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I. Úvod 

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

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

poskytovatelů sociálních služeb České republiky. 

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. 2020 
přírůstky úbytky 

stav k 31. 12. 2021 

skutečný přepočtený 

úvazek 

skutečný přepočtený 

úvazek 

44 41,70 9 8 45 40,93 

 

V průběhu roku docházelo k obměně týmu pracovníků, a to z důvodu náhrad za dlouhodobě 
nemocné, úmrtí či odchodu do důchodu. Byly řešeny i problémy s vysokou nemocností či 
pobytem v karanténě. V průběhu roku byly uzavírány dohody o provedení práce dle potřeb 
provozu.  
Některé specifické činnosti organizace byly zajišťovány odbornými specialisty externě: 

 Pracovně lékařská péče zaměstnanců. 

 Bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrana.  

 Údržba informačního systému. 

 GDPR - Pověřenec dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016.  

 Zdravotní služby v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
v souvislosti s onemocněním covid-19. 

 Zpracování mezd a vedení mzdové agendy. 

 Supervize pro pracovníky v sociálních službách. 
Organizace dodržela povinnou minimálně 4% hranici zaměstnanosti občanů se změněnou 
pracovní schopností a zaměstnávala 4 tyto pracovníky.  

3. Vozový park 

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

Citroën C1 4L9 6953 2014 8 669 8 374 B   

Citroën Berlingo 4L7 2029 2013 17 483 24 164 B   

Citroën C3 Picasso 4L3 4839 2012 9 256 13 939 B   

Citroën Berlingo 4L6 2074 2012 8 216 23 634 B   

Citroën Berlingo 3L9 1325 2010 8 586 104 085 B 
Poj. plnění a náhrada 

škody 69 775 Kč  

Citroën Berlingo 3L6 5760 2009 3 262 12 907 B   

Citroën Berlingo 5L9 4626 2019 5 854 6 696 B   

Citroën Berlingo 5L7 1349 2018 11 644 480 B   

Citroën C1 5L9 8733 2020 9 961 6 851 B   

ANCO 18JNA-46 1996     x přívěs 

Celkem 82 931 201 129 xxxx xxxx 

 
Pohyb vozidel je dlouhodobě monitorován pomocí systému GPS. Počet najetých kilometrů je 
o 6 904 km nižší než v roce předchozím. Najeté kilometry jsou v přímé závislosti na místě 
bydliště uživatelů na území obcí přináležejících do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Jablonce nad Nisou. 
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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 2021 využita dvakrát. 

5. Kontroly v organizaci 
Uvnitř CSS probíhala v roce 2021 kontrola průběžně dle stanovených zásad a platných směrnic: 

• dodržování splatnosti pohledávek a závazků, 
• kontrola finanční hotovosti v pokladně a kontrola majetku, 
• 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 žádné závažné nedostatky, drobné byly 
operativně vyřešeny. 
 

Během sledovaného roku proběhla v naší organizaci níže uvedená kontrola Všeobecné 

zdravotní pojišťovny České republiky.  

VZP ČR 

Podle § 22 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění byla provedena 
kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a ostatních povinností plátce 
pojistného. 

Závěr kontroly: 

Kontrola proběhla v prosinci 2021 a nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR. 
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II. Činnosti organizace 

1. Sociální služby 
Organizace poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby a pobytovou službu 
odlehčovací. Cílem pečovatelské služby je umožnit uživateli žít co nejdéle ve své domácnosti, 
podpora a udržování kontaktů běžného života a respektování životního stylu každého jedince. 
Pečovatelská služba zajišťuje nejen základní potřeby, jako je strava, hygiena, chod domácnosti, 
ale i udržení sociálních kontaktů z důvodu přetrvávající sociální izolace. 

V průběhu roku 2021 bylo  zaznamenáno u většího počtu uživatelů přerušení poskytování péče 
z důvodu jejich dlouhodobé hospitalizace, ukončení péče z důvodu úmrtí nebo odchodu do 
trvalého pobytového zařízení. Měnící se věková struktura uživatelů se odráží ve vyšší závislosti 
uživatelů na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Zájemci o zavedení pečovatelské služby se 
orientovali směrem k péči, která byla zaměřena 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. 

Také rok 2021 byl při poskytování péče ovlivněn epidemiologickou situací. Pečovatelská služba 
byla nápomocná při nácviku manipulačních technik u ležících osob, kdy rodina byla v tomto 
směru bez znalostí. Pracovníci pečovatelské služby využívali také technik bazální stimulace  
a kinestetické mobilizace. V hodnoceném roce byla zaznamenána vyšší potřeba pomoci při 
dodržení nastaveného léčebného režimu u uživatele, tzn. že pokud je udržován nastavený 
léčebný režim, pitný režim a vyvážená strava u uživatele, lze dosáhnout stabilizovaného stavu 
uživatele, samozřejmě s ohledem na jeho celkový stav a věk. Ze strany uživatelů narůstal 
zájem o zajištění péče několikrát za den a docházelo k navýšení  péče u stávajících uživatelů. 
Celkově narůstalo propojení mezi CSS, domácí zdravotní péčí, uživatelem a rodinou. Rodina 
byla v mnoha případech tím největším opěrným bodem pro zajištění domácí péče u osob 
s vyšší  až vysokou mírou potřeby pomoci.  Díky definovaným potřebám byly tak podporovány 
a zachovávány kompetence uživatelů a byla řešena jejich nepříznivá sociální situace. Při 
sjednávání pečovatelských služeb byl kladen důraz na nepříznivou sociální situaci zájemce  
o službu s přihlédnutím k jeho soběstačnosti a schopnostem, ale také k tomu, zda je zájemce 
osamělý, k lokalitě bydliště rodiny či osoby blízké, zda je rodina či osoba blízká schopna sloučit 
pracovní a rodinné povinnosti se zajištěním péče nebo jsou k dispozici další zdroje pomoci.  

I přes koronavirovou situaci organizace dbala na to, aby kvalita poskytovaných služeb byla 
udržena na stávající úrovni. Nástroje kontroly bylo možné s ohledem na dodržování 
protiepidemických opatření v hodnoceném roce využívat jen omezeně. 

V roce 2021 byla opět zaznamenána propojenost mezi využitím terénní pečovatelské   
a odlehčovací služby a rodinou.  Jedná se o dobrou praxi v udržení osob s vyšší až vysokou 
mírou závislosti na pomoci druhé osoby v jejich přirozeném domácím prostředí nebo 
přinejmenším oddálení odchodu do pobytového zařízení. 
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Koronavirová situace ovlivňovala chod služby po celý rok 2021. Bezpečnému fungování služby 
byla přizpůsobena pravidla a postupy při poskytování pečovatelské služby. V průběhu roku 
2021  podstoupili téměř všichni pracovníci pečovatelské služby  očkování 2 dávkami proti 
onemocnění covid-19 (92%), postupně se pracovníci pečovatelské služby nechali očkovat 
posilující dávkou. Zavedená oznamovací povinnost ze strany uživatelů a kontaktních osob  
o případných karanténních opatřeních v domácnosti uživatelů zůstala zachována i pro rok 
2021. Používání ochranných pracovních prostředků, pomůcek a dezinfekcí, germicidních lamp, 
čističek vzduchu, ionizátorů, a podstupování pravidelného testování se stalo běžnou součástí 
každého pracovního dne. Kontakty mezi pracovníky byly omezeny na minimum, organizace  
i v roce 2021 v převážné míře využívala distančního způsobu komunikace. V závěru roku došlo 
k personální krizi z důvodu výpadku velké části personálu obou služeb. Přesto byl chod 
organizace zajištěn a díky výraznému zastupování pečujícího personálu terénní pečovatelské 
služby v odlehčovací službě nebylo nutné přistoupit ke krizovému omezení péče. Organizování 
péče probíhalo individuálně dle předchozích dohod s uživateli. 

V roce 2021 proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost uživatelů 
s poskytováním pečovatelské služby. Z výsledků tohoto šetření vyplynulo, že většina uživatelů 
je se službou spokojena a pečující personál jim vychází vstříc, při kontaktu s pečujícím 
personálem se cítí velmi dobře,  má dostatek informací o poskytované službě a  ví, na koho se 
v případě podání stížnosti obrátit. 

Od roku 2016 organizace vydává čtyřikrát ročně pro uživatele služby občasník Novin(k)y 
z Centra. Jeho obsahem jsou nejen informace o sociálních službách nabízených CSS i jinými 
poskytovateli, ale také o službách navazujících. Přináší informace z oblasti zdravého životního 
stylu, o dění v organizaci, o změnách v legislativě i ze seniorských aktivit pořádaných 
organizací.  

Webové stránky CSS byly průběžně doplňovány o aktuální informace. 

Snahou organizace bylo  zajistit pro všechny pracovníky sociálních služeb odborné vzdělávání 
prostřednictvím akreditovaných kurzů a specializovaných školení. Kromě vzdělávacího 
programu má organizace systém pravidelných setkávání se supervizorem, kde je prostor 
k řešení problematických situací vzniklých v průběhu služby u uživatelů a k prověřování 
spolupráce týmu. 
V roce 2021 získala jedna pracovnice přímé péče ocenění Jablonecká pečovatelka roku. 
Vybraným pracovníkům sociálních služeb zorganizoval  odbor sociálních věcí Libereckého kraje 
slavnostní večer, který byl určitou formou poděkování za jejich celoroční odpovědnou  
a potřebnou práci. 
 
Naši službu, která je určená zejména obyvatelům města Jablonce nad Nisou, mohou využívat 
také občané obcí, které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností. Od ledna 
2021 mohou pečovatelskou službu nově využívat také obyvatelé obce Frýdštejn.  
 
V průběhu roku 2021 byla poskytnuta bezplatná péče služby dle § 75 zákona o sociálních 
službách v hodnotě 19 013 Kč dvěma uživatelům.  
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1.1. Pečovatelská služba 

1.1.1. Změny a významné události v roce 2021 

Leden 

 Organizační struktura od 1. 1. 2021. 

 Stanovení cílů pečovatelské služby pro rok 2021. 

 Nástup nového pracovníka sociálních služeb. 

 Zvýšení ceny oběda pro uživatele terénní pečovatelské služby dodavatelem stravy 
Nemocnice Jablonec n. N., p.o. z 70,- Kč na 84,- Kč. Dle úhradové vyhlášky  
č. 505/2006 Sb. maximální cena oběda 75,- Kč. Rozdíl ve výši 9,- Kč  hrazen 
z příspěvku města poskytovatelem služby. Schváleno usnesením č. RM/546/2020 ze 
dne 3. 12. 2020. 

 Zabezpečení a organizace poskytování pečovatelské služby v souvislosti s nemocí 
covid-19. 

 Spolupráce s magistrátem města při plošné preventivní dezinfekci  objektů Palackého 
a Novoveská. 

 Aktualizace provozního řádu – prádelny – pracoviště Palackého a Novoveská. 

 Zajištění a realizace očkování pracovníků proti nemoci covid-19. 

 Prodloužení výběrového řízení na pozici pracovníka sociálních služeb z roku 2020. 

 Zpracování výkazů za rok 2020 – MSPV, KÚLK. 
Únor 

 Pravidelné testování pracovníků péče dle opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 Pokračování dlouhodobých pracovních neschopností. 

 Spolupráce s magistrátem města při plošné preventivní dezinfekci  objektů Palackého 
a Novoveská. 

 Akreditovaný seminář Kurz první pomoci pro pracovníky sociálních služeb. 

 Zpracování kalkulace nákladů pro potřeby vyrovnání s obcemi – výše spoluúčasti obce 
pro rok 2021 platná od 1. 3. 2021 – vystavení dodatků ke smlouvám s obcemi. 

Březen 

 Pravidelné testování pracovníků péče dle opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 Spolupráce s magistrátem města při plošné preventivní dezinfekci  objektů  
Palackého a Novoveská. 

 On-line Mezinárodní konference ke Světovému dni sociální práce – Výzvy, kreativita  
a úspěch v sociální práci.  

Duben 

 Dodržování nastavených opatření v souvislosti s pokračováním a prodloužením 
nouzového stavu do 11. 4. 2021.  

 Nástup nového pracovníka sociálních služeb a ukončení pracovního poměru 
pracovníků sociálních služeb. 

 Ukončení pracovního poměru pracovníka sociálních služeb z důvodu úmrtí. 

 Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií covid-19. 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o supervizi (ze dne 19. 12. 2019). 

 Akreditovaný seminář Kurz první pomoci pro pracovníky sociálních služeb. 
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Květen 

 V důsledku nemoci covid-19 změna zabezpečení a organizace poskytování 
pečovatelské služby v návaznosti na individuální plány péče a uzavřené smlouvy  
o poskytování pečovatelské služby. 

 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 1. 1. 2014 (smlouva o zajištění 
stravování s dodavatelem stravy Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.) 

 Vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality 
poskytovaných pečovatelských služeb – Dodržování postupů při manipulaci a praní 
prádla uživatelů. 

 Nabídka brigády na DPP na pozici pracovník sociálních služeb. 

 On-line akreditovaný seminář – Praktický průvodce individuálním plánováním. 

 Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu na financování 
vícenákladů a výpadků finančních zdrojů v souvislosti s epidemií covid-19. 

Červen 

 Ukončení pracovního poměru pracovníka sociálních služeb a vedoucí péče. 

 Nástup pracovníka sociálních služeb. 

 Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí péče. 

 Vyhlášení a ocenění pracovníka sociálních služeb v soutěži Jablonecká pečovatelka 
2021. 

 Výkaznictví MPSV za rok 2020. 

 Vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality 
poskytovaných pečovatelských služeb – Dodržování postupů a průběh péče. 

 Odstávka hydraulické vany ve Středisku osobní hygieny z důvodu závady. 

 Odborná praxe účastníka kvalifikačního kurzu. 

 Dovybavení pracoviště vedoucí péče – nákup trezoru.  

 Aktualizace Provozního řádu Středisko osobní hygieny – provozovna Palackého, 
Novoveská – účinnost od 1. 7. 2021. 

Červenec 

 Dovybavení zázemí pro pracovníky sociálních služeb pracoviště Novoveská – nákup 
lednice. 

 Obsazení místa vedoucí péče, pověření pro sociální pracovnici zastupováním vedoucí 
péče na pozici zástupce vedoucí péče. 

 Zpracování Průběžné zprávy týkající se čerpání dotace z MPSV prostřednictvím KÚLK. 

 Vyhlášení výběrového řízení na pozici pracovník sociálních služeb.  

 Žádost o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého 
kraje. 

 Vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality 
poskytovaných pečovatelských služeb – Dodržování postupů a průběh péče. 

 Ukončení pracovního poměru pracovníka sociálních služeb.  
Srpen 

 Dovybavení zázemí a pracovišť pečovatelské služby nádobami na tříděný odpad. 

 Obnova počítačové techniky – sociální pracovník. 

 On-line seminář – Co nejdéle doma aneb jak podpořit domácí péči. 
 
 



 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

    Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČO: 43256503 

11 | S t r á n k a  

 

Září 

 Nástup 2 nových pracovníků sociálních služeb. 

 Zajištění zázemí pro pracovníka sociálních služeb pracoviště Palackého. 

 Odborná praxe účastníka kvalifikačního kurzu. 

 Testování neočkovaných a rozočkovaných pracovníků sociálních služeb. 

 Nákup 5 ks čteček OPN-2001 k PC aplikaci „Pečovatelská služba“. 

 Nákup zimních pneumatik na služební vozidla využívaná na úseku péče. 

 Akreditovaný seminář – Jak se domluvit s klientem? Úvod do problematiky. 

 Vyhlášení výběrového řízení na pozici zástupce vedoucí péče.  

 Vyhlášení výběrového řízení na pozici pracovník sociálních služeb. 
Říjen 

 Testování neočkovaných a rozočkovaných pracovníků sociálních služeb. 

 Dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost s poskytováním pečovatelské služby. 

 Poděkování pečovatelkám a pečovatelům sociálních služeb–pořadatel Liberecký kraj. 

 Akreditovaný seminář – Jak se domluvit s klientem? Úvod do problematiky. 

 Obnova mobilních telefonů na úseku péče. 

 Obnova počítače –  vedoucí péče, obnova komponent počítače na úseku péče. 

 Obměna kancelářské židle – pracoviště vedoucí péče, sociální pracovnice. 

 Dvoudenní seminář pro terénní služby Ledeč nad Sázavou. 
Listopad 

 Nákup AG testů Panbio covid-19. 

 Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním 
programu A pro rok 2022. 

 Nástup pracovníka sociálních služeb. 

 Pořízení mobilního telefonu pro úsek péče. 

 Nákup pracovního oblečení a batohů pro pracovníky péče. 

 Akreditovaný seminář – Zvládání problémových situací nejenom v pečovatelských 
službách. 

 Vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality 
poskytovaných pečovatelských služeb – Dodržování postupů a průběh péče. 

 Opakované vyhlášení výběrového řízení na pozici zástupce vedoucí péče. 

 Aktualizace informačního materiálu o sociálních službách organizace pro rok 2022. 

 Vyhlášení Nouzového stavu od 26. 11. 2021 a nastavení pravidel při poskytování 
péče. 

Prosinec 

 Testování neočkovaných a rozočkovaných pracovníků péče. 

 Personální krize z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností, nárůstu 
dočasných pracovních neschopností, opakovaných ošetřování členů rodiny, karantén 
a izolace. 

 Zavedení opatření k zabezpečení a organizaci poskytování pečovatelské služby po 
dobu personální krize. 

 Rozeslání informace uživatelům pečovatelské služby o dočasném omezení péče 
z důvodu onemocnění pracovníků péče. 

 Aktualizace SQSS a Vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby.  
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 Předání věcného daru pečovatelské službě – germicidní lampa s prouděním, stolní 
UVC 48W a generátor ozonu Profi OZON GO-7000, darovací smlouva – usnesení  
č. RM/556/2021. 

 Pověření Libereckého kraje k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 
pro roky 2022-2023. 

 Akreditovaný vzdělávací program – Základní kurz Bazální stimulace.  

 Obnova technického vybavení v prádelně na pracovišti Palackého.  

 Obměna baterií ve sprchových židlích Carina ve střediscích osobní hygieny pracoviště 
Palackého a Novoveská. 

 Nákup AG testů pro samotestování. 

 Preventivní testování všech pracovníků péče. 

 Výmalba skladů, šaten, garáží na úseku péče. 

 Pravidelná ionizace služebních vozidel  generátorem ozonu na úseku péče po celý  
rok 2021. 
 

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 

tři uživatelé využívat služeb dvou středisek osobní hygieny. 

V roce 2021 nebyl odmítnut žádný zájemce o pečovatelskou službu z důvodu nedostatečné 
kapacity 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 zdravotním postižením či jiným zdravotním omezením, 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 
a současně se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.  
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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 poskytována ve dvou střediscích osobní hygieny Palackého 
4424/65 a Novoveská 4505/5 v Jablonci nad Nisou. 
Provozní doba služby je od 7.00 do 20.00 hodin každý den včetně víkendů a svátků. 

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 č. 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 
Obce, jejichž obyvatelům byla poskytnuta terénní pečovatelská služba, doceňují význam a roli 
pečovatelské služby, a také se podílely  na vyrovnání nákladů na poskytnuté pečovatelské 
služby obyvatelům dané obce formou finančního příspěvku na základě dohody uzavřené mezi 
starostou obce a ředitelkou organizace. Službu kromě obyvatel Jablonce  
nad Nisou doposud využili obyvatelé Rádla, Janova nad Nisou, Lučan nad Nisou, Maršovic  
a Nové Vsi nad Nisou.  
Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnutá v roce 2021 sociální služba, se na financování 
služby podílely částkou 66 749 Kč. 
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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  
č. 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. 

 Podpořit a udržet kontakty běžného života. 

 Respektovat životní styl každého jedince. 

 

Co nejdéle žít doma dle svých představ, zůstat doma, dožít doma, zůstat doma ve svém.  
V roce 2021 bylo toto přání dominantní a při sjednávání pečovatelské služby bylo vysloveno 
nejčastěji.   
Vytváření vhodných podmínek pro pobyt doma ze strany uživatele a jeho blízkých a na to 
navazující pomoc a podpora pečovatelské služby mají pozitivní vliv na zachování určité míry 
soběstačnosti, kladně přispívá k udržování sociálních kontaktů a interakci pro setrvání  
v domácím prostředí. S přáním zůstat doma co nejdéle souvisí navyšování rozsahu a četnosti 
péče.  
 
Snahou služby bylo udržet kontakty běžného života i v náročné době. Ze strany uživatelů 
zazníval zájem o zajištění pomoci při plánování volného času z důvodu sociální izolace seniorů. 
Pečovatelská služba hledala cestu, jak zachovat uživatele v dobré psychické a fyzické kondici. 
Poskytovaná péče byla nastavená k řešení nepříznivé sociální situace, což v extrémní pracovní 
zátěži pracovníků nebylo lehké.  
 
Byl to další rok, kdy bylo potřeba dávat uživatelům pocit jistoty, aby neztráceli smysl života.  
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Respektování potřeb a přání uživatelů patří mezi primární principy pro poskytování kvalitní 
sociální služby. Poskytovaná péče byla nastavena s ohledem na zvyklosti uživatelů. 
Pečovatelská služba klade důraz na jedinečnost každého člověka. Uživatelé jsou přijímáni 
takoví, jací jsou, bez toho, abychom je měnili k obrazu svému. Ne vždy se s přáním uživatele 
ztotožňovala rodina. Snahou poskytovatele bylo hledat a navrhovat řešení, a to vždy v souladu 
s požadavky, potřebami a přáním uživatele i přes nastavená omezení a opatření, která 
přinášela koronavirová situace. Díky definovaným potřebám byly  podporovány a zachovávány 
kompetence uživatelů a byla  řešena jejich nepříznivá sociální situace.  
Přezkoumáním a zhodnocením nastavených cílů bylo zjištěno, že se shodují s cíli uživatelů, 
vycházejí z jejich potřeb a řeší jejich nepříznivou sociální situaci.  
 
 

1.2. Odlehčovací služba 

Odlehčovací služba je dočasnou pobytovou službou s 24 hodinovým provozem. Jedná se  
o nízkokapacitní službu se 4 lůžky „domácího“ charakteru, s individuálním přístupem a se 
zachováním soukromí. Uživatelům je zajišťována celodenní péče, bezpečné a příjemné 
prostředí s důrazem na udržení dobré psychické kondice a posilování a udržení jejich 
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 2021 službu využilo 28 uživatelů (20 žen, 8 mužů), s 41 pobyty ve věkovém rozpětí od 
53 do 100 let.  V jednom případě se jednalo o osobu s mentálním postižením, dále o seniory 
se sníženou soběstačností, ale také o osoby trpícími neurodegenerativními onemocněními,  
o osoby imobilní, dále osoby po dlouhodobých hospitalizacích, kdy se pracovníci v sociálních 
službách v průběhu poskytování péče orientovali na techniky a metody, jejichž působením se 
podařilo rozvíjet činnosti uživatelů spojené s vlastní sebeobsluhou, a podporovali uživatele 
v rámci jejich možností a schopností k samostatnosti a soběstačnosti s cílem návratu do jejich 
domácího prostředí za pomoci rodiny a terénních služeb. Většina uživatelů se po využití 
odlehčovací služby vracela do svého přirozeného domácího prostředí, ve kterém je nadále 
schopna žít za pomoci třetích osob. Z celkového počtu uživatelů odlehčovací služby za rok 
2021 byla dle kvalifikovaného odhadu sociálního pracovníka OS poskytnuta služba  
4 uživatelům s II. stupněm závislosti, 17 uživatelům s III. stupněm závislosti a 7 uživatelům  
s IV. stupněm závislosti. 

V roce 2021 organizace zaznamenala  provázanost mezi využitím pobytové odlehčovací služby 
a terénní pečovatelské služby CSS. Jednalo se o  7 uživatelů, kteří v roce 2021 využili 
odlehčovací služby. Propojením odlehčovací služby a terénní pečovatelské služby se daří 
udržet co nejdéle i osoby s vyšší a vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby v jejich 
přirozeném domácím prostředí.   
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Bezpečný chod odlehčovací služby byl s ohledem na koronavirovou situaci v průběhu roku 
2021 upraven tak, aby se eliminovalo nakažení pracovníků služby i uživatelů. V roce 2021 
podstoupilo 67 % pracovníků odlehčovací služby očkování 2 dávkami proti onemocnění  
covid-19. Od podzimu 2021 se postupně tito pracovníci nechali očkovat posilující dávkou. 
Používání ochranných pracovních prostředků, pomůcek a dezinfekcí, germicidních lamp, 
čističek vzduchu, ionizátorů a podstupování pravidelného testování se stalo běžnou součástí 
pracovních dnů. Kontakty mezi pracovníky byly omezeny na minimum, organizace  
v roce 2021 převážně využívala distanční způsob komunikace. Pracovníci odlehčovací služby 
pracovali nepřetržitě v ochranných pomůckách. Testování pracovníků odlehčovací služby se 
řídilo mimořádným opatřením a bylo zajištěno pravidelně 1x týdně. Bohužel i přes všechna 
opatření došlo v posledních měsících roku k onemocnění nemocí covid-19 dvou pracovnic 
odlehčovací služby a dvou uživatelek odlehčovací služby. Pracoviště odlehčovací služby se 
stalo infekčním pracovištěm, tomu byl přizpůsoben chod pracoviště technicky, vybavením  
i pracovními postupy po celých 24 hodin. Velkou oporou a pomocí byla možnost konzultací, 
rad a doporučení ze strany vedoucí pracoviště Jablonec nad Nisou Krajské hygienické stanice 
Libereckého kraje. Po uplynutí povinných karanténních a izolačních opatření se režim 
odlehčovací služby vrátil po více než 3 týdnech do standardního režimu. 

Odlehčovací služba nabývá na významu. Zejména v době pandemie se ukázalo, jak je důležitá 
pro pečující, kteří se starají o svého seniora a dočasně potřebují péči o svého blízkého zajistit.  

Poskytování služby v roce 2021 bylo ovlivněno pandemií covid-19, což mělo přímý vliv  
na provoz a celkové fungování odlehčovací služby. Oproti předešlému roku nedošlo k zákazu 
přijímání nových uživatelů do pobytových sociálních služeb, avšak bez preventivních opatření 
zamezujících nákaze onemocněním covid-19 se celoroční fungování služby neobešlo.  
Během roku opakovaně docházelo na základě vydaných opatření k zákazu návštěv ve všech 
pobytových sociálních službách, což by se bezesporu mohlo podepsat na psychickém stavu 
uživatelů, zejména u dlouhodobých pobytů. K tomu však nedošlo, neboť po celou dobu byla 
služba poskytována s důrazem na zachování vazby s rodinou a blízkými osobami. Uživatelé byli 
denně podporováni v kontaktu se svou rodinou a blízkými. Pracovníci služby uživatelům 
v maximální míře zajišťovali denní aktivizační činnosti, které uživatele bavily a zároveň byly 
přínosem pro jejich kognitivní nebo motorické schopnosti.  

V roce 2021 bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost uživatelů  
i rodinných příslušníků s poskytovanou péčí a službami. Vyhodnocením dotazníků bylo 
konstatováno, že uživatelé i rodinní příslušníci jsou spokojeni s kvalitou poskytované péče, 
personálem a s jeho přístupem. 

Odlehčovací službu mohou využívat nejen obyvatelé Jablonce nad Nisou, ale může být 
poskytnuta ostatním občanům z Libereckého kraje. Za dobu provozování odlehčovací služby 
tuto službu využily kromě obyvatel z Jablonce nad Nisou, osoby z 34 obcí v rámci Libereckého 
kraje.  

I přes úskalí koronavirové situace byl vždy kladen důraz na dodržování  nastavených 
pracovních postupů, ochrany práv uživatelů a udržení kvality poskytovaných služeb. 
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1.2.1. Změny a významné události v roce 2021 

Leden 

 Organizační struktura od 1. 1. 2021. 

 Stanovení cílů odlehčovací služby pro rok 2021. 

 Změna ceníku úhrad od 1. 1. 2021 – usnesení č. RM/546/2020 ze dne 3. 12. 2020. 

 Organizace poskytování služby v souvislosti s nemocí covid-19, vyčlenění odpočinkové 
místnosti jako karanténní místnosti. 

 Spolupráce s magistrátem města při plošné preventivní dezinfekci pracoviště. 

 Pravidelné testování pracovníků dle platných opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 Zajištění a realizace očkování proti nemoci covid-19. 

 Zvýšená nemocnost pracovníků. 

 Prodloužení výběrového řízení na pozici pracovníka sociálních služeb z roku 2020. 

 Zpracování výkazů za rok 2020. 
Únor 

 Zajištění a realizace očkování pracovníků a uživatelů proti nemoci covid-19. 

 Dodržování nastavených vnitřních opatření a platných nařízení Ministerstva 
zdravotnictví v souvislosti s pokračováním a prodloužením nouzového stavu. 

 Pokračování dlouhodobých pracovních neschopností. 

 Aktualizace pravidel pro návštěvy uživatelů odlehčovací služby. 

 Spolupráce s magistrátem města při plošné preventivní dezinfekci  pracoviště 
odlehčovací služby. 

 Akreditovaný seminář Kurz první pomoci pro pracovníky sociálních služeb. 

 Zpracování kalkulace nákladů pro potřeby vyrovnání s obcemi – výše spoluúčasti obce 
pro rok 2021 platná od 1. 3. 2021 – vystavení dodatků ke smlouvám s obcemi 

Březen 

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

 Zabezpečení a organizace poskytování odlehčovací služby v souvislosti s nemocí 
covid-19. 

 Pravidelné testování pracovníků péče a uživatelů odlehčovací služby. 

 Aktualizace pravidel pro návštěvy uživatelů odlehčovací služby. 

 Spolupráce s magistrátem města při plošné preventivní dezinfekci  pracoviště 
odlehčovací služby. 

Duben 

 Dodržování nastavených vnitřních opatření a platných nařízení Ministerstva 
zdravotnictví v souvislosti s prodloužením nouzového stavu do 11. 4. 2021.  

 Zajištění a realizace očkování pracovníků a uživatelů odlehčovací služby proti nemoci 
covid-19. 

 Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií covid-19. 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o supervizi (ze dne 19. 12. 2019). 

 Akreditovaný seminář Kurz první pomoci pro pracovníky sociálních služeb. 

 Vnitřní kontrolní systém – kontrola dodržování postupů a hygienických norem při 
praní prádla. 
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 Květen 

 V návaznosti na rozvolňování nastavených opatření zrušena odpočinková místnost 
jako karanténní místnost. 

 Pravidelné testování pracovníků péče a uživatelů odlehčovací služby dle platných 
opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Červen 

 Vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality 
poskytované odlehčovací služby – Dodržování postupů v péči v návaznosti na přání  
a potřeby uživatelů, provázanost se záznamy. 

 Dovybavení pracoviště odlehčovací služby – nákup 2 televizních přijímačů do pokojů 
uživatelů. 

 Výkaznictví MPSV za rok 2020. 
Červenec 

 Obsazení místa vedoucí péče, pověření sociální pracovnice zastupováním vedoucí 
péče na pozici zástupce vedoucí péče. 

 Zpracování Průběžné zprávy týkající se čerpání dotace z MPSV prostřednictvím KÚLK. 

 Žádost o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého 
kraje. 

Srpen 

 Dovybavení zázemí a pracoviště odlehčovací služby nádobami na tříděný odpad. 
Září 

 Metodický pokyn k plnění povinností dle závazných předpisů o odpadech. 

 Dovybavení zázemí pracovníků péče – nákup kávovaru. 

 Odborná praxe účastníka kvalifikačního kurzu. 

 Akreditovaný seminář – Jak se domluvit s klientem? Úvod do problematiky. 
Říjen  

 Aktualizace provozního řádu pobytového zařízení odlehčovací služby. 

 Vnitřní kontrolní systém – kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality 
poskytované odlehčovací služby – Dodržování postupů při předávání informací 
během střídání služeb. 

 Testování neočkovaných a rozočkovaných pracovníků a uživatelů sociálních služeb. 

 Akreditovaný seminář – Jak se domluvit s klientem? Úvod do problematiky. 

 Obnova komponent a úprava  počítače na úseku péče.  
Listopad 

 Nákup AG testů Panbio covid-19. 

 Nákup pracovního oblečení pro pracovníky péče. 

 Obměna vybavení koupelny – nákup ručníků a osušek. 

 Vyhlášení Nouzového stavu od 26. 11. 2021 a nastavení pravidel při poskytování 
péče. 

 Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním 
programu A pro rok 2022. 

 Testování neočkovaných a rozočkovaných pracovníků a uživatelů sociálních služeb. 

 Nastavení karanténních a izolačních opatření na pracovišti odlehčovací služby. 
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Prosinec 

 Testování neočkovaných a rozočkovaných pracovníků a uživatelů péče. 

 Nákup AG testů pro samotestování. 

 Personální krize z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností, nárůstu 
dočasných pracovních neschopností, opakovaných ošetřování členů rodiny, karantén 
a izolace. 

 Zavedení opatření k zabezpečení a organizaci poskytování odlehčovací služby po 
dobu personální krize. 

 Pověření Libereckého kraje k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 
pro roky 2022 - 2023. 

 Akreditovaný vzdělávací program – Základní kurz Bazální stimulace. 

 Rozvolnění nastavených opatření z důvodu ukončení izolace a karanténních opatření 
uživatelů odlehčovací služby. 

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. 

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 např. z důvodu jeho vlastní nemoci. 

 Kapacita – 4 lůžka ve 3 pokojích. 

 Struktura –  jeden dvoulůžkový pokoj, dva jednolůžkové pokoje. 
V  roce 2021 službu využilo 28 uživatelů (20 žen, 8 mužů), z toho 1 uživatel ve věku do 64 let, 
6 uživatelů ve věkovém rozpětí od 65 do 80 let, a 21 uživatelů ve věku nad 80 let. U 28 uživatelů 
bylo evidováno celkem 41 pobytů. Průměrný věk uživatelů byl 83 let.  

Obložnost odlehčovací služby dosáhla 80%. 

V roce 2021 byla vykázána provázanost mezi využitím pobytové odlehčovací služby  
a terénní pečovatelské služby. Častěji pobyt využívali uživatelé, kteří již čerpají terénní 
pečovatelské služby. Propojením těchto dvou služeb, 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 2021 nebyl evidován žádný uživatel v evidenci odmítnutých zájemců o odlehčovací 
službu. 
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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. 
Organizace 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 situací, 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. 

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. Pro rok 2021 došlo ke změně 
v ceníku úhrad, a to navýšením ceny u úkonu Poskytnutí stravy (celodenní strava). 

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.  
Úhrady od obcí spadají  pod „Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“, 
schválené Libereckým krajem a jsou součástí vyrovnávací platby.  
V roce 2021 byla poskytnuta odlehčovací služba obyvatelům / pobyty z Jablonce nad Nisou 
(16/23) a z následujících obcí, a to z  Albrechtic v Jizerských Horách (1/1), Dalešic (1/1), Janova 
nad Nisou (1/3), Rychnova u Jablonce nad  Nisou (1/1), ze Smržovky (1/1), Tanvaldu (3/3), 
Turnova (1/2), Velkých Hamrů (1/1), Vlastiboře (1/4), Železného Brodu (1/1). Na financování 
služby se jednorázovou částkou podílela obec Kořenov, kdy žádný obyvatel obce nevyužil 
v roce 2021 služeb odlehčovací služby. 
Ne všechny obce, jejichž obyvatelům je poskytována odlehčovací služba, doceňují význam  
a roli této služby. Jen některé obce se podílejí na vyrovnání za 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 34 obcí v rámci Libereckého 
kraje.  
Obce se na financování služby podílely v roce 2021 částkou 82 647 Kč. 
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1.2.7. Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby 

Účinnost od 1. 1. 2021 schválený Radou města Jablonec nad Nisou, usnesením  
č. RM/546/2020 ze dne 3. 12. 2020. 

 

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)  

170,- 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. 

Koronavirová situace se odrážela na náladě uživatelů. U některých uživatelů se projevovala  
nejistota a obavy, což mělo vliv na jejich psychickou i fyzickou kondici. Každodenní podpora, 
pochopení, sdílení aktivit a společného zapojení do činností běžného dne uživatelů pracovníky 
péče postupně tyto pochybnosti rozptýlily.  
Po dobu pobytu na odlehčovací službě byli všichni uživatelé aktivně podporováni k nácviku  
a upevňování běžných denních činností v oblasti sebeobsluhy, a to vždy s ohledem na jejich 
individuální přání, dosavadní schopnosti, dovednosti a návyky.  
V případech, kdy uživateli jeho stávající schopnosti a dovednosti neumožnily činnost vykonat 
plně samostatně, se pracovníci odlehčovací služby řídili principem dohled – podpora – pomoc. 
Kvalitně poskytovaná sociální služba se neobejde bez vzájemné koordinace zejména rodinných 
(pečujících) příslušníků a osob blízkých či navazujících služeb. Součinnost s rodinnými 
příslušníky byla základním pilířem pro kvalitně poskytovanou péči i v této náročné době, 
kterou pandemie způsobila. 
Uživatelům byl umožňován kontakt s jejich blízkými v souladu s platnými opatřeními. V době 
zákazu návštěv byla tato doba fyzického odloučení psychicky náročná, proto se  pracovníci 
péče snažili uživatelům zajistit kontakt s nejbližšími pomocí telefonických hovorů nebo 
osobního kontaktu na bezpečnou vzdálenost, a to z balkonu pokoje. 
Byl zajištěn prostor pro vzájemnou spolupráci s terénními zdravotními službami a ošetřujícími 
lékaři. Bez jejich vzájemné spolupráce by mnohdy nemohla být služba poskytnuta. Spolupráce 
probíhala také se sociálními pracovníky úřadu práce či domovů seniorů při řešení žádosti 
nároku na příspěvek na péči nebo žádosti o umístění do pobytového zařízení. 
V neposlední řadě byly uživatelům také zprostředkovávány kontakty s komerčními službami, 
jako je například pedikúra či kadeřnické služby. Uživatelům byl poskytnut prostor ve středisku 
osobní hygieny v objektu Novoveská nebo je za komerční službou při dodržení všech platných 
opatření a pravidel dovezli jejich rodinní příslušníci.  

Vzhledem k individuálnímu přístupu ke každému uživateli, diskrétním konverzacím, postupně 
docházelo k navázání pocitu důvěry a jistoty mezi pracovníky péče a uživateli. Uživatelům  
k pocitu klidu, intimity a jistoty přispívala i možnost zachování soukromí, respektování přání  
a udržení jejich autonomie.  

Podpora podnětného prostředí patřila mezi zásadní kritérium, neboť dávala prostor  
k seberealizaci, možnosti získání nových znalostí, dovedností, zážitků, a hlavně přispívala  
k smysluplnému naplnění volného času každého uživatele.  

V koronavirovém období  probíhala častější komunikace mezi kontaktními osobami uživatelů 
a pracovníky odlehčovací služby tak, aby uživatelé i rodina získali pocit bezpečí. 
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V rámci pobytu byly uživatelům nabízeny volnočasové aktivity, sociálně terapeutická činnost 
a výchovně vzdělávací činnost. Jejich rozsah i frekvence se odvíjela od individuálních potřeb 
uživatele a celkového aktuálního  stavu. 

Nastavené cíle korespondují s cíli uživatelů, což svědčí o vyslovené spokojenosti uživatelů 
odlehčovací služby v extrémně náročném období. 

 

1.3. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb 

Na kvalitu poskytované péče má nemalý vliv také vzdělávání pracovníků v pozici sociální 

pracovník a pracovník sociálních služeb. Zaměstnavateli je dle zákona o sociálních službách 

uložena povinnost zajistit pro tyto pracovníky další vzdělávání v rozsahu nejméně  

24 hodin za kalendářní rok pro obnovu, upevnění a doplnění kvalifikace v souladu s § 111 

a § 116. Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle zákoníku 

práce. Dále se pracovníci péče účastní pravidelných supervizních setkání, která jsou nástrojem 

podpory v oblasti pomáhajících služeb a při nichž je prostor k řešení problematických situací 

vzniklých v průběhu služby u uživatelů a prověřování spolupráce týmu. 

Rozsah a potřeby vzdělávání se odvíjí od požadavků týmu i jednotlivců v souvislosti s koncepcí 

Vzdělávacího plánu pracovníků sociálních služeb pro dané období. Plán vzdělávání pro rok 

2021 byl sestaven tak, aby byla naplněna zákonná povinnost rozsahu vzdělávání.  

V důsledku mimořádných opatření došlo k naplánování a k realizaci seminářů na druhou 

polovinu roku 2021, kdy byl předpoklad rozvolnění mimořádných opatření a tím možnost 

zorganizovat vzdělávací kurzy. Na začátku a na konci roku byla supervizní setkání vlivem 

personální krize a vysoké nemocnosti pracovníků péče zrušena. 

Vzdělávací program byl zaměřen na poskytování první pomoci, na problematiku individuálního 

plánování, na oblast podpory domácí péče, na aktivizační činnosti v pobytových službách,  

na komunikaci s klientem a zvládání problémových situací nejen v pečovatelských službách. 

Další čtyři pracovníci v sociálních službách získali Mezinárodní osvědčení absolvováním 

základního kurzu Bazální stimulace. Sociální pracovnice měly možnost se zúčastnit on-line 

Mezinárodní konference ke Světovému dni sociální práce  a dvoudenního semináře pro 

terénní služby, kde jsou prezentovány zkušenosti poskytovatelů nejen z oblasti dobré praxe, 

ale je také zajištěna metodická a odborná diskuse ze strany odborníků profesních organizací 

zaměřených na oblast poskytování péče. V rámci organizace došlo  k proškolení pracovníků 

péče v manipulaci s uživatelem pomocí zvedací židle.  

 

Celková hodinová dotace školení, seminářů a účastí na webinářích sociálních pracovníků  

a pracovníků v sociálních službách byla realizována v rozsahu 775 hodin a náklady  

za uskutečněné vzdělávací akce činily 84 577 Kč. Supervizní setkání byla uskutečněna 

v rozsahu 66 hodin a náklady činily 12 800 Kč. 
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1.4. Statistika 

Srovnání úhrad v Kč za poskytnuté sociální služby v letech 2019 – 2021 (v Kč) 

Rok Pečovatelská služba Odlehčovací  

služba 

Sociální služby 

celkem 

2019 2 784 220 603 477 3 387 697 

2020 2 647 620 619 345 3 266 965 

2021 2 550 079 612 552 3 162 631 

Tržby v období pandemie meziročně klesly, protože se výrazně změnily podmínky  na straně 
CSS (častější nemoci pracovníků, karantény, izolace, přísné podmínky provádění péče)  
i uživatelů (onemocnění uživatelů, odchody do pobytových zařízení, zvýšená úmrtnost nebo 
častější zapojení rodiny). V tomto velmi obtížném období se podařilo poskytovat péči osobám 
s vyšší a vysokou mírou závislosti v souladu s Metodikou pro poskytovatele sociálních služeb 
zařazených do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Plán tržeb, který byl 
připravován už s ohledem na aktuální situaci, byl splněn. Vlastní příjmy jsou limitovány 
zákonem o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., která nebyla od roku 2014 
novelizována.   

1.4.1. Statistika úkonů pečovatelské služby za rok 2021 

V průběhu roku 2021 byly poskytnuty úkony základních činností 188 uživatelům.  

Pracovníci v sociálních službách v terénní a ambulantní pečovatelské službě: 

 vykonali 21 105 hodin přímé obslužné péče, 

 vyprali a vyžehlili 1 047 kg osobního a ložního prádla, 

 dovezli a donesli 6 252 obědů, 

 uskutečnili 47 936 návštěv. 
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Porovnání úkonů PS dle využití v %

PS - Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
PS - Pomoc při zajištění chodu
domácnosti
PS - Pomoc při osobní hygieně

PS - Poskytnutí stravy - pomoc a
podpora při přípravě jídla
PS - Nákupy a pochůzky

PS - Poskytnutí stravy - dovoz,
případně donáška obědů
PS - Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
PS - Ambulantní služby - osobní
hygiena
PS - Praní a žehlení ložního či
osobního prádla
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Koronavirová situace ovlivňovala poskytování péče po celý rok 2021. Ve sledovaném období 

došlo k výraznému poklesu uživatelů z důvodu úmrtí (30), odchodu do trvalého pobytového 

zařízení (27) nebo ukončení smluv z důvodu přestěhování uživatele mimo Jablonecko, kdy péči 

převzala rodina (15). V průběhu roku 2021 bylo zaznamenáno u většího počtu uživatelů 

přerušení poskytování péče z důvodu jejich hospitalizace. Úkony, jako je nákup, praní a žehlení 

a úklid mají klesající tendenci z důvodu využívání služeb od komerčních společností či 

zapojením rodiny. Došlo ke zřetelnému nárůstu úkonu dovoz o 1 081 obědů. V hodnoceném 

roce bylo dominantní zajištění základních potřeb uživatelů zejména u úkonu Pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. V důsledku omezení sociálních kontaktů 

uživatelů se svými blízkými byl zaznamenán nárůst u úkonu Zprostředkování kontaktu  

se společenským prostředím. 

1.4.2. Statistika úkonů odlehčovací služby za rok 2021 

Odlehčovací službu v roce 2021 využilo 28 uživatelů s opakovanými pobyty, kterých bylo 

evidováno celkem 41. Uživatelé využívali krátkodobých i dlouhodobých pobytů, a to na dobu 

od 14 dnů až do třech měsíců. Tři uživatelé požádali o prodloužení pobytů na odlehčovací 

službě nad tři měsíce, a to z důvodu karanténních opatření a obav z nákazy.  

Pracovníci v sociálních službách v rámci poskytování odlehčovací služby: 

 vykonali 1 539 hodin v přímé obslužné péči, 

 uskutečnili 12 167 kontaktů, 

 poskytli 1 173 dnů ubytování. 

Skladba poskytnutých úkonů u takto specifické služby je bezprostředně závislá  

na složení uživatelů a jejich potřebách. Vedle úkonů stravy a ubytování byly stěžejně 

poskytovány úkony péče o osobu, osobní hygiena a pomoc při přípravě stravy, což prokazuje 

fakt, že služba byla využívána převážně osobami s vyšší až vysokou mírou závislosti.  
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1.5. Vyhodnocení dotazů, připomínek, názorů a stížností 

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Sociální pracovnice vyřizovaly dotazy k poskytování pečovatelské 

a odlehčovací služby, 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 a sociálních dávek (tj. příspěvek na 

péči, příspěvek na bydlení atd.). Z dotazů zaznívaly obavy a nejistota, jak bude zajišťována péče 

v případě nákazy či karantény. Dotazující si také ověřovali informace, které byly prezentovány 

v celostátních médiích. Dotazy byly vzneseny převážně telefonicky a elektronicky, výjimečně 

byly zaznamenány osobní návštěvy. Celkem bylo projednáno 369 dotazů v časovém rozsahu 

116 hodin. K předávání informací slouží základní sociální poradenství a individuální rozhovory. 

Dále mají uživatelé služby možnost řešit své dotazy s vedoucí péče, sociální pracovnicí, 

zástupcem vedoucí péče, případně zástupcem ředitele pro sociální péči nebo ředitelkou 

organizace. Dotazy mohou podávat i prostřednictvím schránek umístěných ve spolkovém 

domě a v objektech Palackého a Novoveská. V odlehčovací službě bylo dotazníkové šetření 

zaměřeno na spokojenost uživatelů a rodinných příslušníků se službou, s kvalitou poskytované 

služby, s dostatkem informací o službě a s přístupem pečujícího personálu. Z navrácených 

dotazníků lze konstatovat, že uživatelé i rodinní příslušníci jsou spokojeni s poskytováním 

péče, personálem a jeho přístupem. Obdrželi srozumitelné informace a kladně hodnotili 

individuální přístup a zachování soukromí během pobytu.  

Stížnosti 
V roce 2021 nebyla evidována žádná stížnost týkající se pečovatelské a odlehčovací služby. 
Pochvaly a poděkování 
V roce 2021 bylo evidováno celkem 36 pochval a poděkování za poskytování péče a přístup 

personálu k uživatelům. 
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2. Volnočasové aktivity 2021 
Mezi hlavní činnosti CSS patří spolu s pečovatelskou a odlehčovací službou a správou 

svěřeného majetku i podpora seniorů, zejména jejich volnočasových a vzdělávacích aktivit, 

které organizují zaměstnanci kanceláře volnočasových aktivit (VA).  

Pod společným názvem „volnočasové aktivity“ si lze představit celou škálu činností  

a programů. Vedle již zmíněných aktivit vzdělávacích se jedná o aktivity pohybové, zájmové, 

společenské a klubové.  

Celospolečenská situace spojená s koronavirovou pandemií ovlivnila i plány volnočasových 

aktivit seniorů, zejména v prvním pololetí roku 2021. Navzdory těžkým podmínkám se 

kancelář VA v době zákazu shromažďování snažila zmírnit sociální izolaci seniorů.  

Volnočasové aktivity, leden až červen 2021 

V roce 2021 běžný chod všech prezenčních aktivit významně ovlivnila pandemie covid-19, bylo 

nutné se přizpůsobit okolnostem a improvizovat. V měsících leden až červen se pravidelné 

setkávání zcela pozastavilo, na základě zkušeností z předchozího roku pracovníci kanceláře VA 

okamžitě zareagovali s nabídkou distančního setkávání. Vzdělávání bylo zajištěno nahranými 

instruktážními videi nebo zasíláním e-mailů s úkoly. Cíl, aby se účastníci rychle naučili ovládat 

aplikace zaměřené na komunikaci ve virtuálním prostoru, se podařil. Zájmové skupiny se 

pravidelně účastnily následujících aktivit. Díky tomu neztratily kontakt s okolím a byly částečně 

vytrženy z izolace a každodenního stereotypu. 

Mezi pravidelné měsíční aktivity v on-line režimu patřil/a/y:  

 Hudební klub – zajímavosti a perličky ze světa hudby, výročí, novinky, vzpomínky. 

 Klub historie – Josef Zasche, Marobudova říše, Salón Pernštejnek, Ferdinand Břetislav 
Mikovec. 

 Toulky za architekturou – Rudold Günter a Alfred Wenzel, Jakob Schmeissner, Max 
Kühn a Oskar Baudisch, Heinrich Kulka a Heinrich Leuterbach. 

 Hra Bingo. 

 Kafíčková společnost s trénováním paměti. 

 Kurzy pro práci s chytrým telefonem – tipy a návody. 
Mimo on-line aktivity se podařilo zajistit tvořivé dílničky. Zájemci, resp. zájemkyně si vyzvedly 

materiál a doma tvořily jarní a velikonoční dekorace, které pak byly umístěny do prostor 

spolkového domu a do domů zvláštního určení, kde sídlí i kluby seniorů, případně na 

odlehčovací službu CSS.  

Kancelář VA během pandemie natáčela instruktážní videa se cvičením, konkrétně šlo o cvičení 

na židli, s míčkem, s gumou, protahování, posilování, správné dýchání. Videa s novou 

choreografií dostaly členky taneční skupiny Šarm. Vrcholem natáčení a stříhání videí byla 

přijatá výzva Jerusalema challenge, kdy senioři i zaměstnanci CSS poděkovali nejen 

záchranářům za nasazení během pandemie.  
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Velkou a dlouhodobou akcí byla výzva „Pomáháme pletením". Cílem bylo sehnat dostatečné 

množství příze a vlny a oslovit šikovné pletařky, které upletou módní návleky na nohy. Tato 

výzva byla od samého začátku zaměřená na pomoc a podporu dobrovolnických aktivit 

oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, respektive jako poděkování 

všem dobrovolníkům ČČK v Jablonci za jejich práci a nasazení nejen v době covidové. Šikovným 

dámám se podařilo uplést neuvěřitelných 171 kusů návleků na nohy, které byly v květnu 

předány zástupcům Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou. 

Kancelář VA se v uvedeném období podílela i na dalších činnostech, z nichž jednou  

z dominantních bylo Hraní pro radost. Skupina dobrovolníků se rozhodla zahrát pod okny 

domů, kde žijí převážně senioři. Konkrétně se jednalo o objekty v ulicích Novoveská, Palackého 

a Boženy Němcové. Dobrovolníci zajeli také do Domova důchodců Jablonecké Paseky.  

V době uzavření spolkového domu a klubů seniorů se hodně využívala telefonická a písemná 

komunikace, tedy častější hovory a emaily, kde aktuální informace doplňovaly zajímavosti  

a cvičení a kvízy na trénování paměti. Spojení se seniory mělo úlohu preventivní  

a poradenskou. Preventivní ve smyslu předejít osamocení a zachovat spojení s prostředím, 

poradenskou ve smyslu informovat o situaci, předat přehledná pravidla, důležité kontakty 

apod.  

Pracovníci kanceláře VA se kromě svých úkolů podíleli na chodu celé organizace, zejména šlo 

o zástupy v provozních záležitostech.  

Volnočasové aktivity, červenec – prosinec 2021 

Již v druhé polovině června se uvolňovala pravidla a bylo tak možné spustit běžnější režim 

volnočasových aktivit, nejprve v malých skupinách. V druhé polovině roku 2021 se podařilo 

uskutečnit následující:  

Vzdělávací aktivity:  

 Kurzy pc – praktické dovednosti. 

 Kurz pro práci s chytrým telefonem – základní kurz, práce s fotoaparátem, poradna. 

 Akademie seniorů (AS) – jednalo se o AS s podtitulem Akademie zdraví. Skupina 
zájemců začala se sérií přednášek na začátku roku 2020, s ohledem na situaci bylo 
možné AS zakončit až na podzim 2021. 

 Kavárnička s němčinou – nejednalo se o klasické jazykové kurzy, které CSS pořádalo 
v minulých letech. Kavárnička s němčinou se profilovala jako místo společenského  
a přátelského setkání, kde němčina byla důležitým, nikoli však dominantním prvkem. 

Pohybové aktivity:  

 Cvičení na židlích – bylo zajištěné ve velkém sále spolkového domu, v klubu seniorů 
Novoveská a nově také v klubu seniorů Palackého. 

 Cvičení na podložkách – novinka v programu. 

 Tréninky šipkařů, kuželkářů a hráčů pétanque a mölkky – v září proběhl turnaj ve hře 
mölkky v Tyršových sadech, za účasti i seniorů z České Lípy. V prosinci bylo možné 
uskutečnit jablonecký turnaj kuželkářů.  
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 Jablonecké perličky – novinka v programu, pohybová aktivita spojená s poznáním  
a zábavou. Jednalo se o sérii tipů na procházky a výlety k zajímavým místům Jablonce 
nad Nisou a okolí, ke každému výletu byla zpracovaná podrobná obrázková 
prezentace.  

Zájmové aktivity:  

 Hudební klub. 

 Klub historie – Zikmund Lucemburský. 

 Poznávací výlety – Černousy u Frýdlantu – výlet spojený s hudebním překvapením, 
výlet na Kozákov – v rámci Setkání seniorů 2021. 

 Tvořivé dílničky – podzimní výzdoba, spolupráce s ČČK Jablonec n. N. – výzdoba sálu 
v rámci plesu, spolupráce s Nemocnicí Jablonec – zdobení vánočního stromu. 

 pěvecký soubor Izerína – včetně vystoupení v rámci Podzimních slavností a v rámci Dne 
seniorů na Maršovicích. 

 Tančírna a taneční skupina Šarm. 

 Letem tanečním světem – latinsko-americké tance, brazilská samba. 

 Dny zdraví se Sokolem Jablonec – ukázková hodina jógy pro seniory, přednáška o zdraví 
a zdravém životním stylu, setkání s olympioničkou, prohlídka prostor sokolovny, 
přednáška o historii sokolovny a Sokola v Jablonci nad Nisou.  

Společenské aktivity:  

 Dýňobraní – v rámci Setkání seniorů 2021. 

 Koncert ke Dni vzniku samostatného československého státu. 
Klubové aktivity: 

Pod hlavičkou CSS fungují 4 kluby seniorů (KS) – KS Novoveská, Palackého, Kokonín a Boženka. 

V uvedeném období se v klubech konaly tyto aktivity:  

 Promítání s povídáním – Fenomén jménem Barrandov, In vino veritas. 

 Hudební klub. 

 Nejsme tady náhodou – povídání s Romanem Hampacherem. 

 Trénování paměti. 

 Letní setkání s grilováním. 

 Návštěva pěveckého souboru Izerína. 

Pracovníci kanceláře VA se dále krom jiného podíleli na spolupráci se statutárním městem 

Jablonec nad Nisou – Jablonecká pečovatelka 2021, výlet pro pečovatele/pečovatelky  

a sociální pracovníky/pracovnice, Setkání seniorů – setkání s osobností Ivo Šmoldas, adventní 

balíčky do klubů seniorů apod. 

Kluby seniorů, zájmová sdružení, Rada starších 

Kluby seniorů (KS) Novoveská, Palackého, Kokonín a Boženka jsou přístupné všem seniorům 

z Jablonecka, kteří o aktivity projeví zájem. Účast nevyžaduje žádnou registraci a členský 

poplatek.  

V Jablonci nad Nisou fungují další kluby a zájmová sdružení. Pro svou činnost využívají prostory 

spolkového domu. V roce 2021 se jednalo o tyto kluby, které si samy koordinují program 

aktivit a podmínky členství.  
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 Klub jabloneckých seniorů 

 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 

Vedoucí všech zmíněných 10 klubů a 1 stálý host (zástupce pro spolupráci se seniory 

v německých partnerských městech statutárního města Jablonec nad Nisou) jsou členy Rady 

starších (RS). Jedná se o poradní orgán ředitelky CSS, který hájí zájmy seniorů z Jablonecka  

a  řeší aktuální otázky, které se týkají seniorské veřejnosti. Na svá zasedání si RS pravidelně zve 

odborníky, převážně ze sociální a zdravotní oblasti, dále pak zástupce vedení města a kraje.  

Ostatní, kontakty 

V kanceláři VA nastala v lednu 2021 personální změna na pozici programový pracovník (zástup 

za mateřskou dovolenou).  

Každý senior, který potřeboval radu nebo podporu mohl na uvedených kontaktech získat 

potřebné informace:  

telefonní číslo: 728 616 492 

email: volnocasovektivity@centrumjablonec.cz 

web: centrumjablonec.cz 

FB: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

 

 
Rada starších 
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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 2021 poznamenána pandemií, protože byly omezeny nejen 
krátkodobé pronájmy, ale i volný vstup.  

Doba omezeného provozního zatížení byla využita k opravám, výměně světel, výměně 
vodovodních baterií, bojleru a radiátorů, výmalbě prostor či obnově čisticích zón.  

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 2021 v rámci hlavní činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu prostor 
s těmito neziskovými organizacemi 

Fotoklub Nekras Jablonec nad Nisou 
Hudební spolek V českém znění z Frýdštejna 
JAKOP 
Křesťanský sbor Dobrá zpráva 
Městské divadlo 
NADĚJE 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
ZO odborového svazu KOVO Autobrzdy 
Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou 
Nemocnice Jablonec nad Nisou 
Svaz účetních 
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 
Kněžské bratrstvo svatého Pia X. 
Centrum Kašpar 
SONS ČR, z.s. 
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.  
Naše škola Montessori 

 

Celkové výnosy z pronájmů v rámci hlavní činnosti dosáhly v roce 2021 výše 160 485 Kč.   
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4. Doplňková činnost 
Doplňková činnost CSS byla v roce 2021 velmi omezena z důvodu anticovidových opatření, 
která v některých obdobích roku neumožňovala krátkodobé pronajímání nebytových prostor. 
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 2021 v rámci doplňkové činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu 
prostor s těmito komerčními subjekty 
Autoškola Chramosta 
Jan Soprová  
Česká lékárnická komora 
Eliška Pokorná 
Ing. Vladimír Rusina 
Lucie Ptáková 
Martina Kunclová 
Hana Ramseidlová  
Autoškola Šimonová 
Celkové výnosy z pronájmů v rámci doplňkové činnosti dosáhly výše 24 370 Kč.  
 

 
Havárie vody 
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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 na pečovatelskou a odlehčovací službu. V tomto roce obdržela organizace i mimořádné 
dotace MPSV z programů covid-19 (C,E). 
Organizace využila státní podporu k sanaci zvýšených materiálových nákladů (ochranné 
pomůcky a další nezbytný materiál proti onemocnění covid-19 z programu E) a na pokrytí 
zvýšených osobních nákladů (z programu C). 

        

CIZÍ ZDROJE (v Kč) 

SMJN - příspěvek na provoz od zřizovatele 19 990 000 

KÚLK ze zdrojů MPSV - dotace na pečovatelskou a odlehčovací službu 5 582 000 

obce (ORP Jablonec, kraj) - příspěvek obcí za své občany 149 396 

Liberecký kraj - dotace na kofinancování soc. služeb 220 000 

Dotace MPSV (covid-19) - mimořádné odměny a příspěvek na provoz 1 956 045 

Celkem 27 897 441 

 

VLASTNÍ ZDROJE 

z vlastní činnosti - za služby 3 162 631 

 - z pronájmu 184 855 

 - ostatní (nekrytí IF, finanční, pojistné plnění…) 682 757 

Celkem 4 030 243 

 

 

SMJN
62%

KÚLK (MPSV)
17%

MPSV 
(COVID-19)

6%

LIBERECKÝ KRAJ
1%

OBCE 
1%

VLASTNÍ ČINNOST
13%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ V %
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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 

Složka platu tis. Kč % 

tarifní plat 10 514 56,0 

osobní příplatek 2 145 11,4 

příplatek za vedení 452 2,4 

příplatek za přesčas 241 1,3 

příplatek za so, ne a sv 591 3,2 

příplatek za noční, ztížené prostředí 165 0,9 

odměny 2 702 14,4 

náhrady 1 954 10,4 

Celkem 18 764 100,0 

 
Nejvýznamnější nákladovou položkou v hospodaření organizace jsou osobní náklady včetně 
všech druhů pojištění, které s platem souvisí. V období nouzového stavu se organizace musela 
vypořádat s personální krizí způsobenou nárůstem nemocnosti, ale i pobytem v karanténě  
či izolaci, což následně přineslo zvýšené příplatky ostatních pracovníků. V roce 2021 jsme  
se museli  vyrovnat s nedostatkem finančních prostředků z MPSV přerozdělovaných 

2021
Správcovská 

služba ke svěř. 

majetku

Pečovatelská 

služba

Odlehčovací 

služba

Podpora 

seniorů, 

volnočas, 

vzděl. aktivity

Doplňková 

činnost, 

pronájem 

nebyt. prostor

Celkem

Náklady 3 643 235 19 102 419 5 117 313 4 004 203 5 203 31 872 373

Výnosy 3 679 379 19 102 419 3 117 313 4 004 203 24 370 29 927 684

z toho příspěvek zřizovatele 3 264 492 9 824 315 3 042 821 3 858 372 0 19 990 000
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Libereckým krajem. Došlo k navýšení platových tarifů pro pracovníky v sociálních službách  
o 10 % (s platností 1. 1. 2021). Liberecký kraj však obdržel pouze 79 % potřebných finančních 
prostředků, což nepokrylo zákonné navýšení mezd v organizaci. Během roku bylo částečně 
kompenzováno mimořádnou dotací z prostředků Libereckého kraje ve výši 220 tis. Kč.  
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.  
 
Přehled navyšování tarifních platů pracovníků v sociálních službách na základě nařízení vlády 
ČR v průběhu let 2017-2021: 
 

01.07.2017 01.11.2017 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

23% 10% 7% 1 500 Kč 10% 

 

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. 2021 zúčtovány dohadné položky, které budou vypořádány po obdržení 

vyúčtování za rok 2021 v následujícím roce.  

Opravy - závazný ukazatel nebyl překročen. 

V průběhu roku musela organizace výrazně přehodnotit plán oprav a údržby, omezila se na 
nezbytnou údržbu a havarijní opravy. Náklady na opravy majetku dosáhly výše 362 tisíc Kč. 
Jednalo se především o nutné opravy aut, malování a údržbu zázemí pečovatelské  
a odlehčovací služby, nezbytné opravy v prostorách spolkového domu. Organizace řešila 
mimořádnou havárii vodovodní přípojky. 

Drobný dlouhodobý majetek (DDM) - závazný ukazatel nebyl překročen. 

Celkové náklady na nákup DDM dosáhly výše 313 tisíc Kč. Jednalo se především o obnovu 

výpočetní, zabezpečovací a komunikační techniky, nákup desinfekčních stojanů a košů na 

tříděný odpad, nové vybavení pro sociální služby (televize, lednice). 

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 potvrzují úsilí o maximální úspornost v nelehké době 

pandemie. Náklady byly vynakládány účelně, pohybují se v rámci schváleného rozpočtu  

a potvrzují zodpovědné hospodaření organizace.  
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4. Závěrečný účet za rok 2021 

 

Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
Výnosy z  prodeje služeb 3 162 631 3 162 631
Výnosy z pronájmu 160 485 24 370 184 855
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0
Výnosy z prodeje DHM 0 0 0
Čerpání fondů 534 322 0 534 322
Ostatní výnosy z činnosti 234 358 0 234 358
Úroky 0 0 0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0
Ostatní finanční výnosy 63 473 0 63 473
Výnosy dotace úřadu práce 0 0 0
Výnosy územních rozpočtu z transferů - zřizovatel 19 990 000 0 19 990 000
                                                                               - KÚLK - MPSV 5 582 000 0 5 582 000
                                                                               - MPSV - COVID 1 956 045 0 1 956 045
                                                                               - KÚLK FOND 220 000 0 220 000

VÝNOSY CELKEM 31 903 314 24 370 31 927 684

Spotřeba materiálu 659 636 263 659 899
Předplatné časopisů, odborná literatura 14 891 0 14 891
Ochranné pomůcky 478 395 0 478 395
Pohonné hmoty 252 864 0 252 864
DDHNM 313 350 0 313 350
Spotřeba energie 1 178 515 483 1 178 998
Opravy a udržování 362 214 0 362 214
Cestovné 9 203 0 9 203
Náklady na reprezentaci 8 873 0 8 873
Ostatní služby 1 295 125 108 1 295 233
Mzdové náklady - hrubé mzdy 18 762 712 1 586 18 764 298
OON - práce na dohody 325 014 0 325 014
Ostatní sociální náklady - nemoc 289 127 0 289 127
Zákonné sociální pojištění 4 658 498 0 4 658 498
Zákonné zdravotní pojištění 1 692 075 0 1 692 075
Zákonné pojištění odpovědnosti 78 967 0 78 967
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP,stravné,BOZP..) 717 038 0 717 038
Jiné daně, poplatky pokuty a penále 1 500 0 1 500
Tvorba fondů 0
Ostatní náklady z činnosti 205 363 0 205 363
Finanční náklady 29 489 29 489
Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0
Odpisy 534 321 2 763 537 084
Prodaný DHM 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 31 867 170 5 203 31 872 373

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 36 144 19 167 55 311

Schválený příspěvek na provoz 19 990 000

Skutečně vyplacený příspěvek na provoz 19 990 000

Dotace KÚLK - MPSV 5 582 000

Dotace MPSV - COVID 1 956 045

Dotace KÚLK 220 000

Stav finančních prostředků k 31.12.2021: 3 523 722

z toho:      Běžný účet 3 370 191

                    Běžný účet FKSP 104 867

                    Pokladna 18 504

                    Ceniny 30 160

Fondy účetní jednotky k 31.12.2021: 928 482

Fond odměn 2 827

Fond kulturních a sociálních potřeb 120 668

Fond rezervní 602 667

Fond reprodukce majetku, fond investic 202 320
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5. Hospodářský výsledek  
Hospodářský výsledek roku 2021 je 55 310,83 Kč.  

Organizace v roce 2021 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, a to s důrazem  

na zachování kvality a hospodárnosti i v období pandemie a dlouhodobého nouzového stavu, 

který významně omezil některé aktivity. I přes nelehkou situaci byly veškeré sociální služby 

zachovány. Hospodaření organizace se vyvíjelo v souladu s pokyny zřizovatele, všechny 

závazné ukazatele byly dodrženy.  

Na základě vývoje epidemické situace musela organizace přijímat v rámci krizového 

managementu opatření k zajištění plynulého provozu, zejména na úseku přímé péče  

a provozu. Začátkem roku jsme se museli intenzivně zabývat financováním organizace, určit 

priority organizace a stanovit maximální úspory. Vzhledem k neustálému vyhlašovaní 

mimořádných opatření v průběhu roku, musela organizace výrazně přehodnotit plán oprav  

a údržby, omezila se na nezbytnou údržbu a havarijní opravy. 

Pro chod CSS je naprosto rozhodující příspěvek zřizovatele - pro rok 2021 činil 19 990 000 Kč.  

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

5 582 000 Kč a mimořádná dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 220 000 Kč.  

CSS navrhne převést hospodářský výsledek ve výši 55 310,83 Kč do rezervního fondu.   

 

V Jablonci nad Nisou dne 22. 2. 2022 

 

Helena Kůsová, v.r. 

zástupce ředitele pro ekonomiku a správu majetku 
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IV. Závěr 

Uběhl další rok a my předkládáme Zprávu o činnosti za rok 2021 a podstatné informace  
o chodu naší organizace. V roce 2021 se v CSS uskutečnilo mnoho událostí a výrazných změn. 
Rok 2021 byl velmi atypický. Stejně jako rok předešlý se nesl v duchu epidemie. Zajištění 
kvalitní a bezpečné péče o naše uživatele bylo extrémně náročné, složitě se organizovala práce 
přímé péče, terénní pracovníci se často převlékali do ochranných obleků na ulici, provozní 
pracovníci museli zvládnout náročnou organizaci chodu CSS, enormně narostla administrativa 
a většina zaměstnanců byla pod fyzickým i psychickým tlakem. Klienti a jejich rodiny byli stále 
informováni o našich postupech, což mělo dobrý vliv na zdárný průběh poskytování péče. 
Zaměstnanci byli k dispozici rodinám, vyřizovali dotazy, radili, zajišťovali distančně kontakty 
s rodinou a přáteli. V době pandemie nebyl odmítnut žádný zájemce o poskytování sociální 
služby. 
 
Troufám si hodnotit, že naše organizace reagovala pružně na potřeby uživatelů v souvislosti 
s koronavirovou situací a zásadně nemusela omezit plánovanou péči. Jsem ráda, že  
i spolupráce s dalšími poskytovateli byla na velmi dobré úrovni. Tím jsme naplnili hlavní cíl, 
aby uživatelé našich služeb byli spokojeni. 
 
V roce 2021 jsme se museli vyrovnat s přímými i nepřímými dopady obtížné doby. Bojovali 
jsme nejen s krizovým poklesem tržeb, který byl způsobený velkou úmrtností osob 
v seniorském věku, ale i s omezením finančních prostředků. Řešili jsme nedostatek pracovníků 
z důvodu nákazy covid-19, přesto se nám po celou dobu dařilo zajistit provoz pečovatelských 
služeb.  
 
O Centrum sociálních služeb jsme se společně postarali, přijali odpovědnost a implementovali 
potřebná opatření, například testování jsme zavedli v momentě, kdy testy začaly být 
komerčně dostupné. Od té doby jsme najali zdravotní personál, nakoupili testy, využili nabídky 
města a snažili se vlastními silami vytrasovat rizikové kontakty. 
 
V uplynulém roce jsme také udržovali široké spektrum aktivit pro seniorskou veřejnost, i když 
převážně distanční formou. Věřím, že realizované služby a aktivity vedly ke spokojenosti jejich 
příjemců, tedy klientů služeb a účastníků vzdělávacích, pohybových či společenských aktivit,  
a že se nám podařilo zmírnit jejich sociální izolaci. 
 
Závěrem dovolte, abych poděkovala všem, kteří se na aktivitách, sociálních službách a dalších 
činnostech podíleli, děkuji také všem, kteří nás podporují anebo s námi spolupracují.  
 
Děkuji. 
 
Naďa Jozífková, v.r. 
ředitelka 
 

 
Přílohou Zprávy o činnosti je Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2021
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Příloha: 
 

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2021 

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 2021 

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 

 

 


