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1. ÚVOD  

 

V tomto roce jsme se zaměřili na depistáţ, která má za cíl informování odborníků  

o sociálních sluţbách poskytovaných Centrem sociálních sluţeb Jablonec nad Nisou 

p. o. (dále jen CSS). Jejím výsledkem je zvýšení informovanosti cílové skupiny 

 a zvýšení počtu uţivatelů nabízených sluţeb. Zaměřili jsme se více na informování 

zdravotnických pracovníků o způsobu a moţnostech poskytování sociálních sluţeb  

a na zkvalitnění naší vzájemné spolupráce, jejímţ cílem je spokojený klient. Proběhla 

inspekce kvality sociálních sluţeb, přestoţe příprava byla intenzivní, výsledek není 

uspokojivý, a proto se v roce 2011 organizace musí vypořádat s připomínkami 

inspekce a dokončit standardy.  

V rámci prevence zneuţívání důvěry seniorů navázala organizace spolupráci 

s Městskou policií v Jablonci nad Nisou.  

Vzhledem k velkému zájmu pracovníků byla v roce 2010 ve středisku Palackého 

zřízena knihovna, která nabízí zaměstnancům odbornou literaturu v rámci vzdělávání 

se v oboru poskytování sociálních sluţeb.  

CSS bylo partnerem Týdne sociálních sluţeb pořádaného ve spolupráci 

s humanitním odborem Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. Den otevřených dveří 

proběhl v organizaci v rámci tohoto týdne ve středisku Novoveská. 

Pracovníci organizace se zúčastnili akcí zaměřených na prezentaci sociálních sluţeb 

v Liberci (13. 5. 2010 Veletrh sociálních sluţeb) a v Jablonci nad Nisou (16. 6. 2010 

Den zdravotně postiţených). Zástupci CSS se aktivně podíleli celý rok na 

komunitním plánování sociálních sluţeb a to ve všech skupinách, včetně skupiny 

řídící.  

V roce 2010 projektový manaţer kromě toho, ţe získával finanční prostředky pro 

organizaci, významně rozšířil spolupráci s neziskovými organizacemi v oblasti 

sociální a zdravotní a napomáhal v jejich činnosti, ve zvyšování jejich informaci  

a zprostředkování potřebných kontaktů. 

Rok 2010 byl rokem změn, přesto se podařilo rozšířit terénní pečovatelskou sluţbu 

i na víkendy bez zvýšení počtu zaměstnanců. V tomto roce byla rozšířena nabídka 

volnočasových aktivit jak pro seniorskou veřejnost, tak i pro děti a mládeţ ze socio-

kulturně znevýhodněného prostředí.  
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2. Vedení organizace  
 

Ředitelka  Mgr. Lucie Stanická  

Vedoucí ekonomického úseku Ing. Ivana Skrbková  

Vedoucí Spolkového domu  PhDr. Miroslav Schovanec 

Vedoucí pečovatelské sluţby (funkce 

zrušena k 30. 11. 2010) 

Daniela Vavřínková  

 
 
Základní informace o organizaci  
 

Název Centrum sociálních sluţeb Jablonec nad Nisou, p. o.  

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel Město Jablonec nad Nisou 

IČ 43256503 

Adresa Palackého 4424/65, Jablonec nad Nisou  

Telefon 483 356 217 

Email centrum@centrumjablonec.cz 

Webové stránky  www.centrumjablonec.cz 
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3. Organizační struktura 

 

 

 

 

Personální údaje 

 

Pracovní pozice vedoucí pečovatelské sluţby byla zrušena  30. 11. 2010. 

Vedoucí střediska B. Němcové a Slunná byl prodlouţen pracovní úvazek na 6 hodin 

denně.  

K 2. 12. 2010 nastoupila sociální pracovnice na plný pracovní úvazek.  

V roce 2010 ukončilo pracovní poměr v naší organizaci 10 zaměstnanců a 11 

zaměstnanců nastoupilo do naší organizace. 

 

 

Struktura zaměstnanců   

Ředitel

Vedoucí ekonom

(rozpočty, finance)

Administrativní 
pracovník-asistent

(pokladna SDJ, 
pronájmy, fakturace)

Hlavní účetní

(evidence majetku)

Mzdová účetní

(personalistika, mzdy, 
pokladna)

Projektový manažer

Vedoucí pečovatelské 
služby

(funkce zrušena ke dni 
30. 11. 2010)

Vedoucí střediska 
Palackého

7 pečovatelek

řidič

uklizečka

Vedoucí střediska B. 
Němcové a Slunná

B. Němcové

2 pečovatelky

1 uklizečka

Slunná

1 pečovatelka

1 uklizečka

Vedoucí střediska 
Novoveská

3 pečovatelky

uklizečka

Vedoucí terénní 
pečovatelské služby

7 pečovatelek (2 na 
obědy, 5 na terén)

2 řidiči

pradlena

Vedoucí střediska 
Opletalova a P. 

Bezruče

(funkce zrušena ke dni 
31.3.2010,  

pečovatelky a 
uklizečka spadjí pod 

Vedoucí terénní 
peočovatslké služby)

2 pečovatelky

uklizečka

Sociální pracovník

Vedoucí Spolkového 
domu , vedoucí 

technického úseku

Vedoucí Komunitního 
centra pro národnostní 

menšiny

Údrřbáři, technické 
zabezpečení

Údržbář pro Spolkový 
dům, KD Kokonín

Vedoucí údržby 
pečovatelské služby

2 údržbáři
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Věk Počet zaměstnanců 

20 – 30                                                    4 

31 – 40                                                    9 

41 – 50                                                  16 

51 – 60                                                  18 

Nad 60                                                    4 

 

 

Péče o zaměstnance a vzdělávání 

Zaměstnanci mají moţnost zdarma vyuţívat sluţeb psychologa. K péči o jejich zdraví 

měly v loňském roce přispět vitaminové preparáty.   

Součástí vzdělávacích aktivit je i vzdělávání v oblasti zavádění a plnění standardů 

kvality sociálních sluţeb. 

Všichni pracovníci v pečovatelské sluţbě splňují poţadavky stanovené zákonem 

108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Organizace v souladu s tímto zákonem 

podporuje další vzdělávání pracovníků. Pracovníci se mohou vzdělávat i v pracovní 

době, při větším zájmu o konkrétní téma jsou zváni přednášející přímo na pracoviště. 

Centrum hradí náklady na vzdělávání zaměstnanců.  

  

Vzdělání zaměstnanců      

Dosaţené vzdělání Počet zaměstnanců 

Základní 9 

Odborné – výuční list                        17 

Střední – maturita                               16 

Vysokoškolské 9 

  

Průměrný měsíční plat       

Průměrný měsíční plat zaměstnanců CSS činil v roce 2009 18.333,64 Kč a v roce 

2010 činil 17.761,14 Kč. 
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4. PEČOVATELSKÁ SLUŢBA  

 

Poslání: 

Příspěvková organizace města Centrum sociálních sluţeb Jablonec nad Nisou, p. o. 

poskytuje, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, pečovatelskou sluţbu 

osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Sluţba je poskytována ve vymezeném čase, v  domácnostech osob a v domech 

zvláštního určení, dle zákona 108/2006Sb. o sociálních sluţbách. 

 

Cílová skupina:  

 Osoby s chronickým onemocněním 

 Osoby s tělesným postiţením 

 Osoby se zdravotním postiţením 

 Osoby se zrakovým postiţením 

 Senioři 

 

Cíl pečovatelské sluţby: 

  Umoţnit osobám, se ztrátou soběstačnosti a schopnosti péče o vlastní osobu, 

ţít dle svých zvyklostí a co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. 

  Poskytovat sluţby dle individuálních potřeb klientů. 

  Pomáhat klientům při naplňování osobních cílů. 

  Umoţnit klientovi ţít běţným způsobem ţivota a mít kontakt s okolím. 

  Směřovat k prohlubování spolupráce s rodinnými příslušníky klientů, 

ošetřujícími lékaři, osobami blízkými a jinými poskytovateli sociálních sluţeb. 
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Průběh pečovatelské sluţby:  

 

•  v průběhu roku vyuţilo sluţbu 354 klientů  

Vzhledem ke zjištění skutečného počtu klientů proběhla celková aktualizace všech 

smluv. Na základě šetření, která proběhla v domácnostech, byly po dohodě zhruba u 

60 klientů smlouvy ukončeny z důvodu nečerpání sluţeb. 

•  nově zavedena byla sluţba u 87 klientů  

•  měsíčně byla sluţba poskytována průměrně 312 klientům 

•  bezplatná sluţba byla poskytnuta 2 klientům (zákon č. 108/2006 Sb.,  

§ 75 - účastníci odboje, osoby politicky rehabilitované, osoby zařazené v táboře 

nucených prací nebo pozůstalí manţelé po uvedených osobách starší 70 let)  

•  do domů s pečovatelskou sluţbou bylo přijato 13 nových klientů  

•  sociální šetření bylo provedeno 1245 (nově zavedená sluţba, změny smluv, 

přešetření ţádostí umístění do domů s poskytovanou pečovatelskou sluţbou)  

•  bylo provedeno 1401 kontrol - zaměřené na dodrţování individuálních plánů, 

kvalitu poskytované péče, spokojenost klientů s vyuţívanou sluţbou, dodrţování 

BOZP při práci, vnitřních pravidel a pracovní doby  

 

Standardy kvality sociálních sluţeb, inspekce kvality sociálních sluţeb  

 

Celý rok, který si vyţádal intenzivní pracovní nasazení všech zaměstnanců, 

odstartovala v lednu inspekce kvality poskytování sociálních sluţeb. Její závěr 

poukázal na mnohé nedostatky. 

Ze zákona 108/2006 Sb. měla kaţdá organizace za povinnost vypracovat si své 

Standardy kvality, kterými se bude při poskytování sluţby řídit a které budou pro ni 

závazné. 

Z předešlých let organizace Standardy kvality řádně vypracované vůbec neměla, 

a proto bylo nutné je zcela vytvořit, coţ bylo časově náročné.  

Spolu s vytvářením Standardů došlo k nutnosti přetváření starých a vytváření nových 

pracovních metodik a pravidel. Inspekce odhalila velké odlišnosti od pouţívané praxe 

a dříve vytvořených postupů. Došlo tedy, a průběţně ještě dochází, k vytváření 

nových. Zároveň se pracovní postupy zefektivňují, aby byly ekonomicky pro 
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organizaci přijatelné, a přizpůsobují se poţadavkům zákona č. 108/2006 Sb., protoţe 

dříve byly často s tímto zákonem v rozporu. 

Vypracovávání Standardů kvality sociálních sluţeb je proces dlouhodobý s nutností 

neustálých aktualizací.  

Náš cíl, kompletní vytvoření vlastních Standardů kvality v tomto roce, časově 

posunulo zavedení nového PC programu PEČOVATELKA a s ním spojená nutná 

revize smluv. 

Následně se ladil stávající systém vyúčtování sluţeb s novým počítačovým 

programem, to vše za provozu a při nárůstu počtu klientů, rozšiřování 

a zefektivňování sluţeb. Přesto i na jejich tvorbě bylo pracováno a byly vytvořeny 

potřebné podklady. 

 

Podrobné údaje o celkové migraci klientů pečovatelské sluţby a průměrný věk 

uţivatelů 

 2009 2010 

Věkový průměr 78 79 

Přírůstek uţivatelů 49 87 

Úbytek uţivatelů 44 68 

Průměrný počet uţivatelů 331 354 

 

Podrobné údaje za jednotlivá střediska v roce 2010 

 Středisko 

Palackého Novoveská B. Němcové Kokonín Terén 

Věkový průměr 79 81 78 79 78 

Přírůstek 

uţivatelů 

5 6 1 1 74 

Úbytek 

uţivatelů 

12 7 0 1 48 

Průměrný počet 

uţivatelů 

104 47 18 12 174 
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Statistika jednotlivých úkonů 

Úkon Počet za rok 2010 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 76 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 124 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru 

5 

Pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík 21 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 2 761 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 59 

Pomoc při pouţití WC 31 

Dovoz nebo donáška jídla 24 568 

Pomoc při přípravě jídla a pití 415 

Příprava a podání jídla a pití 305 

Běţný úklid a údrţba domácnosti 4 958 

Údrţba domácích spotřebičů 14 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například 

sezónního úklidu, úklidu po malování 

142 

Donáška vody 0 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 0 

Běţné nákupy a pochůzky 3 113 

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a 

nezbytného vybavení domácnosti 

80 

Praní a ţehlení loţního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 4 859 

Praní a ţehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 2 849 

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 

zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné sluţby a doprovázení zpět 

243 
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1. Fakultativní sluţby (tzv. volitelné sluţby) 

Zapůjčení jídlonosiče, včetně jeho mytí 17 831 

Telefonické objednání na zdravotnická vyšetření, objednání léků 

(vč. ceny telefonátu) 

143 

Objednání odvozu (taxi, sanita, urgence sanity) 21 

Dohled nad klientem v domácnosti 396 

Speciální péče při úpravě zevnějšku  10 

Doprovod na procházky, individuální volnočasové aktivity 32 

Administrativní činnosti a vyřizování úředních záleţitostí (vyjma 

základního soc. poradenství) 

2 

Drobné opravy v domácnosti  58 

Pouţití společné koupelny (pouze v domech s pečovatelskou 

sluţbou)  

266 

Celkem návštěv pečovatelek u klientů v rámci úkonů 74 283 

Celkem návštěv pečovatelek v rámci revizí individuálních plánů 1 062 

 

Výše úhrad za poskytování pečovatelské sluţby 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Účinnost od: 1. 11. 2010 

 

2. Základní činnosti při poskytování pečovatelské sluţby 

Úkon Jednotka Výše úhrady 

Pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Kč/hodina 100,- 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek 

Kč/hodina 100,- 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním prostoru 

Kč/hodina 100,- 



Centrum sociálních sluţeb Jablonec nad Nisou, p. o. 
Palackého 4424/65, 466 04 Jablonec nad Nisou 

IČ: 43256503 

 

12 

 

Pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík Kč/hodina 100,- 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny Kč/hodina 100,- 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Kč/hodina 100,- 

Pomoc při pouţití WC Kč/hodina 100,- 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Dovoz nebo donáška jídla Kč/úkon 20,- 

Pomoc při přípravě jídla a pití Kč/hodina 100,- 

Příprava a podání jídla a pití Kč/hodina 100,- 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běţný úklid a údrţba domácnosti Kč/hodina 100,- 

Údrţba domácích spotřebičů Kč/hodina 100,- 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, 

například sezónního úklidu, úklidu po malování 

Kč/hodina 100,- 

Donáška vody Kč/hodina 100,- 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy 

topiva 

Kč/hodina 100,- 

Běţné nákupy a pochůzky Kč/hodina 100,- 

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup 

ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 

Kč/úkon 100,- 

Praní a ţehlení loţního prádla, popřípadě jeho 

drobné opravy 

Kč/kg 50,- 

Praní a ţehlení osobního prádla, popřípadě jeho 

drobné opravy 

Kč/kg 50,- 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovázení dospělých do školy, školského 

zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

sluţby a doprovázení zpět 

Kč/hodina 100,- 
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3. Fakultativní sluţby (tzv. volitelné sluţby) 

Zapůjčení jídlonosiče, včetně jeho mytí Kč/den 10,- 

Telefonické objednání na zdravotnická 

vyšetření, objednání léků (vč. ceny telefonátu) 

Kč/úkon 15,- 

Objednání odvozu (taxi, sanita, urgence sanity) Kč/úkon 15,- 

Dohled nad klientem v domácnosti Kč/hodina 100,- 

Speciální péče při úpravě zevnějšku  Kč/hodina 120,- 

Doprovod na procházky, individuální 

volnočasové aktivity 

Kč/hodina 100,- 

Administrativní činnosti a vyřizování úředních 

záleţitostí (vyjma základního soc. poradenství) 

Kč/hodina 120,- 

Drobné opravy v domácnosti  Kč/hodina 100,- 

Pouţití společné koupelny (pouze v domech 

s pečovatelskou sluţbou)  

Kč/hodinu 50,- 
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4.1. Středisko terénní pečovatelské sluţby  

Terénní pečovatelská sluţba prošla v roce 2010 velkými změnami. Především došlo 

k výměně některých pracovníků v přímé péči a kontrole všech smluv klientů na 

terénu. Díky těmto kontrolám byla učiněna opatření, která vedla ke zkvalitnění 

poskytovaných sluţeb. Dále se nám v roce 2010 podařila nemalá úspora pohonných 

hmot díky novému rozdělení oblastí u jednotlivých klientů, coţ také vedlo k moţnosti 

navýšení samotné péče u klientů na terénu. Pečovatelky díky těmto úsporám, 

 jak ekonomickým i časovým, navýšily přímou péči zhruba o 2 hodiny denně proti 

předešlým létům. 

V roce 2010 se podařilo vybudovat nové prostory pro zaměstnance terénu, čímţ se 

zlepšily pracovní podmínky zaměstnanců, které v předešlých letech nebyly ideální. 

Vedení organizace umoţnilo zavedení nové metody (střídání pečovatelek  

u klientů), která předchází syndromu vyhoření u našich zaměstnanců. Musíme 

konstatovat, ţe se tato nová metoda velmi osvědčila a byla přínosem i pro naše 

klienty, coţ se promítlo na samotné kvalitě poskytované sluţby. Dalším přínosem 

terénní pečovatelské sluţby bylo zavedení víkendové péče pro naše klienty. 

Většinou se jednalo o klienty, u kterých nebyla moţnost zajištění péče vlastní rodinou 

nebo blízkou osobou. Během roku 2010 došlo k rozsáhlejšímu vzdělávání našich 

zaměstnanců, kteří měli moţnost nabídnout nové informace klientům např. 

u vyřizování příspěvku na péči. 
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5. DOMY S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ  

 

Domy s byty zvláštního určení s poskytovanou terénní pečovatelskou sluţbou 

 

5.1  Středisko Palackého 63,65 

Jedná se o dva společně propojené domy panelového typu, vybudované 

v roce 1993, nedaleko přehrady a malebných lesních stezek, v městské části Mšeno 

nad Nisou. Velkou výhodou našeho střediska je právě jeho poloha, klidná okrajová 

část města s lehce dostupnou občanskou vybaveností, v blízkosti je např. i zdravotní 

středisko, pošta, lékárna i zastávka MHD. Součástí objektu je oplocená osázená 

zahrada s lavičkami pro příjemný letní odpočinek. V domě je 104 bytů, z toho 89 

garsoniér a 15 bytů typu 1 + 1, všechny byty jsou vybaveny sprchovými kouty  

a WC. V objektu je k dispozici středisko osobní hygieny. Do střediska dochází 

kadeřnice, masérka i pedikérky. Pro moţnost kulturního vyţití a společného 

setkávání našich klientů, je k dispozici velká místnost v přízemí. V objektu je zřízena 

malá pobočka Městské knihovny a sluţebna Městské policie a Policie ČR. Technický 

stav objektu odpovídá roku výstavby, coţ bude vyţadovat v příštích letech finanční 

prostředky na větší opravy.  

 

Středisko Palackého  
 

Počet bytů 104 

Počet klientů pobírající příspěvek na péči  112 

 

Pravidelné akce  

1) V rámci kavárniček:  

Leden 

 posezení u kávy s ředitelkou organizace 

 přednáška zdravotní sestry na téma „Prevence úrazů seniorů“ 
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Únor  

 posezení u kávy s ředitelkou organizace 

 masopustní odpoledne s harmonikářem panem Maškem a soutěţí o nejlepší 

masku 

Březen 

 swingová kavárnička – návštěva klarinetového kvarteta ZUŠ Jablonec n. N. 

 návštěva pana místostarosty Vobořila u příleţitosti MDŢ 

 Hašlerovy písničky – návštěva zpěváka pana Šedivého se svým programem 

 výroba velikonoční výzdoby 

Duben  

 u šálku kávy vzpomínáme nad fotografiemi na svá školní léta  

 vzděláváme se - přednáška a následná diskuze pro seniory – Na co je 

určen příspěvek na péči - Bc. Škodová 

 přednáška zdravotní sestry na téma „Demence“ 

Květen 

 oslava Dne matek, k tanci a poslechu hrál Ing. Kudrnáč 

 prezentace výrobků našich klientů v rámci Veletrhu sociálních sluţeb 

konaného v Babylonu v Liberci 

 volby 2010 

 přednáška s promítáním, Ing. Jirák se podělil o své záţitky z cesty po Nepálu 

a Himalájích 

 

Červen 

 prezentace výrobků našich klientů v rámci Dne zdravotně postiţených – 

Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 

 přednáška pana Kominíka o své cestě po Keni 

 společné opékání buřtů na zahradě našeho střediska 

Srpen 

 prezentace výrobků našich klientů v rámci výstavy „Na stárnutí nemám čas“ 

pořádanou Domovem pro seniory p. o. ve Vratislavicích nad Nisou, účast 

klientů na Zahradní slavnosti 
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Září 

 účast našich klientů na akci Týden seniorů, konané v září v Eurocentru 

v Jablonci nad Nisou, se svým programem vystoupil pěvecký sbor Radost, 

prezentace výrobků našich klientů na současně probíhající výstavě “Šikovné 

ruce našich babiček a dědečků“ 

 společné opékání buřtů na zahradě našeho střediska 

 zábava, k tanci a poslechu hrálo OK DUO, melodie 60. - 90. léta 

 přednáška zdravotní sestry na téma „Endoprotéza a její rehabilitace“ 

 Říjen 

 účast na Miniveletrhu sociálních sluţeb konaném ve Spolkovém domě 

 účast na výstavě Centra pro zdravotně postiţené LK v rámci VII. Ročníku 

regionálního projektu „Tvoříme duší“, konané v Semilech „ Semilské impulzy“ 

 posezení u šálku kávy, společenské hry 

 tvoříme podzimní výzdobu - obrázky z listí 

Listopad 

 posezení u kávy s ředitelkou organizace, zazpíval sbor Radost 

 přednáška zdravotní sestry na téma „ Historie chirurgie“ 

Prosinec  

 výroba vánoční výzdoby 

 Mikulášská zábava - zahrálo OK DUO, mezi seniory přišel i čert s listinou 

hříchů 

 Vánoční besídka - vánoční hra dětí ze ZŠ Mozartova „Jak vznikly vánoce“, 

návštěva z Městského úřadu, pan místostarosta Vele přišel popřát seniorům 

k vánocům, všichni byli obdarováni vánočními balíčky 

 účast na výstavě Centra pro zdravotně postiţené Libereckého kraje, konané 

ve Spolkovém domě, prezentace výrobků našich klientů 

 

2) Další aktivity: 

 cvičení zaměřené na zlepšení fyzické kondice vedla paní Čermáková  

 pěvecký soubor Radost za hudebního doprovodu paní Plátkové  

 počítačový klub vedl pan Šmíd 

 turistický krouţek vedla paní Kopalová 
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5.2  Středisko Novoveská 

 

Dům s poskytovanou pečovatelskou sluţbou v Novoveské ulici byl postaven na konci 

roku 1995 na okraji města Jablonce nad Nisou. Má moderní vzhled, 2 výtahy, 3 

nadzemní podlaţí a jedno suterénní podlaţí s byty s předzahrádkami. Dům má dva 

bezbariérové byty. Výhodou je vlastní plynová kotelna a prostorná oplocená zahrada 

s parkovou úpravou v těsné blízkosti městského koupaliště. K volnočasovým 

aktivitám klientů slouţí společenská místnost a hojně vyuţívaná je i tělocvična. Je 

zde 25 garsoniér a 23 bytů 1 + 1, kaţdá bytová jednotka má balkon. Technický stav 

budovy nevyţaduje větší opravy.  

 

Středisko Novoveská 

Počet bytů 49 

Počet klientů pobírající příspěvek na péči  24 

 
 

Pravidelné akce: 

 

Kavárničky: 

 

Leden – březen 

 Týden partnerství – vystoupení souboru Nisanka, oslava MDŢ – 

návštěva zástupců města, přednášky zdravotních sester, návštěva 

ředitelky organizace, promítání filmu – paní Vavřínková 

Duben – červen 

 Velikonoční posezení, pan Kominík – vyprávění a fotografie z Keni, do 

které jsme posílali naše panenky, oslava Dne matek – návštěva radních 

libereckého kraje, vystoupení dětí z MŠ Pod peřinkou, MUDr. Patková 

(Sluníčko Turnov) - předání 50ks panenek pro postiţené děti, paní Jírů – 

darování 200ks panenek na dětské oddělení nemocnice Jablonec, ORL 

nemocnice Jablonec – předání 50ks panenek, návštěva ředitelky 

organizace, přednáška zdravotních sester 
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Červenec – září 

 Účast na soutěţní výstavě – Na stárnutí nemám čas (Vratislavice), 

posezení u ohníčku, Týden seniorů – vystoupení pěveckého souboru 

SENIOR, návštěva ředitelky organizace 

Říjen – prosinec 

 Přednáška zdravotních sester, Tvoříme duší – výstava výrobků našich 

obyvatel, výroba vánoční výzdoby, pracovnice z dětského oddělení 

nemocnice Jablonec – promítání obrázků „Jablonecká nemocnice včera 

a dnes“, vystoupení dětského souboru Skřivánek, vánoční posezení – 

návštěva zástupců města Jablonec a ředitelky organizace 

 

Další aktivity: 

 Cvičení seniorů v místní tělocvičně 3x týdně 

 Ruční výroba panenek 1x týdně 

 Paní Kousalová – vedení pěveckého souboru Senior 

 MŠ Pod peřinkou – vystoupení dětí ke Dni matek 

 Setkání s ředitelkou organizace 

 Setkávání se zástupci města  

 

5.3    Středisko Boţeny Němcové 

 

Dům s poskytovanou pečovatelskou sluţbou v ulici Boţeny Němcové je  

dvouposchoďový panelový dům. Byl postaven v roce 1993 na sídlišti ve Mšeně nad 

Nisou. Kolem objektu je oplocená zahrada, v blízkosti park a nedaleko síť nákupních 

středisek. Je zde 17 bytů 1 + 1 a díky tomu, ţe je objekt malý, je zde klidné rodinné 

prostředí. V objektu je středisko osobní hygieny, kam dochází i kadeřnice. Objekt 

prošel v minulosti částečnou rekonstrukcí a po technické stránce zcela vyhovuje.  

 

Středisko Boţeny Němcové 

Počet bytů 17 

Počet klientů pobírající příspěvek na péči  8 
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Pravidelné akce  

Na středisku B. Němcové se senioři schází 2x měsíčně, a to v rámci kavárniček a 

Klubu seniorů. Někdy bývá setkání i vícekrát měsíčně. 

 

Kavárničky: 

Leden 

  Hry, zpěv, povídání, posezení s občerstvením. 

Únor 

 Posezení nad kávičkou - povídání, hry. 

Březen 

 Oslava Mezinárodního dne ţen - návštěva místostarosty Petra Vobořila. 

 Dílna zručnosti - příprava velikonočních ozdob. 

Duben 

 Velikonoční posezení na Zelený čtvrtek. 

 Posezení u kávičky - poslech četby. 

Květen 

 Oslava Dne matek - zpívání s harmonikou. 

Červen 

 Společné posezení – akce „Vezměte s sebou svoji buchtu“, 

ochutnávky, výměny receptů, vyhlášení nejchutnější buchty, odměna 

vítězi. 

Červenec 

 Prázdninová pauza – společná posezení na zahradě. 

Srpen 

 Prázdninová pauza – společná posezení na zahradě. 

Září 

 Společné povídání o záţitcích z léta, zpívání, zábava. 

 

Říjen 

 Posezení u kávičky, přání jubilantům. 

Listopad 
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 Astronomická přednáška na téma „Slunce a vše co nás zajímá“. 

Prosinec 

 Vánoční posezení s místostarosty Mgr. P. Tulpou a P. Vobořilem. 

 Zpívání dětí ze ZŠ Rýnovice – koledy, vánoční ladění. 

 

Další aktivity: 

Kaţdý měsíc probíhá 1 x bohosluţba vedená paní farářkou Mgr. Miroslavou 

Mlýnkovou a 1x poboţnost. 

Dále pak 4x za měsíc cvičení s MUDr. Všetičkovou. 

 

5.4  Středisko Slunná – Kokonín 

 

Dům s poskytovanou pečovatelskou sluţbou v ulici Slunné se nachází v okrajové 

části města Jablonce nad Nisou - v Kokoníně. Jedná se o větší vilu v klidném 

prostředí s velkou zahradou, kterou vyuţívají klienti k pěstování květin, ovoce  

a zeleniny. Rekonstrukce objektu proběhla v roce 1994. Vila, přestoţe má 3 

nadzemní podlaţí a jedno suterénní podlaţí, je bez výtahu. Další velkou nevýhodou 

je, ţe zde chybí prostor pro společenské a volnočasové aktivity klientů. Výhodou 

naopak je vlastní plynová kotelna. Celkem je zde 11 bytů, z toho 5 garsoniér a 6 bytů 

1 + 1. 

V tomto objektu zcela chybí středisko osobní hygieny, které je potřebné z důvodu 

nevhodných sprchových koutů v jednotlivých bytech. Je zde třeba vyhovět zákonným 

normám bezbariérovosti.  

 

Středisko Slunná – Kokonín  

Počet bytů 11 

Počet klientů pobírající příspěvek na péči  8 
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Akce 

Na středisku Slunná se senioři schází u příleţitostí různých významných dat nebo 

návštěv z Městského úřadu. Na pravidelné kavárničky nejsou bohuţel v tomto 

zařízení prostory. V letních měsících vyuţívají senioři ke společnému posezení 

příjemnou zahradu. 

 

Pravidelné akce: 

Únor 

 Posezení s ředitelkou organizace – povídání o problémech seniorů. 

Březen 

 Oslava Mezinárodního dne ţen – posezení s místostarostou P. 

Vobořilem. 

Květen 

 Zájezd s Klubem seniorů do ZOO Dvůr Králové. 

Červen – Září 

 Společná posezení na zahradě. 

Prosinec 

 Posezení v adventním čase se starostou města Jablonec nad Nisou 

Ing. P. Beitlem.   

 Zpívání dětí ze ZŠ Kokonín – koledy, vánoční ladění. 

 

Další akce:  4x za měsíc cvičení s MUDr. Všetičkovou 
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6 KLUBY SENIORŮ   

Kluby seniorů slouţí k setkávání lidí v seniorském věku s cílem udrţovat sociální 

kontakty a vazby nejen s vrstevníky, ale prostřednictvím přednášek, výletů, různých 

společenských her a kvízů i pomocí rukodělných aktivit posilovat vědomí 

sounáleţitosti s okolním světem.  

V roce 2010 působilo při CSS šest klubů důchodců. Čtyři při domech s poskytovanou 

pečovatelskou sluţbou – Klub důchodců Palackého, Palackého 63, Jablonec n. N., 

Klub důchodců Boţenka, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou, Klub důchodců 

Novoveská, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou a Klub důchodců Opletalka, 

Opletalova 35, Jablonec nad Nisou. Dalším místem pravidelného setkávání seniorů 

je Klub důchodců, který působí v Kulturním domě v Kokoníně. V říjnu 2010 k těmto 

pěti klubům přibyl nově zaloţený Klub jabloneckých seniorů, jehoţ hlavní myšlenkou 

a náplní je sdruţovat seniory z  Jablonce nad Nisou, kteří mají zájem aktivně se 

zapojit do nabízených vzdělávacích i zájmových programů a činností.  

Členové jednotlivých klubů se v průběhu roku 2010 pravidelně setkávali kaţdý týden 

ve svých klubovních místnostech a účastnili se programů organizovaných 

koordinátorkou klubů důchodců, vedením středisek, případně programů vzniklých ve 

spolupráci obou sloţek. Členky Klubu důchodců při středisku Novoveská se navíc 

kromě účasti na nabízených programech zabývají kaţdé pondělí šitím látkových 

panenek, které předávají dětským oddělením nemocnic v Jablonci n. N., Liberci, 

Turnově, v Praze-Motole i pracovníkům záchranné sluţby a které dělají radost 

dětským pacientům při jejich pobytu v nemocničním zařízení. Deset panenek potěšilo 

i děti ve škole v městečku Mtwapa v africké Keni, kde jim je předal na své soukromé 

cestě pan Kominík, který se po návratu z Afriky přišel o své dojmy podělit s členkami 

klubu.  

 

Klub jabloneckých seniorů 

 Zahajovací schůzka v říjnu 2010 

 Přednáška Městské policie na téma prevence kriminality  

 Beseda s právníkem 

 Přednáška Problematika seniorského věku  
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Klub důchodců Novoveská 

 Výroba panenek  

 Setkávání u hraní společenských her, oslava MDŢ 

 Výroba květinové výzdoby s velikonoční a vánoční tématikou 

 Výlet do ZOO Dvůr Králové 

 

Klub důchodců Palackého 

 Kontrolní měření tlaku, beseda se zdravotní sestrou 

 Vědomostní a paměťové testy 

 Přednáška Městské policie na téma prevence kriminality   

 Procházka Prahou s Karlem Hašlerem – pásmo povídání a písniček 

 Výlet do ZOO Dvůr Králové 

 

Klub důchodců B. Němcové 

 Výroba letního dárečku 

 Letní posezení s opékáním buřtů 

 Přednáška Městské policie na téma prevence kriminality 

 Ukázka a nácvik techniky Nordic - walking 

 Výlet do ZOO Dvůr Králové 

 

Klub důchodců Opletalova 

 Přednáška zdravotní sestry na téma Endoprotézy 

 Hraní společenských her 

 Povídáme si o kytičkách – beseda se zahradnicí 

 Letní posezení u ohýnku spojené s opékáním buřtů 

 Přednáška Městské policie na téma prevence kriminality 

 Výlet do ZOO Dvůr Králové 

 

Klub důchodců Kokonín 

 Pravidelné setkávání členů kaţdou středu, výlety do přírody, hraní 

společenských her. 

 Výlet do ZOO Dvůr Králové 
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7. SPOLKOVÝ DŮM  

 

Středisko Spolkový dům Jablonec nad Nisou (dále jen SDJ) je součástí Centra 

sociálních sluţeb Jablonec nad Nisou, p. o. 

Poskytuje prostory a koordinuje aktivity neziskových organizací převáţně se 

sociálním zaměřením v prostorách Spolkového domu v ulici E. Floriánové 8. Kromě 

prostor, které vyuţívají ve Spolkovém domě neziskové organizace trvale, nabízí 

Spolkový dům také krátkodobé pronájmy velkého sálu a učeben. V těchto prostorách 

se konají různé semináře, přednášky a setkání občanů. 

Na základě konkrétních poţadavků je zpracováván harmonogram vyuţívání těchto 

prostor. V roce 2010 se v SDJ uskutečnilo 670 akcí v reţimu krátkodobého pronájmu. 

Spolkový dům je bezbariérový. Disponuje velkým sálem, malým sálem a učebnami, 

vč. počítačové učebny. Všechny prostory jsou vybaveny moderními počítačovými  

a audiovizuálními prostředky a je moţné si je pronajmout také pro komerční účely 

(prezentace, školení, srazy apod.). 

Spolkový dům zastřešuje také činnost Komunitního centra pro národnostní menšiny v 

Zeleném údolí a Kulturního domu v Kokoníně. Na sklonku roku 2009 bylo v rámci 

prorodinné politiky města u Spolkového domu vybudováno dětské hřiště. 

 

7.1 Organizace sídlící ve Spolkovém domě 

(organizace zapojené do projektu Spolkového domu) 

 Fokus, o. s. – sdruţení pracující s lidmi s duševním onemocněním. 

V prostorách Spolkového domu provozuje chráněnou dílnu a kavárnu. 

 Naděje, o. s. – ve Spolkovém domě sídlí vedení oblastní pobočky a poradna 

pro klienty. Tím bylo umoţněno zřídit ve stávajícím objektu Naděje ubytovnu 

pro matky s dětmi. 

 Český červený kříţ, o. s. – ve Spolkovém domě sídlí vedení oblastního spolku 

organizace. 

 Centrum pro zdravotně postiţené Libereckého kraje – ve Spolkovém domě 

sídlí okresní zastoupení centra, v jehoţ prostorách se scházejí jednotlivé 

organizace, je zde umístěna půjčovna kompenzačních pomůcek. 
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 Mateřské centrum Jablíčko – v prostorách Spolkového domu provozuje svoji 

činnost od 1. 12. 2006, kdy nahradilo občanské sdruţení Světluška. 

 Centrum sociálních sluţeb Jablonec nad Nisou, p. o. (vedení, ekonomický 

úsek) 

 

7.2. Další organizace sídlící ve Spolkovém domě 

 Rytmus Liberec o. p. s. – provozuje agenturu pro zaměstnávání zdravotně 

postiţených. 

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR – ve Spolkovém 

domě provozuje spolkovou činnost, nabízí moţnost zapůjčení kompenzačních 

pomůcek a poradenství. 

 Česká obchodní inspekce – poradna pro spotřebitele 

 Občanská poradna „D“ 

 

Schůzovní, vzdělávací a zájmová činnost 

Spolkový dům k této činnosti pravidelně vyuţívá Svaz ţen, Svaz důchodců ČR, 

Fotoklub Nekras, Místní organizace Svazu tělesně postiţených ČR, OV ČSTV, 

taneční škola, Křesťanský sbor Dobrá zpráva a VŠ regionálního rozvoje. Pravidelně 

se zde scházejí pracovní skupiny komunitního plánování. 

 

 Další akce probíhající v prostorách Spolkového domu 

 

 setkávání se zástupci nestátních neziskových organizací, 

 kurzy a semináře pro širokou pedagogickou veřejnost pořádané Centrem 

vzdělanosti Libereckého kraje, 

 výstavy prací zdravotně handicapovaných dětí a romské mládeţe, 

 poradenská činnost, vzdělávání a rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v 

Jablonci nad Nisou, 

 prostory Spolkového domu jsou často vyuţívány pro výstavy a prezentace 

kreseb a fotografií různých zájmových spolků a sdruţení, 

 proběhnul zde jiţ pátý ročník velmi úspěšné akce“ Tvoříme duší“ (kulturní a 

výstavní akce handicapovaných umělců), 
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 v roce 2010 Centrum sociálních sluţeb realizovalo ve Spolkovém domě ve 

spolupráci s humanitním odborem Městského úřadu v Jablonci nad Nisou druhý 

ročník Týdne sociálních sluţeb. 

 V průběhu povodní 2010 slouţil velký sál Spolkového domu jako sběrné místo pro 

humanitární pomoc. 

 

Veřejně přístupné místo k internetu 

V rámci projektu mikroregionu Jizerské hory funguje Spolkový dům jako veřejně 

přístupné místo k internetu. Za rok 2010 vyuţilo tuto sluţbu 578 občanů. 

 

7.3. Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Zeleném údolí 

Komunitní centrum v rámci Centra sociálních sluţeb organizačně spadá pod 

Spolkový dům. V Komunitním centru jsou pod vedením Mgr. Jiřího Hány realizovány 

volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti ze socio-kulturně vyloučeného prostředí. 

Své aktivity zde také rozvíjejí občanská sdruţení Prostory a Salem, která jsou 

zaměřená na práci s dětmi, romský taneční krouţek, dětský klub Jiloro a amatérská 

hudební kapela. Kromě sdruţení Prostory a Salem zde působí také Občanské 

sdruţení pro podporu a rozvoj romské mládeţe. 

V prostorách Komunitního centra je realizováno poradenství, vzdělávací, osvětové, 

kulturní a volnočasové aktivity. Prostory Komunitního centra vyuţívají pro svou 

činnost terénní sociální pracovníci Městského úřadu Jablonec nad Nisou. 

V rámci činnosti Komunitního centra byla pro cílovou skupinu dětí uspořádána celá 

řada akcí. Kromě klubové činnosti se realizují prázdninové aktivity – dětský den, 

loučení se školou, sportovní olympiáda, příměstský tábor, cyklovýlety, návštěvy 

sportovních utkání, loučení s prázdninami a vánoční besídka. 
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Přehled akcí Komunitního centra pro národnostní menšiny za rok 2010 

 

Pravidelné akce:  

 

Pondělí: 15,00 - 20,00 - Společenský klub / 20 dětí / 

               14,00 -  16,00 - doučování / 2-8 dětí / 

               Sportovní hry / 20 dětí / 

 

Úterý:     16,00 - 19,00 - Společenský klub / 20 dětí / 

               13,00 - 16,00 - doučování / 2-8 dětí / 

               16,00 - 17,00 - kytarová škola / 4 děti / 

               Sportovní hry / 20 dětí / 

 

Středa:    12,00 - 18,00 - doučování / 10 dětí / 

                14,00 - 16,00 - logopedie / 6 dětí / 

                16,00 - 17,00 - kytarová škola / 2 děti / 

                Sportovní hry / 20 dětí / 

 

Čtvrtek:  12,00 - 18,00 - doučování / 10 dětí / 

               14,00 - 15,00 - logopedie / 2 děti / 

               15,00 - 17,00 - etopedická poradna / rodiče s dětmi, 2-6 / 

               16,00 - 17,00 - kytarová škola / 2 děti / 

               Sportovní hry / 20 dětí / 

 

Pátek:     12,00 - 18,00 - doučování / 10 dětí / 

                15,00 - 17,00 - kytarová škola / 4 děti / 

                14,00 - 15,00 - logopedie / 2 děti / 

                Sportovní hry / 20 dětí / 
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Nepravidelné akce: 

 

Sobota a neděle: zkoušky hudebních romských skupin ROM BAND GIVTES - dle 

dohody 

Leden  

 Hry na sněhu / 12 dětí / 

 Novoroční posezení u čaje v klubovně / 25 dětí / 

 Beseda na téma „ Nutnost pomoci zimní přírodě“ / 12 dětí / 

 Beseda o vánočních dárcích - stupnice hodnot / 15 dětí / 

 

Únor  

 Společná návštěva bazénu v AQUA parku Liberec / 8 dětí / 

 Beseda na téma „ Hygiena a vše co s ní souvisí „ / 10 dětí / 

 Zábavný film - Pepek námořník - v klubovně / 8 dětí / 

 Závody na čemkoliv na sněhu - / 15 dětí / 

 Jarní prázdniny - Lunapark Liberec / 13 dětí / 

 Společná návštěva hokejového utkání HC Vlci / 5 dětí / 

 

 

Březen  

 První jarní oheň za kaţdého počasí s opékáním vuřtů / 20 dětí / 

 Beseda na téma „ Příprava na jaro, změny v přírodě „ / 10 dětí / 

 Poslední závody na jeţdíkách na sněhu - / 10 dětí / 

 Úklid v knihovničce KC - vyřazení poškozených knih / 6 dětí / 

 

 

Duben 

 Jarní úklid v prostorách KC - / 6 dětí / 

 Jarní úklid a údrţba sportovišť - / 6 dětí / 

 Výroba dárků ke Dni matek / 20 dětí / 

 Beseda „ Rodiče - naši nejbliţší„ / 12 dětí / 

 Beseda „ Velikonoční zvyky „ / 20 dětí / 
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 Porada zástupců organizací působících v Zeleném údolí - příprava Dne matek 

a Dne dětí  

 

 Květen  

 Oslavy Dne matek – posezení s maminkami, písničky, předání dárků / 10 dětí 

+ 2 maminky / 

 Údrţba kol a příprava na provoz / 6 dětí / 

 Výlet na kolech - 3 x do okolí / po 4 dětech / 

 Oheň s o. s. DRAK Liberec – odpoledne her, opékání vuřtů / 20 dětí / 

 Beseda „ BESIP „ + příslušník Městské policie / 18 dětí / 

 

Červen 

 Oslavy Dne dětí – velký oheň, opékání buřtů, sportovní a společenské hry, 

drobné dárky / 35 dětí / 

 Společná návštěva fotbalového utkání FK Baumit / 4 děti / 

 Výlet na kolech 2 x / po 4 dětech / 

 Beseda „ Vzájemné vztahy mezi lidmi / 10 dětí / 

 Porada zástupců organizací působících v Zeleném údolí - příprava letní 

činnosti  

 

Červenec a srpen – prázdninová činnost – zvláštní příloha 

 

Září  

 2 x vycházka do lesa na houby / po 6 dětech / 

 Beseda „ Chování v lese, zpracování hub „ 

 2 x výlet na kolech do okolí / po 4 dětech / 

 Slavnostní oheň na zahájení školního roku / 20 dětí / 

 Příprava KC na přestavbu 

 Porada zástupců organizací působících v Zeleném údolí - informace o 

přestavbě, o provozu 
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Říjen, listopad, prosinec – V těchto měsících probíhala přestavba prostor 

Komunitního centra. Bylo upraveno sociální zařízení, aby bylo moţné oddělit WC pro 

dospělé a děti. Z nepouţívané koupelny byla vytvořena herna, coţ přispěje 

k rozšíření nabídky KC. Činnost pro děti se v tomto období přemístila dle moţností 

do klubovny o. s. Salem ve městě / Beránek / a do klubovny o. s. Prostory /u Císařů/. 

Mnohem častěji se vyuţívala tělocvična ZŚ Liberecká, uskutečnil se společný výlet 

do AQUA PARKU Liberec, do kina. 

Během roku vyuţívaly prostory KC kolektivy provozních a pedagogických pracovníků 

ZŠ Liberecká, SZŠ Liberecká, SZŠ Jugoslávská. Ţáci z těchto škol nepravidelně 

vyuţívali také sportovního areálu v rámci hodin tělesné výchovy.  

Většinu akcí bylo moţno uskutečnit pouze díky získaným projektům.  

Pravidelně se schází spolupracující organizace, které působí v Zeleném údolí, aby si 

domluvily svůj program a spolupráci.  

 

Vedoucí Komunitního centra v Zeleném údolí Mgr. Jiří Hána – řídí a koordinuje 

všechny akce, které se konají v KC, a další akce sám pořádá.  

 

7.4. Kulturní dům v Kokoníně 

 

Kulturní dům v Kokoníně je spravován střediskem Spolkový dům. V Kulturním domě 

probíhá zájmová a schůzovní činnost Klubu důchodců, tanečního souboru Nisanka a 

Countryonu. Zkušebnu zde mají hudební skupiny Mandragora a Rádobyorchestr.  

Své zkoušky zde má nově i soubor Irské sestry. 

Konají se zde pravidelná setkání představitelů města s občany, při volbách různých 

stupňů jsou zde umístěny dva volební okrsky. Své akce tu pořádají ZŠ a MŠ 

Kokonín, působí zde pobočka Městské knihovny s veřejným přístupem k internetu. 

Osvědčilo se zde umístění okrskáře Městské policie. Prostory vyuţívá i Policie ČR. 

Technický stav budovy je nevyhovující, především okna a podlahy jsou v havarijním 

stavu, dále zde dochází ke značným tepelným ztrátám.   
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8. EKONOMICKÉ ÚDAJE  

 

Rok 2010 je druhým rokem fungování nové organizace Centrum sociálních sluţeb 

Jablonec nad Nisou, p. o. (dále jen CSS), která vznikla sloučením bývalého 

Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p. o. a Sociálních sluţeb Jablonec nad 

Nisou, p. o. Hospodaření CSS i v tomto roce ovlivnila řada významných změn, které 

se promítly do rozpočtu organizace a vyţádaly si další zásahy do způsobu řízení. 

Podrobný přehled čerpaných nákladů a dosaţených výnosů obsahuje plnění 

rozpočtu 2010 po jednotlivých čtvrtletích včetně komentáře k překročeným nebo 

nedočerpaným poloţkám (viz. Příloha č. 1). 

 

K 1. 1. 2010 došlo k předání správy 5 domů s byty zvláštního určení na městskou 

organizaci Městská správa nemovitostí. Z tohoto důvodu byla výrazně pokrácena 

výnosová strana, kde byly odebrány veškeré příjmy od klientů související s nájmem. 

Odpovídající poníţení nákladů ve vztahu ke klientům bylo provedeno v oblasti 

spotřeby materiálu, spotřeby energií a nákupu sluţeb. Zbývající částí výdajů byla 

zatíţena organizace CSS, která ve všech objektech i nadále vyuţívá prostory pro 

poskytování pečovatelské sluţby i pro zajištění chodu celé organizace. 

 

Údrţba v domech s byty zvláštního určení 

K 1. 1. 2010 byla předána správa domů s byty zvláštního určení Městské správě 

nemovitostí, CSS zůstala i nadále povinnost zajistit drobnou údrţbu a opravy ve 

společných a spolkových prostorách, včetně nadstandardní údrţby v bytech obyvatel, 

a v okolí domů. Z tohoto titulu organizace zaměstnává 3 údrţbáře a roční náklady 

organizace jsou vyšší o 423,4 tis. Kč.  

 

Úklid v domech s byty zvláštního určení 

Stejně jako údrţba byl i úklid po předání správy ponechán CSS, které zajišťuje  

i veškeré související prostředky pro zajištění úklidu všech společných prostor 

v domech s byty zvláštního určení. 90% nákladů na zajištění této sluţby v podobě 

mzdových a souvisejících nákladů (sociální a zdravotní pojištění vč. pojištění 
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odpovědnosti, náklady za nemocnost, příspěvek do FKSP, stravné, nákup 

úklidových, hygienických a zdravotních prostředků a ochranných pomůcek) ve výši 

863,8 tis. Kč jsou přefakturovávány Městské správě nemovitostí, a to po odečtení 

10% nákladů, jeţ odpovídají zajištění úklidu prostor CSS (96 tis. Kč). 

 

Terénní pečovatelská sluţba o víkendech a svátcích 

Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o poskytování terénní pečovatelské sluţby  

o víkendech a svátcích ze strany uţivatelů sluţby, rozhodlo CSS v polovině roku 

2010 o rozšíření víkendové sluţby z rozvozu obědů na zajišťování dalších úkonů 

pečovatelské sluţby u uţivatelů s potřebou denní péče. Zlepšování úrovně a rozsahu 

poskytovaných sluţeb vč. rozšíření doby poskytování terénní pečovatelské sluţby se 

promítá do růstu výnosů v této oblasti (viz. následující tabulka).  

 

Srovnání výnosů za poskytování pečovatelské sluţby v uplynulých letech v Kč  

 2007 2008 2009 2010 

Leden 47 726 110 292 118 600 154 944 

 Únor 97 613 110 750 122 586 

 

165 905 

Březen 108298 104 485 117 331 196 080 

Duben 111 470 123 860 129 001 195 902 

Květen 114 210 114 098 120 129 212 960 

Červen 112 905 113 015 124 293 231 588 

Červenec 101 828 112 590 152 094 177 155 

Srpen 112 232 105 245 166 833 194 415 

Září 92 043 110 255 164 095 191 885 

Říjen 107 650 124 120 185 631 187 225 

Listopad 107 330 112 210 168 890 197 815 

Prosinec 98 356 118 220 173 387 187 970 

CELKEM 1 211 670 1 359 140 1 742 870 2 318 586 

 

 

Dotace, dary 

Stejně jako v roce 2009 se CSS podařilo i v roce 2010 získat dotaci MPSV na 

poskytování sociálních sluţeb ve výši 1 400 tis. Kč. Vedle příspěvku zřizovatele je to 

další významný zdroj financování činnosti naší organizace. 
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V rámci programu na podporu integrace romské komunity v roce 2010 byl přijat 

projekt CSS – Integrace romské komunity v Jablonci nad Nisou, na který byly ze 

strany MŠMT vyčleněny prostředky ve výši 219 tis. Kč. Projekt byl zaměřen na 

podporu volnočasových, vzdělávacích, sportovních a kulturních aktivit pořádaných 

CSS, respektive Komunitním centrem pro národnostní menšiny v Zeleném údolí, pro 

romské děti a mládeţ ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.  

CSS obdrţelo vedle výše uváděných dotací také finančního dar ve výši 20 tis. Kč, 

který poskytla akciová společnost GARRIS SERVICES. I tento dar slouţil 

k financování potřeb pro aktivní vyuţití volného času a vzdělávání sociálně 

znevýhodněných dětí v Jablonci nad Nisou. 

 

Kluby seniorů 

Od 1. 1. 2010 se v rozpočtu CSS nově objevily náklady na zajištění provozu pěti 

Klubů seniorů, které byly CSS předány ze strany zřizovatele. Koordinaci činností 

jednotlivých klubů a pořádání společných akcí a seminářů zajišťuje na dohodu 1 

pracovnice CSS. Pro potřeby aktivnějších seniorů vznikl v listopadu 2010 ve 

Spolkovém domě další klub seniorů, jehoţ návštěvníky jsou aktivnější senioři. Klub je 

zaměřený na vzdělávání a aktivní trávení volného času seniorů. V roce 2010 CSS 

neslo náklady na občerstvení při slavnostním zahájení činnosti nového klubu  

a poskytlo bezplatnou personální pomoc. Celkové výdaje na zajištění provozu všech 

klubů seniorů za rok 2010 představují výši 153,9 tis. Kč. 

 

Trţby z prodeje sluţeb    

Růst výnosů z pronájmů prostor ve Spolkovém domě Jablonec v rámci vedlejší 

hospodářské činnosti svědčí o oblibě a atraktivnosti pronajímaných prostor. Během 

roku 2010 došlo k dalšímu rozšíření pronájmů o víkendy a na večerní hodiny. 

Přehled růstu výnosů od vzniku SDJ uvádí následující tabulka: 

 

Vývoj výnosů z pronájmů SDJ v rámci VHČ v uplynulých letech v Kč 

2006 2007 2008 2009 2010 

131 800 294 908 309 205 345 880 451 895 
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 „Zpráva o stavu účetnictví za roky 2007–2009 a navrhovaná řešení k narovnání 

zjištěných skutečností“ 

V roce 2010 byla dokončena analýza chybného účtování o přijatých zálohách klientů, 

o nákladech organizace a o výdajích souvisejících s bydlením klientů za roky 2007-

2008, vzniklém za působnosti organizace Sociální sluţby Jablonec nad Nisou, p. o. 

Celou problematiku popisuje „Zpráva o stavu účetnictví za roky 2007–2009  

a navrhovaná řešení k narovnání zjištěných skutečností“. Na základě této „Zprávy“, 

schválené dne 1. 7. 2010 Radou města Jablonec nad Nisou, byl zaúčtován odpis 

pohledávky za klienty ve výši 1 870 tis. Kč, který se promítl do účetního výsledku 

hospodaření CSS za rok 2010 v podobě ztráty.  

O stavu hospodaření CSS v roce 2010 hovoří „Závěrečný účet“ kde, vedle 

podrobného druhového členění nákladů a výnosů v rámci HČ i VHČ a vykázaného 

výsledku hospodaření, jsou informace o příspěvku zřizovatele, obdrţené dotaci 

MPSV, přehled finančních prostředků a finančních fondů organizace i návrh na 

vypořádání HV. Navazuje „Rozvaha“, která zachycuje majetek organizace a zdroje 

jeho krytí ke konci roku 2010. 
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2010 

 

4351  Centrum sociálních sluţeb Jablonec nad Nisou, p. o. 

 

     

Poloţka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem  

Výnosy z  prodeje sluţeb 2 318 586 0 2 318 586  

Výnosy z pronájmu 370 660 451 895 822 555  

Výnosy z odepsaných pohledávek 28 815 0 28 815  

Zúčtování fondů (dary) 20 000 0 20 000  

Ostatní výnosy z činnosti (vč. fin. nekrytí FRM ) 623 500 0 623 500  

Úroky 6 561 0 6 561  

Ostatní finanční výnosy 446 426 0 446 426  

Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 1 619 000 0 1 619 000  

Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 14 880 000 0 14 880 000  

VÝNOSY CELKEM 20 313 548 451 895 20 765 443  

     

Spotřeba materiálu 478 787 11 990 490 777  

Ochranné pomůcky 44 763 0 44 763  

DDHM 419 213 0 419 213  

Pohonné hmoty 227 402 0 227 402  

Vánoční balíčky 52 339 0 52 339  

Vodné, stočné 136 023 22 941 158 964  

Teplo 487 195 0 487 195  

Plyn  513 427 69 866 583 293  

El. energie 410 023 59 918 469 941  

Palivo 47 675 0 47 675  

Opravy a udrţování 888 159 50 981 939 140  

Cestovné zaměstnanců 28 280 0 28 280  

Náklady na reprezentaci 9 498 0 9 498  

Nákup sluţeb 1 031 406 68 808 1 100 214  
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Mzdové náklady 9 801 258 0 9 801 258  

OON - práce na dohody 420 834  420 834  

Ostatní sociální náklady - nemoc 32 906 0 32 906  

Zákonné sociální pojištění 2 426 479 0 2 426 479  

Zákonné zdravotní pojištění 873 789 0 873 789  

Zákonné pojištění odpovědnosti 40 769 0 40 769  

Zákonné sociální náklady (FKSP,stravné) 506 020 0 506 020  

Finanční náklady, pojistné 178 912 0 178 912  

Odpis pohledávky  1 895 741 0 1 895 741  

Odpisy 623 500 0 623 500  

NÁKLADY CELKEM 21 574 398 284 504 21 858 902  

     

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 260 850 167 391 -1 093 459  

 

     

Schválený příspěvek na provoz   14 880  

Skutečně vyplacený příspěvek na provoz   14 880  

Dotace KÚLK   1 400  

Odvod z odpisů   0  

     

Stav finančních prostředků k 31.12.2010:   2 092 342  

z toho : Běţný účet   1 914 780  

            Běţný účet FKSP   138 826  

            Pokladna   35 332  

            Pokladna FKSP   3 404  

     

Finanční a peněţní fondy k 31.12.2010:   2 844 123  

Fond odměn   87 827  

FKSP   144 628  

Fond rezervní   87 749  

Fond reprodukce majetku   2 523 919  
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Návrh MěÚ na vypořádání HV:     

     

Zhoršený hospodářský výsledek uhradit z rezervního fondu ve výši 87 748,61 Kč, zbývající část 

ztráty ve výši  1 005 710,25 Kč převést na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.  

   

      

R O Z V A H A 

Centrum sociálních sluţeb Jablonec nad Nisou, p. o.  

   

STAV k 31. 12. 2010 v Kč  

   

AKTIVA   

   

A) STÁLÁ  AKTIVA 32 597 178,92  

   

    1. Dlouhodobý nehmotný majetek 238 113,00  

    2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému 

majetku -238 113,00  

    3. Dlouhodobý hmotný majetek 44 563 678,32  

    4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -11 966 499,40  

   

B) OBĚŢNÁ AKTIVA 3 754 163,39  

   

    1. Zásoby 600,00  

    2. Pohledávky 1 496 800,33  

    3. Finanční majetek 2 164 463,13  

    5. Přechodné účty aktivní 92 299,93  

   

   

ÚHRN AKTIV 36 351 342,31  
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PASIVA   

   

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŢ. 

AKTIV 33 958 688,74  

   

    1. Majetkové fondy 32 622 933,12  

    2. Finanční fondy 2 844 123,56  

    5. Výsledek hospodaření -1 508 367,94  

   

D) CIZÍ ZDROJE 2 392 653,57  

   

    3. Krátkodobé závazky 1 603 055,30  

    5. Přechodné účty pasívní 789 598,27  

   

   

ÚHRN PASIV 36 351 342,31  

   

 

Přílohy: 

1. Tabulka plnění rozpočtu 2010 

2. Komentář k plnění rozpočtu 2010 

 

 

9. SPONZOŘI, DOTACE, NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY  

  

V prosinci roku 2009 začal vyvíjet svou činnost projektový manaţer, jehoţ hlavním 

úkolem bylo podpořit činnost organizace a získat finanční prostředky z moţných 

dotačních titulů a pomáhat ostatním organizacím v sociální a zdravotní oblasti při 

podávání svých ţádostí. Organizace podala mnoho projektových ţádostí a to 

samostatně, nebo s jinou organizací (např. o. s. Compitum), z nichţ byly některé 

podpořeny. V rámci realizace projektů byla rozšířená spolupráce s občanskými 
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sdruţeními Salem a Prostory, které se podílely na realizaci projektů v Komunitním 

centru.  

 

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

Program Dotační program MŠMT na podporu integrace romské 

komunity v roce 2010 

Název projektu Integrace romské komunity v Jablonci nad Nisou 

Celkové náklady 

vynaloţené na projekt:  

384 210,- 

Celkové výdaje 

hrazené z projektu:  

219 000,- (57% z celkových nákladů) 

z toho osobní náklady  177 000,- 

z toho ostatní náklady  42 000,- 

Vlastní zdroje 

organizace 

vynaloţené na projekt:  

165 210,- (43% z celkových nákladů) 

 

Cílem projektu bylo naučit romské děti a mládeţe ze socio-kulturně znevýhodněného 

prostředí aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas.  

Na tomto cíli pracovali zaměstnanci CSS spolu s dobrovolníky a občanskými 

sdruţeními Salem a Prostory. Projektové aktivity byly realizovány jak v prostorách 

Centra – v Komunitním centru pro národnostní menšiny, tak i po celém Jablonci nad 

Nisou (vyuţily se další prostory pro sportovní aktivity), ale i v blízkém okolí, kam byly 

pořádány výlety.  

Děti se mohly účastnit: rukodělných a výtvarných činností (drátkování, batikování, 

výroba mýdla apod.), poznávacích výletů po okolí (Liberec, Český ráj a Jizerské 

hory), byly pro ně připraveny tematicky zaměřené akce (např. ekotýden, dětský den, 

maškarní rej nebo záţitkové víkendy), sportovní aktivity (bobová dráha, návštěvy 

bazénu, sportovní utkání ve florbalu, fotbalu či vybíjené apod.), tematické besedy, při 

nepříznivém počasí byl připraven program v dětských klubech (velmi oblíbené byly 

např. stolní hry). Děti se v průběhu projektu věnovaly i hudební činnosti a učily se 

samy skládat písně a společně zpívat. Mnohé z dětí mohly díky projektu poprvé 
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navštívit kino, lunapark v Liberci nebo si mohly vyzkoušet lézt po horolezecké stěně. 

Díky různorodé nabídce byl zájem o volnočasové aktivity velký. 

Celkem se těchto aktivit účastnilo 60 dětí.  

Děti se naučily, ţe volný čas lze trávit aktivně a různorodě, získaly mnoho nových 

záţitků, vědomostí i praktických dovedností. Děti se učily více spolupracovat 

v kolektivu a respektovat pravidla.   

Za velmi přínosné povaţujeme to, ţe děti, které dříve nespolupracovaly s ţádnou 

organizací, zajišťující volnočasové aktivity, se zapojily do klubových činností  

a účastní se i ostatních aktivit, které CSS nabízí. 

 

Poskytovatel Garris Services a. s. 

Název projektu Aktivní vyuţití volného času a vzdělávání sociálně 

znevýhodněných dětí v Jablonci nad Nisou 

Neinvestiční výdaje 

celkem: 

20 000,- 

 

Z finančních prostředků poskytnutých v rámci tohoto projektu byly zakoupeny různé 

materiály na výrobu masek, výtvarný a dekorativní materiál a hudební potřeby pro 

aktivní vyuţití volného času a vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v Jablonci 

nad Nisou. Díky tomuto daru je moţné dále rozvíjet moţnosti trávení volného času 

těchto dětí a nabízet jim další činnosti, kterým se mohou věnovat.  

 

 

Sponzoři za rok 2010 

Všem níţe uvedeným sponzorům děkujeme za to, ţe se rozhodli pomoci našemu 

zařízení, a tím podpořili naše klienty.  

- Nadace "Škola hrou " Liberec  

- Coca-Cola - p. Čermáková Liberec / Praha  

- FK Slovan Liberec - fotbal  

- FK Baumit Jablonec - fotbal 

- HC Vlci Jablonec - hokej  



Centrum sociálních sluţeb Jablonec nad Nisou, p. o. 
Palackého 4424/65, 466 04 Jablonec nad Nisou 

IČ: 43256503 

 

42 

 

- Riegelein - Ing. Adamec  

- Řeznictví a uzenářství Papánek Jablonec 

- Sportovní hala Liberec 

 

10. SPOLUPRÁCE  

- Adra – pomoc při povodních 

- Centrum pro zdravotně postiţené Libereckého kraje – prezentace výrobků 

seniorů na výstavách 

- Český červený kříţ – pomoc při povodních 

- Domov pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou - výstava a hudební pořady 

- Dětský domov Paseky – darování pletených ponoţek dětem 

- Dětské centrum Sluníčko Turnov – darování panenek postiţeným dětem 

- Dům dětí a mládeţe Vikýř Jablonec nad Nisou  

- Eurocentrum Jablonec nad Nisou – výstava výtvorů seniorů 

- Krajský úřad Libereckého kraje  

- MŠ Pod peřinkou - setkání s dětmi, besídky, společné zpívání se 

souborem Senior 

- MUDr. Všetičková - pravidelné cvičení pro obyvatele domu 

- Městská knihovna Jablonec nad Nisou  

- Městská policie - besedy ohledně bezpečnosti seniorů 

- Město Jablonec nad Nisou 

- Nemocnice Jablonec nad Nisou přednášky zdravotních sester, darování 

panenek na dětské oddělení a ORL, z nemocnice dostáváme materiál na 

výrobu panenek a dárečky od malých pacientů pro naše seniory 

- o. s. Prostory  

- o. s. Salem  

- o. s. Drak Liberec 

- o. s. Compitum 

- paní farářka Mgr. Miroslavou Mlýnkovou na pravidelných bohosluţbách 

- pan Tomáš Sýkora – bývalým zaměstnance hvězdárny Úpice 

- pan Kominík - přednáška o Africe 

- praktičtí lékaři 
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- Ing. Přiklopil (Tanvald) darování náplně do panenek, které vyrábí senioři ve 

středisku Novoveská  

- Ing. Jirák - přednáška o Nepálu 

- Hudebníci: paní Plátková (hudební doprovod na klavír soubor Radost), pan 

Lachman (vedoucím swingového kvarteta), pan Ing. Kudrnáč, pan Mašek 

(hudební doprovod na harmoniku), pan Šedivý (zpěvák) 

- ZŠ Rýnovice, ZŠ Kokonín,  ZŠ Mozartova – kulturní program pro seniory 

-  ZŚ a Praktická škola Liberecká a ZŚ a Praktická škola Kamenná – 

spolupráce s Komunitním centrem  

 

Děkujeme mnohým anonymním dárcům, kteří se výrazně podílejí na dodávce 

materiálu pro výrobu panenek ve středisku Novoveská. Pomoc dárců má pro naši 

organizaci velký význam a velice si jí váţíme.  

 

11. Závěr  

 

Rok 2010 byl dalším rokem, kdy probíhaly změny činností organizace. Přesto se 

podařilo rozšířit terénní pečovatelskou sluţbu bez zvýšení počtu zaměstnanců, coţ 

umoţňuje setrvání seniorů ve svém domácím prostředí.  

Vznikl nový klub pro seniory, který funguje v centru města a poskytuje zázemí pro 

aktivity seniorů, tím zvyšuje jejich fyzické schopnosti a pomáhá jim lépe se zapojit do 

společenského ţivota.  

V tomto roce byla rozšířena nabídky volnočasových aktivit nejen pro seniorskou 

veřejnost, ale i pro děti a mládeţ ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. 

Komunitní centrum poskytovalo pomoc při řešení sloţitých ţivotních situací a zvýšilo 

informovanost cílové skupiny.  

CSS se v roce 2010 zaměřilo na podporu a spolupráci s nestátními neziskovými 

organizacemi v oblasti sociální a zdravotní a prostřednictvím projektového manaţera 

napomáhalo v jejich činnosti, ve zvyšování jejich informovanosti a zprostředkování 

potřebných kontaktů. 
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Zástupci CSS se po celý rok 2010 aktivně zapojili do komunitního plánování 

sociálních sluţeb města Jablonec ve všech pracovních skupinách a to včetně 

skupiny řídící.  

Proběhla inspekce kvality sociálních sluţeb, přestoţe byla příprava intenzivní, 

výsledek není uspokojivý. V roce 2011 se organizace musí vypořádat s připomínkami 

inspekce. Sociální péče je poskytována na základě smlouvy, kdy je klient 

srozumitelným způsobem seznámen s podmínkami pro poskytování sluţeb. Do 

budoucna musíme více respektovat názor uţivatele sociálních sluţeb, klást důraz na 

individuální přístup ke klientovi a důstojnost osobnosti.  

Úplným závěrem výhled do nejbliţší budoucnosti.  

 Změníme přístup k seniorské veřejnosti tak, aby nedocházelo 

k porušování jejich práv, hlavně k ekonomickému zneuţívání a 

zanedbávání z jejich blízkého okolí a tak podpořit jejich 

sebevědomí. 

 Rozšíříme moţnosti pro vzdělávací a setkávací činnost. 

 Změníme zásadně evidenci úkonů pečovatelské sluţby a upravíme 

zázemí pro poskytování sociálních sluţeb (např. střediska osobní 

hygieny, odlehčovací pobytové sluţby a prádelny).  

 Organizace bude směřovat k poskytování nejen sociálních sluţeb, 

ale i zdravotní péče a to především:  

o Fyzioterapie 

o Všeobecná sestra – domácí péče.  

Dlouhodobým cílem CSS je nejen spolupráce s ošetřujícími lékaři, ale především 

spolupráce se zřizovatelem.  

 

Naděţda Jozífková  

 

 

 

 

 

 


