OOPP 

 zákaz návštěv uživatelů odlehčovací služby dle pokynu MZ 

 přerušení odborného vzdělávání a supervizí pracovníků v sociálních službách 
Duben 

 pokračování nouzového stavu 

 vyčlenění jedné krizové místnosti (prostory odpočinkové místnosti) včetně sociálního 
zařízení s kapacitou jednoho lůžka pro případ karantény, izolace uživatelů odlehčovací 
služby 

 nákup OOPP z vlastních zdrojů, limitované dodávky od krizového štábu MMJN, KÚLK,  

 aktualizace vnitřních pravidel a opatření v souvislosti s pandemií covid-19 v návaznosti 
na doporučené postupy MPSV, MZ ČR, APSS ČR – zpřísnění hygienických  
a bezpečnostních postupů, poskytování péče a používání OOPP, distanční forma 
komunikace mezi zaměstnanci, přijatá opatření pro případ rizikového kontaktu 

 příprava na krizovou situaci v důsledku výpadku personálu 

 omezení využívání MHD - zajištění svozu pracovníků v sociálních službách služebními 
vozidly 

 příprava a aktualizace propagačního materiálu poskytovatele sociálních služeb 

 průběžný nákup ochranných pracovních pomůcek pro pracovníky v sociálních službách 

 nákup bezdotykového stojanu na dezinfekci, zajištění profinancováni z  dotace MPSV 
na financování zvýšených provozních nákladů v souvislosti s pandemií covid-19 

 Květen 

 rozvolňování opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie a ukončení 
nouzového stavu k 17. 5. 2020 

 zrušení zákazu návštěv uživatelů odlehčovací služby, k návštěvám vyčleněny prostory 
mimo pracoviště odlehčovací služby 

 stanovisko MPSV k zabezpečení dalšího vzdělávání pro SP a PSS v době nouzového 
stavu a stanovisko MPSV k podmínce absolvování kvalifikačního kurzu pro PSS v době 
nouzového stavu 

 zpracování žádosti v souvislosti s vyhlášením dotační řízení MPSV na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 
s epidemií covid-19 

 nákup OOPP z vlastních zdrojů, limitované dodávky od krizového štábu MMJN, KÚLK, 
Komerční banky 

 přerušení odborného vzdělávání a supervizí pracovníků v sociálních službách  
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Červen 

 výkaznictví MPSV 

 konference – Sociální pracovník manažerem v sociálních službách 

 vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku odlehčovací služby z důvodu zajištění 
poskytovaných sociálních služeb – Dodržování postupů poskytované péče dle 
individuálního plánu péče, přání a potřeb uživatelů 

Červenec 

 uzavření Smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Obce Dalešice 
o spolufinancování 

 zpracování žádosti v souvislosti s vyhlášení dotačního řízení MPSV na financování 
zvýšených provozních výdajů 

Srpen 

 akreditovaný kurz – Emoce v obrazech 

 dovybavení pracoviště odlehčovací služby – montáž světel s nouzovým svícením 

 nákup ručníků, pratelných ochranných vodonepropustných pláštů z mikrovlákna 

 nákup ložního prádla – polštáře, deky, prostěradla 

 výplata mimořádného finančního ohodnocení zaměstnancům sociálních služeb 
z dotačního programu MPSV 

Září 

 školení pracovníků v sociálních službách – HACCP – jak účinně předcházet rizikům 
ohrožujícím bezpečnost potravin 

 schválení žádosti a přijetí mimořádné dotace z MPSV na financování zvýšených 
provozních nákladů v souvislosti s pandemií covid-19 

Říjen  

 vyhlášení nouzového stavu od 5. 10. 2020 

 aktualizace realizovaných opatření  v souvislosti s epidemií covid-19 v návaznosti  
na doporučené postupy vydané MPSV, MZ ČR, APSS ČR 

 koordinace činností spojených se zabezpečením chodu organizace v souvislosti 
s pandemií covid-19 

 vyčlenění jedné krizové místnosti (prostory odpočinkové místnosti) včetně sociálního 
zařízení s kapacitou 1 lůžky pro případ karantény, izolace uživatelů odlehčovací služby 
po dobu nouzového stavu 

 nákup testovacích sad Covid-19 IgG/IgM test 

 zahájení testování pracovníků v sociálních službách testy z vlastních zdrojů 

 testování zaměstnanců ve spolupráci se statutární město Jablonec n. N. zařízením 
iCHROMAII  

 kontrola čerpání účelové neinvestiční dotace dle „Smlouvy o poskytnutí dotace na 
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje“ – 
kontrolované období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 

 zpracování a odeslání Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci pro 
rok 2021 – Kofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních 
činností sociálních služeb formou neinvestiční účelové dotace 

 řešení personálního zajištění sociální služby – výběrové řízení na pozici pracovníka 
sociálních služeb 

 přerušení odborného vzdělávání a supervizí pracovníků v sociálních službách 
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Listopad 

 trvání nouzového stavu 

 nákup 2 televizních přijímačů na pracoviště odlehčovací služby a rádia  

 nákup myčky nádobí - výměna 

 testování zaměstnanců testy Covid-19 IgG/IgM test pořízených z vlastních zdrojů 

 testování zaměstnanců testovacím zařízením iCHROMAII ve spolupráci  
se statutárním městem Jablonec n. N. 

 realizace opatření v souvislosti s epidemií covid-19 v návaznosti na doporučené 
postupy vydané MPSV, MZ ČR, APSS ČR 

 koordinace činností spojených se zabezpečením chodu organizace v souvislosti 
s epidemií covid-19 

 vládní nařízení o povinnosti pracovníků v sociálních službách nosit respirátor FFP2 – 
respirátory dodány ze státních hmotných rezerv 

 od 16. 11. 2020 zahájeno testování pracovníků v sociálních službách a uživatelů 
odlehčovací služby na základě MO MZ ČR v intervalu 1x týdně po dobu nouzového 
stavu dodanými státními antigenními testy 

 přerušení odborného vzdělávání a supervizí pracovníků v sociálních službách 

 vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku odlehčovací služby z důvodu zajištění 
poskytovaných sociálních služeb – Dodržování opatření v souvislosti s nouzovým 
stavem 

Prosinec 

 trvání nouzového stavu 

 k 3. 12. 2020 ukončení testování uživatelů odlehčovací služby na základě MO MZ ČR 

 pokračování v testování pracovníků v sociálních službách na základě MO MZ ČR 
dodanými státními antigenními testy 

 přerušení odborného vzdělávání a supervizí pracovníků v sociálních službách 

 distanční školení BOZP, PO 

 přijetí věcného účelového daru od společnosti Profarma-Produkt s.r.o., Jablonec nad 
Nisou – dezinfekční roztok k dezinfekci povrchů a alkoholové dezinfekce na dezinfekci 
rukou 

 sanitární dny z důvodu provedení zvýšených desinfekcí prostor odlehčovací služby  
a zajištění vysokého standardu čistoty 

 obměna žaluzií ve dvoulůžkovém pokoji odlehčovací služby a výmalba pracoviště 

 řešení personálního zajištění sociální služby – výběrové řízení na pozici pracovníka 
sociálních služeb. 

1.2.2. Poslání odlehčovací služby  

Posláním odlehčovací služby je „odlehčit“ na přechodnou dobu pečujícím, kteří dlouhodobě 

pečují o osoby z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu, dále o osoby, které ztratily 

částečně nebo převážně soběstačnost či orientaci, a poskytnout jim čas na nezbytný 

odpočinek nebo vyřešení vlastních problémů. 
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1.2.3. Kapacita a forma poskytování odlehčovací služby 

Forma pobytová na dobu určitou – délka pobytu uživatele na odlehčovací službě je 3 měsíce 

s prodloužením smlouvy maximálně o 1 měsíc, a to pouze ve výjimečných případech, kdy 

uživateli nemůže pečující osoba zajistit péči z důvodu jeho vlastní nemoci. 

 Kapacita – 4 lůžka ve 3 pokojích. 

 Struktura –  1x dvoulůžkový pokoj, 2x jednolůžkový pokoj. 

V  roce 2020 službu využilo 30 uživatelů (21 žen, 9 mužů), z toho 1 uživatel ve věku do 59 let, 

7 uživatelů ve věkovém rozpětí od 65 do 80 let, a zbývajících 22 uživatelů ve věku nad 80 let. 

U 30 uživatelů bylo evidováno celkem 38 pobytů. Průměrný věk uživatelů byl 83 let. Obložnost 

odlehčovací služby dosáhla 80%. 

Také v roce 2020 jsme zaznamenali větší provázanost mezi využitím pobytové odlehčovací 

služby a terénní pečovatelské služby. Častěji pobyt využívali uživatelé, kteří již čerpají terénní 

pečovatelské služby. Jednalo se o  12 uživatelů z 30 uživatelů. Propojením odlehčovací služby 

a terénní pečovatelské služby, kdy je zapojena i rodina, se daří udržet co nejdéle i osoby s vyšší 

a vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby v jejich přirozeném domácím prostředí.   

Za rok 2020 nebyl evidován žádný uživatel v evidenci odmítnutých zájemců o odlehčovací 

službu.  

 

1.2.4. Okruh osob 

 Jedná se dospělé osoby ve věku od 19 do 64 let věku se sníženou soběstačností 
z důvodu věku nebo zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení a jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne a zajistí odlehčovací 
služba po dobu, kdy jim nemůže poskytnout pomoc pečující osoba.  

 Jedná se o seniory od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení a jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby, a to v době, kdy jim pomoc nemůže poskytnout pečující osoba. 
 

 

1.2.5. Místo a čas poskytování odlehčovací služby 

Služba je poskytována na pracovišti odlehčovací služby v domě s byty zvláštního určení v ulici 
Novoveská 4505/5 v Jablonci nad Nisou formou pobytovou, tj. 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 
Objekt, obklopený zelení,  se nachází v klidné části Jablonce nad Nisou nedaleko centra města. 
CSS nedisponuje uzavřeným oddělením a zdravotnickým personálem, neposkytuje 
zdravotnické a ošetřovatelské úkony. Službu nelze poskytnout zájemcům, kteří potřebují 
nepřetržitou lékařskou či odbornou ošetřovatelskou péči, kteří nejsou orientovaní, 
nerespektují obecná pravidla soužití, trpí nočním neklidem a aktivitami, jsou agresivní, 
nerespektují hodnotovou a sociální hierarchii, zájemcům, kteří mohou ohrozit sebe a okolí pro 
duševní nemoc nebo závislost, a zájemcům, kteří potřebují stálou přítomnost jiné osoby - 
asistenta.  
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1.2.6. Úhrady za poskytované úkony odlehčovací služby 

Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby je stanoven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ceník, jehož účinnost byla 
stanovena od 1. 1. 2016, nedoznal v průběhu roku žádných změn.  
 

Podíl obcí na financování odlehčovací služby 
Odlehčovací službu mohou využívat nejen obyvatelé Jablonce nad Nisou, ale může být 
poskytnuta ostatním občanům z Libereckého kraje, a to i na základě dohody mezi starostou 
dané obce a ředitelkou CSS.  
V roce 2020 se do spolufinancování nově zapojila 1 obec. Byla  uzavřena smlouva  

o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Dalešice. Obec Kořenov se podílela  

na spolufinancování jednorázovým příspěvkem pro rok 2020.  Všechny úhrady obcí spadají  

pod „Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“, schválené Libereckým 

krajem a jsou součástí vyrovnávací platby. V roce 2020 odlehčovací službu využili jak obyvatelé 

z Jablonce nad Nisou (17), tak z dalších obcí Libereckého kraje, a to z  Dalešic (1), Desné 

v Jizerských horách (1), Janova nad Nisou (1), Kořenova (1), Liberce (1), Rádla (1), Smržovky 

(1), Tanvaldu (3),  Velkých Hamrů (1), Vlastiboře (1) a Železného Brodu (1). Ne všechny obce, 

jejímž obyvatelům je poskytována odlehčovací služba, doceňují význam a roli této služby. Jen 

některé obce se podílejí na vyrovnání části nákladů na poskytování odlehčovací služby 

obyvatelům dané obce formou finančního příspěvku. Za dobu provozování odlehčovací služby 

tuto službu využily, kromě osob z Jablonce nad Nisou, osoby z 31 obcí v rámci Libereckého 

kraje.  

Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnuta v roce 2020 odlehčovací služba, se na financování 

služby podílely částkou 85 153,- Kč. 
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1.2.7. Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby 

Účinnost od 1. 1. 2016, schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením 

č. RM/479/2015 ze dne 3. 12. 2015. 

Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby 

Úkon Popis Výše úhrady 

1. Základní sociální 
poradenství 

 bezplatné 

2. Pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče 
o vlastní osobu  

 pomoc a podpora při podávání jídla, pití 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek 

 pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním 
i vnějším prostoru 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

130,- Kč/hod. 
 

3. Pomoc při osobní 
hygieně nebo 
poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu  

 pomoc při úkonech osobní hygieny 

 výměna inkontinenčních pomůcek 

 prevence opruzenin a proleženin 

 pomoc při základní péči o vlasy, nehty, 
pomoc při použití WC 

130,- Kč/hod 
 

4. Poskytnutí stravy   zajištění stravy přiměřené době 
poskytování služby a odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám 
dietního stravování (celodenní strava)  

160,- Kč/den 
 

5. Pomoc při přípravě 
stravy 

 strava přiměřená době poskytování služby 130,- Kč/hod 

6. Poskytnutí ubytování  ubytování, úklid, praní ložního a osobního 
prádla a ošacení, žehlení 

200,- Kč/den 

7. Zprostředkování 
kontaktu se 
společenským 
prostředím 

 doprovázení k lékaři, na zájmové 
a volnočasové aktivity, na orgány veřejné 
moci, instituce poskytující veřejné služby  
a jiné navazující sociální služby  
a doprovázení zpět  

 pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální 
začleňování osob 

130,- Kč/hod 

8. Sociálně terapeutická 
činnost 

 rozvoj nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností 

130,- Kč/hod 

9. Pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných 
zájmů a při obstarání 
osobních záležitostí 

 pomoc při komunikaci vedoucí 
k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

130,- Kč/hod 

10. Výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti 

 nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností  
a dovedností 

130,- Kč/hod 
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1.2.8. Vyhodnocení plnění stanovených cílů služby  

Cíle odlehčovací služby 

 Poskytnout uživateli podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho schopnosti, možnosti  
a dovednosti, tzn. pomáhat mu pouze v tom, co sám nezvládá.  

 Aktivně spolupracovat s rodinnými příslušníky či blízkými osobami uživatele, s dalšími 
poskytovateli sociálních, zdravotnických a navazujících služeb.  

 Dosáhnout důvěry mezi pečujícím personálem a uživateli, vytvořit pro uživatele 
podnětné prostředí, atmosféru klidu a intimity. 

 
Nastavené cíle organizace korespondují s cíli uživatelů, vycházejí z jejich potřeb a přání. Po 
dobu pobytu byli uživatelé pečujícím personálem podporováni v upevňování svých 
dovedností, schopností a návyků. Sestavený individuální plán byl v pravidelných intervalech 
vyhodnocován a doplňován dle aktuálních potřeb a schopností.  
Mezi nejčastější cíle uživatelů v roce 2020  patřily požadavky jako být podporován ve zvládání 
denních činností a mít možnost společenského kontaktu po dobu čerpání dovolené pečující 
osoby, podpořit v samostatnosti a mít možnost zachování svých zvyklostí, být podporován  
ve zvládání denních činností a zlepšit si fyzickou kondici po dlouhodobé hospitalizaci, mít 
zajištěnou celodenní pomoc a přitom být motivován do činností, které jsem schopen 
zvládnout sám. Běžnou praxí bylo, že pečovatelé uživatelům odpovídali na mnohé dotazy 
v souvislosti se vzniklou situací. Žádný z uživatelů neztratil i přes koronavirovou situaci kontakt 
s rodinou ani přáteli. V době zákazu návštěv uživatelů odlehčovací služby byli zaměstnanci  
k dispozici rodinám a příbuzným, vyřizovali dotazy, radili a zajišťovali kontakt s rodinou 
v souladu s platnými opatřeními. Pečovatelé individuálním přístupem, změnou komunikace  
a delším časovým prostorem k jednotlivým úkonům zajišťovali klidné prostředí pro uživatele. 
V případě potřeby byla uživatelům zprostředkována spolupráce s dalšími sociálními  
i veřejnými službami - aktivní provázanost s terénní pečovatelskou službou, terénní zdravotní 
službou, obvodními lékaři, pracovnicemi úřadů či dalších navazujících sociálních služeb.  
Nastavené cíle organizace korespondují s cíli uživatelů, což je zejména posílení soběstačnosti. 

1.3. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb 

Vzdělávání pracovníků sociálních služeb bylo v roce 2020 naplánováno v souladu se zákonem  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kde se uvádí, že zaměstnavatel je 
povinen zabezpečit sociálnímu pracovníkovi a pracovníkům sociálních služeb vzdělávání 
v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. 
Snahou poskytovatele bylo i v roce 2020 zajistit pro všechny pracovníky sociálních služeb 
odborné vzdělávání, které je standardně poskytováno prostřednictvím akreditovaných kurzů  
a specializovaných školení. Pracovníci terénní pečovatelské i odlehčovací služby využívají při 
práci s uživateli moderní techniky a metody získané absolvováním kurzů kinestetické 
mobilizace a základního a nadstavbového kurzu bazální stimulace, nácviku manipulace 
s nehybným nebo málo pohyblivým klientem, na které byli proškoleni v minulých letech.  
V roce 2020 bylo vzdělávání pracovníků  v sociálních službách zaměřeno na  problematiku 
demence, na specifika péče o seniory, na práci s rodinou klienta sociálních služeb,  
na komunikaci s klientem a kvalitu života, důstojnost a autonomii ve stáří a kurz první pomoci 
pro pracovníky v sociálních službách.  
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Některé naplánované vzdělávací akce se měly uskutečnit v období, do kterého vstoupil 
nouzový stav, a proto došlo k jejich přesunutí do roku následujícího. Dle stanoviska vydaného 
MPSV byl zohledněn dopad mimořádných opatření, a to i ve vztahu k případnému nedodržení 
povinného hodinového rozsahu dalšího vzdělávání. MPSV vydalo také stanovisko k podmínce 
absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v tom smyslu, že v době 
nouzového stavu neběží 18měsíční lhůta ke splnění odborné způsobilosti pracovníka 
v sociálních službách. Uvedené stanovisko bylo uplatněno u jednoho pracovníka v sociálních 
službách, který byl prokazatelně přihlášen do kurzu, který měl být zahájen po dni vyhlášení 
nouzového stavu, což bylo doloženo potvrzením úřadu práce, prostřednictvím kterého měl být 
rekvalifikační kurz zajištěn. Kromě vzdělávacího programu je v organizaci nastaven systém 
pravidelných setkávání se supervizorem, kde je prostor k řešení problematických situací 
vzniklých v průběhu služby u uživatelů a prověřování spolupráce týmu. I setkávání se 
supervizorem byla přerušena mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou.  
Náklady za uskutečněné vzdělávací akce a supervize v sociální oblasti činily v daném roce 
92 529,- Kč.  
 

1.4. Statistika 

Srovnání úhrad v Kč za poskytnuté sociální služby v letech 2016 – 2020 

 

           (v Kč) 

Rok Pečovatelská služba Odlehčovací  

služba 

Sociální služby 

celkem 

2016 2 504 583,-- 616 624,-- 3 121 207,-- 

2017 2 459 324,-- 606 980,-- 3 066 304,-- 

2018 2 740 655,-- 675 624,-- 3 416 279,-- 

2019 2 784 220,-- 603 477,-- 3 387 697,-- 

2020 2 647 620,-- 619 345,-- 3 266 965,-- 

 

Celkové tržby za rok 2020 byly výrazně ovlivněny pandemií, za které bylo nejasné zda nedojde 
k omezení poskytované péče, zda a v jakém rozsahu budeme moci odlehčovací službu 
poskytovat. To, že konečná výše tržeb je na úrovni let předchozích, je dokladem vysokého 
nasazení všech pracovníků ve velmi složité době. I v tomto roce byla péče zaměřena na služby 
osobám s vyšší a vysokou mírou závislosti, což koresponduje s Metodikou pro poskytovatele 
sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.  
Stále se nedaří zvýšit počty uživatelů, kteří využívají pečovatelské služby v domech zvláštního 

určení. Všeobecně lze stanovit, že v DZU Novoveská využívá služby 35 % obyvatel domu  

a v DZU Palackého 21 %.  
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1.4.1. Statistika úkonů pečovatelské služby za rok 2020 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby využilo v průběhu roku 182 uživatelů. 
Pracovníci v sociálních službách v  terénní a ambulantní pečovatelské službě: 

 vykonali 22 038 hodin přímé obslužné péče,  

 vyprali a vyžehlili 1 279 kg osobního a ložního prádla, 

 dovezli a donesli 5 171 obědů, 

 uskutečnili 53 245 návštěv. 

 
 

Úkony, jako je úklid, nákup či praní a žehlení prádla  měly klesající tendenci, i proto, že  
uživatelé využívají nabízených komerčních služeb. Oproti roku 2019 došlo také k výraznému 
snížení u úkonu dovoz, případně donáška obědů, a to o 675 obědů. Tím se uvolnila kapacita 
pro péči o osoby s vyšší a vysokou mírou závislosti, kdy v návaznosti na jejich potřeby byla 
poskytovaná péče až 3x denně několikrát týdně, v několika případech až 5x denně každý den. 
V roce 2020 bylo dominantní zajištění  základních potřeb uživatelů. V  období nouzového stavu 
byl částečně omezen úkon zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, a to 
z důvodu zvýšeného rizika nákazy ovlivněného koronavirovou situací. Nárůst byl zaznamenán  
u úkonu nákupy a pochůzky, a to ze stejných důvodů. V průběhu roku 2020, v době 
narůstajícího počtu nakažených osob, bylo  zaznamenáno u většího počtu uživatelů přerušení 
poskytování péče z důvodu jejich hospitalizace a ukončení péče z důvodu úmrtí, proto oproti 
roku 2019 došlo k poklesu hodin přímé obslužné péče. 

1.4.2. Statistika úkonů odlehčovací služby za rok 2020 

Odlehčovací službu v roce 2020 využilo 30 uživatelů s opakovanými pobyty, kterých bylo 
evidováno 38. Jednalo se o opakované krátkodobé pobyty, a to do dvou týdnů, ale také  
o pobyty delší, a to na dobu od 14 dnů až tři měsíce v roce.  U dvou uživatelů přesáhla délka 
pobytu více jak tři měsíce. Jejich návrat do domácího prostředí nebyl možný z důvodu rizika 
nákazy pečující osobou a rodinnými příslušníky.  
 
Pracovníci v sociálních službách v  rámci poskytování odlehčovací služby: 

 vykonali 1 667 hodin v přímé obslužné péči, 

 uskutečnili 12 943 kontaktů, 

 poskytli 1 176 dnů ubytování 
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Kompozice poskytovaných úkonů u takto specifické služby (4 lůžka) má bezprostřední závislost 
na struktuře uživatelů a jejich potřebách, které se odvíjí od míry závislosti,  schopností  
a dovedností.  Kromě základních úkonů ubytování a stravy byly v roce 2020 zásadním 
objemem úkonů „Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu“ a „Pomoc při osoby 
hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu“, což potvrzuje skutečnost, že 
odlehčovací službu využívají osoby s vyšší a vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, 
tzn. osoby se sníženou soběstačností, ale také o osoby trpícími neurodegenerativními 
onemocněními, osoby imobilní, dále osoby po CMP a osoby po dlouhodobých hospitalizacích. 
 

1.5. Vyhodnocení dotazů, připomínek, názorů a stížností 

CSS evidovala po celý rok 2020 poskytnutí základního sociálního poradenství osobám, které 
vznesly otázky osobně, elektronicky či telefonicky. Většina dotazů se týkala poskytování 
pečovatelské a odlehčovací služby (působnost, podmínky poskytování – rozsah, četnost, 
časová dostupnost, ceník), ostatních sociálních služeb (např. tísňová péče, odborné 
poradenství, umístění do pobytových zařízení trvalého charakteru), služeb navazujících (senior 
doprava, domácí zdravotní péče, občanská poradna), půjčoven kompenzačních pomůcek, 
dovozu stravy, podmínek získání bytu v domech zvláštního určení, sociálních dávek (např. 
podání žádosti do domů zvláštního určení, příspěvek na péči, příspěvek na bydlení). Z  mnoha 
telefonátů zaznívaly obavy a nejistota, jak bude zajišťována péče v případě nákazy 
onemocněním covid-19 či karantény. Často docházelo k ověřování informací, které uživatelé 
zaznamenali v celostátních mediích. 
Celkem bylo projednáno 376 dotazů v časovém rozsahu 96 hodin. 
 
Připomínky uživatelů byly zaznamenány jak v rámci individuálních rozhovorů s uživateli, tak 
prostřednictvím dotazníkového šetření, které bylo v roce 2020 zaměřené na spokojenost 
s pečovatelskou službou uživatelů. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že péče je 
naplňována podle dojednání, uživatelům pečovatelská služba vychází vstříc v jejich přání  
a při kontaktu s pracovníky poskytovatele se cítí příjemně, informace, které jsou jim 
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předávány, jsou srozumitelné. Někteří respondenti uvedli, že nevědí, na koho se v organizaci 
mohou obracet s požadavky. Proto se poskytovatel zaměří na práva uživatelů,  
a prostřednictvím pracovníků přímé péče bude znovu s uživateli diskutována i tato oblast. 
Na odlehčovací službě byl dán prostor k vyjádření ohledně poskytované služby jak uživatelům, 
tak pečujícím osobám, a to formou dotazníku po skončení pobytové služby. Z analýzy 
dotazníkového šetření vyplynulo, že uživatelé i pečující osoby byli s poskytováním péče, 
personálem a jeho přístupem spokojeni. Všichni obdrželi srozumitelné informace a naprostá 
většina respondentů by využila možnosti opakovaného pobytu. Dále také všichni uvedli, že jim 
byl zajištěn dostatek soukromí a bylo o ně pečováno dle jejich přání, požadavků a zvyků.  
Z dotazníků pro rodinné příslušníky vyplynula také pokračující provázanost mezi dalšími 
službami, veřejností, a doporučením od známých, kteří již mají zkušenost s pobytem  
na odlehčovací službě poskytovatele, což je vnímáno jako velice pozitivní zpětná vazba. 
Spokojenost uživatelů, rodinných příslušníků či pečujících osob s poskytováním pečovatelské  
a odlehčovací služby byla vyjádřena i formou poděkování a pochval. Celkem jich bylo 
zaznamenáno 30, z toho 24 za poskytování pečovatelské služby a 6 za poskytování odlehčovací 
služby a přístup personálu. 
 
Stížnosti uživatelů 
V roce 2020 CSS neobdržela žádné stížnosti týkající se pečovatelské a odlehčovací služby. 
 
Pro lepší informovanost uživatelů byl čtyřikrát ročně vydán občasník Novin/k/y z Centra, kde 
našli nejen informace o pečovatelský službách, ale také o jiných službách nabízených CSS  
i jinými  poskytovateli sociálních  služeb. Všechna vydání občasníků byla distribuována  
do domácností uživatelů. 
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2. Volnočasové aktivity 2020 
Volnočasové aktivity (dále jen VA) seniorů byly v roce 2020 ovlivněné koronavirovou 

pandemií.  

Volnočasové aktivity v období leden – březen a červenec – říjen 

Situace na začátku roku 2020 dávala prostor plánovat aktivity pro seniory na celý kalendářní 
rok. Pro zájemce, kteří o aktivity projevili zájem, byl program CSS zdarma. Jediným omezením 
byla kapacita dané akce, tedy kapacita sálů, klubů a v případě výletu i autobusu.  
 

Uskutečněné akce:  

vzdělávací:  

 Akademie seniorů – akademie zdraví, německý jazyk (turistické minimum, gramatika, 
zdokonalovací), anglický jazyk (dvě skupiny začátečníků), francouzský jazyk 
(začátečníci, mírně pokročilí), trénování paměti (mírně pokročilí, pokročilí), počítačové 
kurzy (pokročilí), práce s chytrým telefonem, počítačová poradna 

pohybové:  

 Novoroční vejšlap, trénink kuželkářů, setkání šipkařů, pétanque, mölkky, cvičení na 
židlích, Tančírna, Letem tanečním světem, střelnice Liberec, 5000 kroků pro zdravé 
srdce Prezidentská chata, Seniorská míle Liberec 

společenské: 

 Novoroční koncert, veřejná zkouška Izeríny, zábavné odpoledne s Vladem, Koncert 
proti násilí na seniorech Setkání seniorů – Ivo Jahelka, Antikvartet Dušana Vančury, 
Medobraní 

zájmové:  

 Hudební klub, herní dopoledne (karty, člověče, dobble, piškvorky,…), Klub historie, 
salón krásy, pěvecký soubor Izerína, taneční skupina Šarm, výlet Varnsdorf, výlet Praha 
Národní muzeum, tvořivé dílničky, exkurze do výrobny skleněných perlí 

klubové:  

 novoroční setkání s primátorem, salón krásy – parafínový zábal, Literární kavárna, 
palačinkové odpoledne, masopustní setkání, výlet Železnice, oslava MDŽ, výlet 
Kunratice u Cvikova, nostalgický půvab lázní 

 

Novinkou v programu bylo:  

 Setkání s osobností – plavkyně Markéta Pechová 

 Senioři seniorům – vyprávění z cest 

 Cestou (ne)cestou 2020 – poznávací výlety a procházky spojené s fotografováním a 
s prací s chytrým telefonem (mapy, krokoměr, jízdní řády,…) 

 Cvičení s míčem 

 Zpívání v zahradách – vystoupení souboru Izerína na zahradě objektů v ul. Palackého  
a Novoveská 

 Spolupráce s TJ Sokol Jablonec nad Nisou – turnaj mölkky v Tyršových sadech 
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Volnočasové aktivity v období koronavirové pandemie 

 

Úprava Organizační struktury  od 1. 1. 2020 – byla zrušená pozice specialista klubů seniorů 

z důvodu kumulace práce na dalších pozicích. 

 

Pracovníci úseku VA v době vyhlášených opatření a nouzového stavu pomáhali zajistit chod 

organizace z důvodu personální krize. 

 

Volnočasové aktivity v číslech v období koronovirová pandemie: 

 

2700 – kusů látkových roušek ušili dobrovolníci z řad seniorů a seniorek na jaře během první 

vlny koronavirové pandemie 

908 – telefonických hovorů proběhlo se seniory (informace, poradenství, konzultace, 

intervence, podpora) 

87 – hromadných emailových zpráv vždy rozeslaných na 350 adres (informace, zajímavosti, 

prezentace, trénování paměti) 

421 – individuálních emailů (informace, poradenství, konzultace) 

14 – emailových zpráv pro zájemce o kurzy anglického jazyka rozeslaných na 25 adres 

76 – on-line setkání prostřednictvím aplikace Google meet (trénování paměti, miniklub 

historie) 

Poznámka: statistika byla vedená pouze v období vyhlášeného nouzového stavu, zahrnuté 

nejsou sms zprávy a zprávy prostřednictvím aplikací WhatsApp a Viber. Telefonické i emailové 

spojení se seniory bylo zachované i mimo nouzový stav, tedy převážně v období konec května 

až začátek října 2020, kdy nebyla statistika vedená.  
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Pracovníci úseku volnočasových aktivit se podíleli na:  

 koordinaci šití a distribuci látkových roušek od dobrovolníků do klubů seniorů, 
nemocnice, Naděje, Českého červeného kříže, Diakonie ČCE, 

 spolupráci a zástupech v provozu CSS (úklid, stěhování, dezinfekce, ionizace aut, svoz 
pracovníků péče, výkaznictví v souvislosti s testováním a očkováním), 

 spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou (informace o dezinfekci prostor 
v objektech, kde žijí senioři, tedy Palackého, Novoveská, Slunná a B. Němcové), 

 akci Hraní pro radost – na jaře a v období adventu hráli dobrovolníci Českého 
červeného kříže Jablonec nad Nisou, Naděje a Církve adventistů sedmého dne pod 
okny objektů, kde žijí senioři (Domov důchodců Jablonecké Paseky, Domov pro seniory 
U Přehrady, Hospic sv. Zdislavy, Dům seniorů Liberec – Františkov, Domov U Spasitele 
Frýdlant), 

 koordinaci a zpřístupnění video pozdravů sbormistra pěveckého souboru Izerína, nejen 
pro členy Izeríny, 

 natáčení a zpřístupnění video pozdravů pro členky taneční skupiny Šarm. 
 

Kluby seniorů, zájmová sdružení a Rada starších 

 

V roce 2020 došlo k těmto změnám:  

 Dia club senior ukončil svojí činnost 

 vznikly dva nové kluby seniorů, konkrétně Klub seniorů při Svazu tělesně postižených 
místní organizace 2 a místní organizace 3 

 vedoucí Klubu jabloneckých seniorů, klubu seniorů Novoveská a klubu seniorů 
Palackého požádaly o ukončení spolupráce, činnost klubu byla zachovaná s novými 
vedoucími 

 

Na konci roku 2020 fungovaly v Jablonci nad Nisou tyto kluby a zájmová sdružení:  

 Klub seniorů Novoveská 

 Klub seniorů Palackého 

 Klub seniorů Boženka 

 Klub seniorů Kokonín 
tyto kluby fungující pod hlavičkou CSS jsou přístupné všem seniorům z Jablonecka bez 

registrace nebo placení členského příspěvku.  

Během vynucené pauzy v klubové činnosti došlo k úpravám Klubu seniorů Palackého (výměna 

podlahové krytiny, výmalba, nástěnná tapeta, doplněný nábytek a nádobí).  

 

Kluby, které pro svou činnost využívaly prostory spolkového domu, samy si koordinovaly 

aktivity a podmínky pro členství v klubu 

 Senioři ČR Jablonec nad Nisou 

 TJ Kardio Jablonec nad Nisou 

 Klub seniorek při Českém svazu žen 

 Klub seniorů při Svazu tělesně postižených, místní organizace 2 

 Klub seniorů při Svazu tělesně postižených, místní organizace 3 
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Vedoucí všech zmíněných klubů jsou členy Rady starších (RS), poradního orgánu ředitelky CSS, 

který hájí zájmy jabloneckých seniorů. Vzhledem ke změnám ve složení klubů byla zvolená 

nová předsedkyně i místopředsedkyně RS. Statut RS a Jednací řád RS je k dispozici na webu 

centrumjablonec.cz 

 

Každý senior, který potřeboval informace, radu nebo podporu mohl vytočit telefonní číslo 
728 616 492, napsat na volnocasoveaktivity@centrumjablonec.cz, podívat se na webové 
stránky www.centrumjablonec.cz a nově na facebookový profil organizace z odkazu v záhlaví 
webových stránek. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.centrumjablonec.cz/
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3. Spolkový dům 
Spolkový dům slouží jako zázemí pro neziskové organizace, zejména sociálního charakteru,  
a pro seniorskou veřejnost pro vzdělávání, pohybové a společenské aktivity. Všechny prostory 
jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem a výpočetní i audiovizuální technikou. Provozní doba 
je stanovena v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hodin, dále dle dohody do 20.00 hodin,  
a ve dnech pracovního volna dle dohody.  
 
I tato oblast byla v roce 2020 poznamenána pandemií, protože byly omezeny nejen 
krátkodobé pronájmy, ale i volný vstup. Organizacím, které sídlí ve spolkovém domě, byly 
Statutárním městem Jablonec nad Nisou odpuštěny platby tří měsíčních nájmů za období,  
ve kterém byl provoz úplně utlumen.  
Rada města Jablonec nad Nisou schválila na zasedání konaném dne 7. 5. 2020 odpis nedobytné 
pohledávky ve výši 5 100,- Kč – usnesení RM/197/2020. 
 
Doba, ve které byl zcela omezen přístup do budovy, byla využita k opravám, malování prostor  
a renovaci podlahových krytin.  
 
Organizace sídlící ve spolkovém domě  
Rytmus Liberec, o.p.s.  
Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou, p.s. 
NADĚJE  
Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. 
FOKUS Liberec, o.p.s.  
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou 
 

CSS uzavřelo v roce 2020 v rámci hlavní činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu prostor 
s těmito neziskovými organizacemi:    
CPIC / ČR – Správa uprchlických zařízení MV 
Fotoklub Nekras Jablonec nad Nisou 
Hudební spolek V českém znění z Frýdštejna 
Jablíčko – centrum pro rodinu 
JAKOP 
Křesťanský sbor Dobrá zpráva 
NADĚJE 
Rodina24 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
ZO odborového svazu KOVO Autobrzdy 
Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou 
Úřad práce 
Sdružení TULIPAN 
Křesťanské bratrstvo svatého Pia X. 
Centrum pro integraci cizinců 
Celkové výnosy z pronájmů v rámci hlavní činnosti dosáhly v roce 2020 výše 165 045 Kč.   
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4. Doplňková činnost 
Doplňková činnost CSS byla v roce 2020 velmi omezena z důvodu anticovidových opatření, 
která v průběhu roku neumožňovala krátkodobé pronajímání nebytových prostor. V důsledku 
toho zaznamenaly výnosy z doplňkové činnosti propad o 30 tisíc Kč ve srovnání s rokem 
minulým.  
Organizace disponuje celkem pěti nebytovými prostory s následující kapacitou a cenou: 

Nebytový prostor Kapacita Cena v Kč/hod. 

Velký sál 80 600 – 1000 

Malý sál 35 300 

Učebna PC 40 350 

Cvičebna 20 220 

Konzultační místnost 10 100 

 

CSS uzavřelo v roce 2020 v rámci doplňkové činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu 
prostor s těmito komerčními subjekty 
Autoškola Chramosta 
AVON 
Ing. Radka Šlégrová 
Zdeněk Maruška 
Tomáš Pfeifer  
Jana Soprová 
Eliška Pokorná 
Ludmila Caránková 

Ing. Zbyněk Vavřina 

Mgr. Helena Chytrová 

Renka 

Ing. Vladimír Rusina 

Jazyková škola ABC 

Celkové výnosy z pronájmů v rámci doplňkové činnosti dosáhly výše 24 230 Kč.  
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III. Hospodaření a ekonomické ukazatele 

1. Zdroje financování  
Financování CSS je vícezdrojové. Dominantní je příspěvek na provoz od zřizovatele  
a dalšími zdroji jsou výnosy z vlastní činnosti, dotace MPSV prostřednictvím KÚLK a příspěvky 
obcí. V tomto roce obdržela organizace i mimořádné dotace MPSV z programu covid_19 (C,D). 

        

CIZÍ ZDROJE (v Kč) 

SMJN - příspěvek na provoz od zřizovatele 19 340 000 

KÚLK ze zdrojů MPSV - dotace na pečovatelskou a odlehčovací službu 5 453 000 

obce (ORP Jablonec, kraj) - příspěvek obcí za své občany 131 337 

Dotace MPSV (covid-19) - mimořádné odměny a příspěvek na provoz 1 197 556 

Celkem 26 121 893 

 

VLASTNÍ ZDROJE 

z vlastní činnosti - za služby 3 266 965 

 - z pronájmu 189 276 

 - ostatní (nekrytí IF, finanční, pojistné plnění…) 604 473 

Celkem 4 060 714 

 

 
  

 

SMJN
64%

KÚLK (MPSV)
18%

OBCE 0,4% MPSV Covid_19
4%

VLASTNÍ ČINNOST
14%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ V %

SMJN

KÚLK (MPSV)

OBCE 0,4%

MPSV Covid_19

VLASTNÍ ČINNOST
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2. Náklady dle činností 

Vyčíslení nákladů a výnosů za jednotlivé činnosti (v Kč) 

 

3. Závazné ukazatele rozpočtu  
Mzdové prostředky 

 

 
 

Závazný ukazatel nebyl překročen. 
Významný nárůst zaznamenala položka Odměny, ve které se projevila mimořádná dotace 
MPSV covid-19 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách. Také 
úprava tarifních platů dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě přineslo navýšení nejen platů, ale i odvodů a náhrad.  
V souvislosti se situací v období nouzového stavu se organizace musela vypořádat s personální 
krizí způsobenou nárůstem nemocnosti, ale i pobytu v karanténě či izolaci, což následně 
přineslo zvýšené příplatky za práci přesčas. 
 

 

2020

Správcovská 

služba ke 

svěřenému 

majetku

Pečovatelská 

služba

Odlehčovací 

služba

Podpora 

seniorů, 

volnočasové, 

vzdělávací 

aktivity

Doplňková 

činnost, 

pronájem 

nebytových 

prostor

Celkem

Náklady 3 061 159 17 727 678 4 972 808 4 345 650 11 621 30 118 916

Výnosy 3 112 241 17 727 678 4 972 808 4 345 650 24 230 30 182 607

z toho příspěvek zřizovatele 2 702 218 9 323 867 3 112 091 4 201 824 0 19 340 000

Složka platu tis. Kč %

tarifní plat 10 178 59,9%

osobní příplatek 1 996 11,7%

příplatek za vedení 446 2,6%

příplatek za přesčas 310 1,8%

příplatek za so, ne a sv 531 3,1%

příplatek za noční, ztížené prostředí 144 0,8%

odměny 1 781 10,5%

náhrady 1 613 9,5%

Celkem 16 999 100,00%

60%
12%3%

2%

3%

1% 10%
9%

Skladba platů v % tarifní plat

osobní příplatek

příplatek za vedení

příplatek za přesčas

příplatek za so, ne a sv

příplatek za noční práci,
ztížené prostředí
odměny
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Energie 

Závazný ukazatel nebyl překročen. 
Celkové náklady na energie byly zřizovatelem v rozpočtu schváleny na 1 179 tisíc Kč. Do tohoto 

limitu byly k 31. 12. 2020 zúčtovány dohadné položky, které budou vypořádány po obdržení 

vyúčtování za rok 2020 v následujícím roce.  

 

Opravy  
Závazný ukazatel nebyl překročen. 

Náklady na opravy majetku dosáhly výše 562 tisíc Kč. Jednalo se především o opravy aut, 

rekonstrukce podlah, kuchyně, klubů, zázemí pečovatelské a odlehčovací služby, nutné opravy 

v prostorách spolkového domu. 

 

Drobný dlouhodobý majetek (DDM) 

Závazný ukazatel nebyl překročen. 

Celkové náklady na nákup DDM dosáhly výše 480 tisíc Kč. Jednalo se především o obnovu 

výpočetní, zabezpečovací a komunikační techniky, opotřebovaného nábytku a vybavení, 

nákup kompenzačních pomůcek pro sociální služby. 

 

Náklady na reprezentaci 

Závazný ukazatel nebyl překročen. 

Náklady na reprezentaci byly rozpočtem stanoveny na 9 tisíc Kč. Byly čerpány na drobné 

pohoštění a květiny.  

 

I zbývající nákladové položky reflektují snahu organizace o úspory v nelehké době pandemie 

(úspora je patrná nejvíce u služeb). Nárůst v materiálu je způsoben především zvýšeným 

nákupem ochranných pomůcek či desinfekcí.  

Náklady byly vynaloženy účelně, nevykazují žádné výrazné rozdíly oproti hospodaření let 

minulých, pohybují se v rámci schváleného rozpočtu a potvrzují stabilní a zodpovědné 

hospodaření organizace.  
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4. Závěrečný účet za rok 2020 

 
 

 

Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
Výnosy z  prodeje služeb 3 266 965 3 266 965
Výnosy z pronájmu 165 046 24 230 189 276
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 160 0 1 160
Výnosy z prodeje DHM 914 0 914
Čerpání fondů 552 008 0 552 008
Ostatní výnosy z činnosti 148 549 0 148 549
Úroky 0 0 0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0
Ostatní finanční výnosy 33 179 0 33 179
Výnosy dotace úřadu práce 0 0 0
Výnosy územních rozpočtu z transferů - zřizovatel 19 340 000 0 19 340 000
                                                                               - KÚLK - MPSV 6 650 556 0 6 650 556
                                                                               - KÚLK FOND 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 30 158 376 24 230 30 182 606

Spotřeba materiálu 907 173 436 907 609
Předplatné časopisů, odborná literatura 12 798 0 12 798
Ochranné pomůcky 598 599 0 598 599
Pohonné hmoty 240 850 0 240 850
DDHNM 479 649 162 479 811
Spotřeba energie 1 178 009 991 1 179 000
Opravy a udržování 562 107 127 562 234
Cestovné 4 856 0 4 856
Náklady na reprezentaci 8 975 0 8 975
Ostatní služby 1 185 687 95 1 185 782
Mzdové náklady - hrubé mzdy 16 998 038 1 658 16 999 696
OON - práce na dohody 340 801 0 340 801
Ostatní sociální náklady - nemoc 296 392 0 296 392
Zákonné sociální pojištění 4 230 594 411 4 231 005
Zákonné zdravotní pojištění 1 535 287 149 1 535 436
Zákonné pojištění odpovědnosti 71 653 7 71 660
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP,stravné,BOZP..) 692 045 33 692 078
Jiné daně, poplatky pokuty a penále 4 110 0 4 110
Tvorba fondů 0
Ostatní náklady z činnosti 200 281 200 281
Finanční náklady 27 384 27 384
Náklady z vyřazených pohledávek 0 5 100 5 100
Odpisy 532 008 2 451 534 459
Prodaný DHM 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 30 107 295 11 621 30 118 915

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 51 082 12 609 63 691

Schválený příspěvek na provoz 19 340 000

Skutečně vyplacený příspěvek na provoz 19 340 000

Dotace KÚLK - MPSV 6 650 556

Dotace KÚLK - fond 0

Stav finančních prostředků k 31.12.2020: 2 695 262

z toho:      Běžný účet 2 593 410

                    Běžný účet FKSP 49 797

                    Pokladna 28 191

                    Ceniny 23 864

Fondy účetní jednotky k 31.12.2020: 799 393

Fond odměn 2 827

Fond kulturních a sociálních potřeb 58 032

Fond rezervní 538 976

Fond reprodukce majetku, fond investic 199 557
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5. Hospodářský výsledek  
 

Hospodářský výsledek roku 2020 je 63 691 Kč.  

Organizace v roce 2020 hospodařila v souladu se schváleným úsporným rozpočtem, a to 

s důrazem na zachování kvality a hospodárnosti i v období pandemie a nouzového stavu, který 

významně omezil některé aktivity. Veškeré sociální služby byly zachovány a nezaznamenaly 

prakticky žádný výpadek v příjmech. Hospodaření organizace se vyvíjelo v souladu s pokyny 

zřizovatele.  

 

Významným zdrojem financování je dotace Libereckého kraje ze zdrojů MPSV v hodnotě 

5 453 000 Kč na rok 2020.  

 

Pro chod CSS je naprosto rozhodující příspěvek zřizovatele - pro rok 2020 činil 19 340 000 Kč.  

 

CSS navrhne převést hospodářský výsledek ve výši 63 691,03 Kč do rezervního fondu.  

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 20. 2. 2021 

 

Helena Kůsová, v.r. 

zástupce ředitele pro ekonomiku a správu majetku 
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IV. Závěr 

Rok 2020 byl velmi specifický, byl ovlivněný nebezpečím spojeným s onemocněním covid-19. 
Byl to rok, který nám toho mnoho vzal, ale také jsme se mnoho věcí naučili. Celý rok se nesl 
v duchu mimořádných opatření, nařízení, zvýšené administrativy, měnících se postupů. Naším 
hlavním úkolem bylo zajištění chodu organizace. V období, které jsme zatím v organizaci 
nezažili, jsme udrželi funkční pečovatelské služby. To přikládám i odpovědnému přístupu 
k dodržování pravidel a správnému využívání ochranných pomůcek našich zaměstnanců. 
Zajistit pečovatelské služby se dařilo i díky spolupráci se zřizovatelem, který mimo jiné zajistil 
testování zaměstnanců organizace mnohem dřív, než začalo testování na základě 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.  
Během roku, kdy se toho událo opravdu hodně, jsme museli přistoupit i k optimalizaci nákladů 
a všichni jsme byli nuceni slevit ze svého komfortu. Učili jsme se za pochodu vyrovnat se 
s nedostatkem informací, s úzkostí, s napětím a obavami. Doba prověřila schopnosti nás 
všech, zejména týmovou spolupráci, schopnosti komunikace i adaptace. Dokázali jsme rychle 
reagovat a přizpůsobit se dané situaci, postarali jsme se o nemocné. Byli jsme svědky tříbení 
charakterů, podpory, kterou si lidé navzájem poskytovali, ale i občanské sounáležitosti  
a pomoci. Náročná doba prověřila nejen pracovní schopnosti, ale i ochotu všech pracovníků 
v organizaci. Všichni své práci odevzdali mnoho času a odhodlání podstupovat riziko nákazy 
s cílem perfektní péče o naše uživatele.  
U našich zaměstnanců jsem se setkala s velkým pochopením a ukázněností při plnění 
mimořádně náročných úkolů, jejich každodenní nasazení bylo naprosto profesionální. Zaslouží 
si velké poděkování za obětavou práci nad rámec běžných povinností v době koronavirové 
pandemie. 
Velká pomoc a podpora přišla i ze strany Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Krajské 
hygienické stanice Libereckého kraje a Statutárního města Jablonec nad Nisou. Děkujeme 
mnoha firmám a dobrovolníkům za materiální a technickou podporu, velice si ji vážíme. Velký 
dík za spolupráci patří jak našim uživatelům, tak jejich rodinným příslušníkům, kteří nám byli 
oporou a pomáhali zvládat nelehkou situaci. 
 
Na závěr lze konstatovat, že fungujeme i v těžkých časech. 
 

V Jablonci nad Nisou dne 20. 2. 2021 

 

Naděžda Jozífková, v.r. 

ředitelka 

 

 

 

 
Přílohou Zprávy o činnosti je Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2020
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Příloha: 
 

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2020 

Zpráva je sestavena na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, §§ 5 a 18, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Činnost organizace v oblasti poskytování informací v roce 2020 

Měsíc Počet podaných 

žádostí o informace 

Počet podaných 

stížností 

Počet podaných 

odvolání proti 

rozhodnutí ředitelky 

Leden 0 0 0 

Únor 0 0 0 

Březen 0 0 0 

Duben 0 0 0 

Květen 0 0 0 

Červen 0 0 0 

Červenec 0 0 0 

Srpen 0 0 0 

Září 0 0 0 

Říjen 0 0 0 

Listopad 0 0 0 

Prosinec 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

 

 


