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Výroční zpráva za rok 2009 

Organiza ční struktura 
 

Vedení organizace 
Ředitelka Mgr. Lucie Stanická 
Vedoucí ekonomického oddělení Ing. Ivana Skrbková 
Vedoucí Spolkového domu PhDr. Miroslav Schovanec 
Vedoucí pečovatelské služby Daniela Vavřínková 
 

Základní informace o organizaci 
Název Centrum sociálních služeb 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  
 
 

Usnesením Zastupitelstva města č. 405/2008 došlo k 31. 12. 2008 ke sloučení 
Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p. o. s příspěvkovou organizací Sociální 
služby Jablonec nad Nisou, p. o. Ke dni 1. 1. 2009 tak vznikla nová organizace 
Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p. o. Od 1. 1. 2009 do 12. 3. 2009 byl 
řízením organizace pověřen PhDr. Miroslav Schovanec. Od 13. 3. 2009 je ředitelkou 
organizace Mgr. Lucie Stanická. 

Sloučení stávajících organizací a vznik nové organizace si vyžádali značné 
změny v organizační struktuře i ve způsobu řízení. Rok 2009 byl především rokem 
změn a práce na stabilizaci nově vzniklé organizace. V rámci propagace a 
informovanosti veřejnosti organizace zprovoznila nové webové stránky 
www.centrumjablonec.cz.  

Zástupci organizace se v průběhu roku aktivně účastnili zasedání Komise 
humanitní péče Rady města Jablonce nad Nisou, Komunitního plánování sociálních 
služeb a služeb souvisejících v Jablonci nad Nisou, setkání neziskových organizací.  

Centrum sociálních služeb bylo v roce 2009 partnerem Týdne sociálních 
služeb pořádaného ve spolupráci s odborem humanitním Městského úřadu 
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v Jablonci nad Nisou. V rámci tohoto týdne proběhl v organizaci první den otevřených 
dveří. 

Dále spolupracovalo s městem Jablonec nad Nisou na přípravě Týdne 
seniorů. 

Od počátku svého fungování je organizace v úzkém kontaktu s oddělením 
řízení organizací a rozpočtu a s odborem humanitním Městského úřadu v Jablonci 
nad Nisou. Spolupracuje také s oddělením interního auditu, stížností a kvality či 
s manažerem pro koordinaci rodinné politiky a manažerem prevence kriminality.  

Postupně je navazován kontakt a spolupráce s dalšími poskytovateli 
sociálních služeb v regionu i mimo něj. 

 

Pečovatelská služba 
Pečovatelská služba je určena těm, kteří chtějí zůstat navzdory některým 

omezením ve svém domácím prostředí a zároveň potřebují jen drobnou pomoc s 
údržbou domácnosti nebo se zajištěním základních potřeb. Jejím cílem je napomoci 
starším nebo nemocným lidem k tomu, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém 
domácím prostředí. Je poskytována lidem, kteří z důvodu věku nebo zdravotního 
stavu potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Službu si 
hradí každý uživatel sám, a to s využitím příspěvku na péči. Pečovatelská služba je 
poskytována na území města Jablonec nad Nisou a to v terénu nebo v Domech s 
byty zvláštního určení. 

Poslání 

Příspěvková organizace města Centrum sociálních služeb Jablonec nad 
Nisou, p. o. poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.  

Organizace pomáhá při zabezpečování nezbytných životních potřeb a úkonů 
potřebným občanům, kteří z důvodu zdravotního stavu, ztráty soběstačnosti či 
vysokého věku nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další 
životní potřeby a jejich rodiny jim potřebnou pomoc nemohou poskytnout. Služba je 
poskytována především v jejich domácím prostředí a snahou je udržet jejich 
soběstačnost, dušení svěžest a vytvořit podmínky pro zapojení do kulturního a 
společenského života.  

Pečovatelská služba je poskytována občanům města Jablonce nad Nisou 
včetně Vrkoslavic, Kokonína a Proseče nad Nisou.   

 
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:  
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
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b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Pečovatelská služba se poskytuje od pondělí do pátku ve vymezeném čase od 
7:00 do 15:30 hodin v domácnostech osob. Výjimkou je dovoz obědů, které jsou 
dodávány od pondělí do neděle včetně svátků.  

Cílová skupina:  
• Osoby s chronickým onemocněním 
• Osoby s tělesným postižením 
• Osoby se zdravotním postižením 
• Osoby se zrakovým postižením 
• Senioři 

Cíl pečovatelské služby: 
• Umožňovat lidem i v pokročilém věku a lidem s postižením žít důstojný život v 

domácím prostředí 
• Poskytnout uživatelům pocit jistoty, že nezůstanou bez pomoci 
• Pomoci uživatelům žít společenským životem, navštěvovat kulturní i další 

akce, které zajišťují domy s poskytovanou pečovatelskou službou – 
nezůstanou opuštěni 

• Poradenská činnost  
• Pomoc v osobních záležitostech (zprostředkování kontaktu s rodinou apod.)  
• Pomoc při řešení krizových situací 

 

Podrobné údaje o celkové migraci klient ů pečovatelské služby a pr ůměrný v ěk 
uživatel ů 
 2008 2009 
Věkový pr ůměr 78 78 
Přírůstek uživatel ů 86 49 
Úbytek uživatel ů 91 44 
Průměrný po čet uživatel ů X 331 
 

 
Podrobné údaje za jednotlivá st řediska v roce 2009 
 Středisko 

Palackého  Novoveská  B. 
Němcové 

Kokonín Terén 

Věkový pr ůměr 79 81 78 78 76 
Přírůstek 8 2 1 1 37 
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uživatel ů 
Úbytek 
uživatel ů 

8 5 2 2 27 

Průměrný po čet 
uživatel ů 

103 45 21 13 149 

 

Organizace průběžně pracuje na aktualizaci standardů kvality sociálních 
služeb. Do tvorby, revidování a aktualizace standardů kvality jsou aktivně zapojeni 
všichni pracovníci pečovatelské služby.  

V druhé polovině roku byl z důvodu zefektivnění poskytovaných služeb a 
s ohledem na jejich transparentnější evidenci pořízen počítačový program na 
evidenci úkonů pečovatelek. Letošní rok sloužil k seznámení pracovníků 
s programem a předpokládáme, že v roce příštím již bude možné díky tomuto 
programu prezentovat konkrétní data týkající se pečovatelské služby. 

 

Domy s byty zvláštního ur čení 
 
Středisko Palackého 

Dům s poskytovanou pečovatelskou službou v Palackého ulici je panelový 
dům, který byl postaven v roce 1993. Stojí na sídlišti ve Mšeně nad Nisou  nedaleko 
přehrady a  krásných lesních stezek.  Dostupná je síť nákupních středisek. Přímo u 
domu je zastávka MHD. Za domem je oplocená zahrada s několika lavičkami pro 
letní odpočinek. V domě je 104 bytů, z toho 89 garsonier a 15 bytů 1 + 1. V objektu je 
zřízena malá pobočka Městské knihovny a služebna Městské policie a Policie ČR.  
 
Proběhlé akce  

1) V rámci kavárniček:  
Leden – představení kouzelníků 
Únor – masopustní odpoledne s hudbou a soutěží o nejlepší masku 
Březen – zdravotní přednáška pana MUDr. Šuka, ukázka Hašlerových 
písniček v podání operního zpěváka pana Šedivého 
Duben – zdravotní přednáška, výroba velikonoční výzdoby, exkurze do HZS 
Jablonec n. N. Květen – grilování na zahradě, promítání fotografií z cesty po 
Malajsii 
Červen- pro úspěšnost zopakováno grilování, kavárnička s paní ředitelkou  
Září – paměťové testy, zdravotní přednáška, opékání buřtů  
Říjen – přednáška pracovnic z MěÚ oddělení dávek sociální péče, kavárnička 
s ředitelkou organizace, paměťové testy 
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Listopad – posezení u kávy, společenské hry 
Prosinec  – výroba vánoční výzdoby, promítání pana Kominíka o Keni, 
předvánoční posezení za účasti dětí ze ZŠ Mozartova a pana starosta Tulpy 
s vánočkou 
 

2) Pravidelné aktivity: 
- cvičení s paní Čermákovou každou středu od 9 hodin 
- pěvecký soubor Radost s paní Plátkovou zpívá každé pondělí od 14 hodin 
- počítačový klub  

 
3) Klub důchodců:   

- účast na výstavě rukodělných prací – Vratislavice –„ Na stárnutí nemám 
čas“ 

- Týden seniorů – účast pěveckého souboru Radost 
- beseda s Městskou policií –„ Stáří bez rizik“ 

  
Spolupráce s: 

- Nemocnice Jablonec nad Nisou – obědy a přednášky lékařů a zdravotních 
sester 

- ZŠ Mozartova – kulturní akce 
-  MěÚ oddělení dávek sociální péče – přednáška 
-  Domov a Centrum denních služeb Jablonec u Balvanu 2- rozvoz obědů o 

víkendech 
-  Městská policie, Městský úřad, Hasičský záchranný sbor 
- Kadeřnice, pedikérka, masérka 
 

Středisko Boženy N ěmcové  

Dům s poskytovanou pečovatelskou službou v ulici Boženy 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, že je objekt malý, je zde klidné rodinné 
prostředí. 
 
Proběhlé akce  
 

1) V rámci kavárniček:  
Leden – 2 společná setkání - přání jubilantům, zpívání, povídání 
Únor – 2 společná setkání - přání jubilantům, oslava sv. Valentýna, zpívání, 
povídání 
Březen – 2 společná setkání - přání jubilantům, úsměvy nad fotografiemi z 
mládí, zpívání, povídání 
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Duben – 2 společná setkání - přání jubilantům, oslavy Velikonoc, vítání Máje 
hudbou a písněmi 
Květen – 2 společná setkání -  oslava Dne matek - zpívání s 
harmonikou, cvičení paměti pomocí kvízů, povídání 
Červen- výlet do Harrachova k Mumlavským vodopádům, 2 společné setkání 
na zahradě -  opékání buřtů, loučení před prázdninovou pauzou 
Říjen - 2 společná setkání - přání jubilantům, poslech hudby, zpívání, povídání  
Prosinec  - 2 společná setkání - výroba vánočních dárečků, Vánoční posezení 
 

2) Pravidelné aktivity: 
- každý měsíc probíhá 1xbohoslužba, 1xpobožnost a 2x cvičení 

 
Spolupráce s: 

- panem Maškem - harmonikář (zábava o kavárničkách) 
-  ZŠ Rýnovice - zpívání dětí o Vánocích a při oslavě Dne matek  
- paní farářkou Mgr. Mlýnkovou na pravidelných bohoslužbách 
- MuDr. Všetičkovou na pravidelném cvičení pro obyvatele domu 
-  Městskou policií na besedách ohledně bezpečnosti seniorů 
-  manikérkou a s kadeřnicí 
-  městem Jablonec n. N. na opravách na domě - výměna oken ze západní 

strany domu 
 
Středisko Novoveská 

Dům s poskytovanou pečovatelskou službou v Novoveské ulici byl postaven 
na konci roku 2005  na okraji města Jablonce nad Nisou. Má moderní vzhled, výtahy, 
3 nadzemní podlaží a jedno suterénní podlaží s byty s předzahrádkami. Dům má dva 
bezbariérové byty. Výhodou je vlastní plynová kotelna a veliká zahrada v těsné 
blízkosti městského koupaliště. Je zde 25 garsonier a 23 bytů 1 + 1. 
 
Proběhlé akce  
 

1) V rámci kavárniček:  
Leden – Duben  
- přednášky zdravotních sester 
- volnočasové aktivity – výroba vánoční výzdoby 
- přednáška profesionálního hasiče- „Může hořet i u mě“ 
Květen – Září  
- oslava Svátku matek – pásmo dětí z MŠ Pod peřinkou, 
- posezení u táboráku 
Říjen – Prosinec   
- volnočasové aktivity – výroba velikonoční výzdoby 
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- přednáška Městské policie Jablonec nad Nisou – „Stáří bez rizik“  
- promítání diapozitivů a beseda s panem Vostřákem 
- vánoční setkání se starostou, místostarostou města a ředitelkou 

organizace 
 

2) Pravidelné aktivity: 
- cvičení seniorů v místní tělocvičně 
- zpívání pod vedením paní Kousalové, vystoupení souboru Senior s dětmi 

z MŠ Pod peřinkou v rámci „Týdne seniorů“ 
- pravidelné setkání s ředitelkou organizace 
- promítání filmů paní Vavřínkové 

 
3) Klub důchodců:   

- výlety: Cena modrého slona“ – účast v soutěži (získali jsme ocenění) 
- výstava rukodělných prací Semily 
-  účast na výstavě rukodělných prací  „Na stárnutí nemám čas“ ve 

Vratislavicích (získali jsme ocenění) 
 
Spolupráce s: 

- Nemocnice Jablonec nad Nisou – obědy a přednášky lékařů a zdravotních 
sester, darování panenek na pediatrii, z nemocnice materiál na výrobu 
panenek 

- Ing. Přiklopil (Tanvald) – darování náplně do panenek 
- MŠ Pod peřinkou – setkání s dětmi, besídky, společné zpívání se 

souborem Senior 
- Dětský domov Paseky – darování pletených ponožek dětem, taneční 

představení dětí 
- MěÚ oddělení dávek sociální péče – přednáška 
- Městská policie, Městský úřad, Hasičský záchranný sbor 
- KOVONEX spol. s r.o. – finanční pomoc na vánoční výzdobu 

Na zajištění materiálu na výrobu panenek se výrazně podílejí svými dary obyvatelé 
regionu. 
 
Středisko Slunná - Kokonín 

Dům s poskytovanou pečovatelskou službou v ulici Slunné se nachází 
v okrajové části města Jabloncenad Nisou - v Kokoníně. Jedná se o větší vilu 
v klidném prostředí s velkou zahradou, kterou využívají klienti k pěstování květin, 
ovoce a zeleniny. Rekonstrukce objektu proběhla v roce 1994. Vila je bez výtahu a 
má 3 nadzemní podlaží a jedno suterénní podlaží. Výhodou je vlastní plynová 
kotelna. Celkem je zde 11 bytů, z toho 5 garsonier a 6 bytů 1 + 1. 
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Proběhlé akce  
 

1)  V rámci kavárniček:  
Leden – Duben  
-  oslava Mezinárodního dne žen 
Květen – Září 
-  oslava Svátku matek - zazpívaly děti ze ZŠ Kokonín 
- zájezd Klubu seniorů - Harrachov Mumlavské vodopády 
- přes léto pravidelné zahradní párty obyvatel domu 
Říjen – Prosinec   
- předvánoční pohoda - návštěva pana místostarosty  Vobořila - vystoupení 

dětí ze ZŠ Kokonín 
 
Spolupráce s: 

-  spolupráce se ZŠ Kokonín  - oslava Dne matek, Vánoční zpívání 
- spolupráce s městem Jablonec nad Nisou: vymalování chodeb a 

kanceláře, oprava zápraží, oprava plotu, oprava balkonů, kácení spadlých 
stromů po větrné kalamitě 

 
Středisko Opletalova a P. Bezru če 

Čtyři domy s poskytovanou pečovatelskou službou byly postavené v 70. 
letech, mají 3 nadzemní podlaží bez výtahu. Nacházejí se v klidném prostředí staré 
zástavby nedaleko centra města. Okolo domů je velká oplocená zahrada, kterou 
senioři rádi využívají. Pečovatelská služba zde byla poskytována od roku 2005. 
V domech je celkem 31 garsonier, 11 bytů 1 + 1 a jeden byt 2 + 1.  

K 31. 12. 2009 domy pozbyly statutu domů s byty zvláštního určení a ke 
stejnému datu Centrum sociálních služeb začalo v domech zajišťovat pečovatelskou 
službu pouze terénní formou. 
 

V závěru roku proběhla rekonstrukce bývalého kadeřnictví ve středisku 
Palackého, kam bylo přesunuto sídlo terénní pečovatelské služby z nevyhovujících 
sklepních prostor v Opletalově ulici.   
 

Kluby senior ů  
Na sklonku roku 2009 bylo se zřizovatelem dohodnuto, že od následujícího 

roku přejde zajištění činnosti Klubů seniorů z Oddělení sociálních služeb a 
zdravotnictví Městského úřadu Jablonec nad Nisou na naši organizaci. Kluby seniorů 
probíhaly v průběhu tohoto roku, stejně jako v letech předešlých, v jednotlivých 
domech s byty zvláštního určení. 

Kluby seniorů slouží k setkávání lidí v seniorském věku. Jejich náplní je udržet 
si kontakt mezi vrstevníky, mít možnost se pobavit s lidmi, kteří jsou již v důchodu, 
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ale rozhodně se necítí staří. Účastníci klubů se věnují různým aktivitám od 
rukodělných činností po trénink paměti. V rámci klubů jsou realizovány výlety do 
blízkého okolí, kavárny s posezením, opékání špekáčků atp. Náplň klubu si určují 
sami jeho návštěvníci.  
 

Spolupráce 
Při zajištění aktivit pro obyvatele domů s byty zvláštního určení Centrum 

sociálních služeb v roce 2009 spolupracovalo s: 

• Městem Jablonec nad Nisou, 
• Městskou policií Jablonec nad Nisou, 
• HZS Jablonec nad Nisou, 
• Nemocnicí Jablonec nad Nisou, 
• Českým svazem sester, 
• paní Farářkou Mgr. Mlýnkovou, 
• paní Plátkovou, 
• panem Maškem, 
• ZŠ Rýnovice, 
• MŠ Pod peřinkou, 
• ZŠ Mozartova, 
• MUDr. Janou Všetičkovou. 

 

Správa dom ů s byty zvláštního ur čení 
Velký podíl činnosti tvořila správa objektů se všemi souvisejícími povinnostmi 

ke svěřenému majetku. Organizace spravovala celkem 5 objektů včetně zahrad na 
území Jablonce nad Nisou na adresách B. Němcové 54, Slunná 440, Palackého 63 a 
65 a Novoveská 5.  

V průběhu května a června bylo dořešeno vyúčtování záloh na služby klientům 
domů s byty zvláštního určení za rok 2007 a 2008. V červenci došlo k finančnímu 
vyrovnání závazků a pohledávek vyplývajících z vyúčtování za oba dva roky. 

V dubnu 2009 prošly objekty v ul. Palackého a B. Němcové úspěšně Státní 
energetickou inspekcí. 

Ve spolupráci s Oddělením hospodářské správy MěÚ v Jablonci nad Nisou 
byla úspěšně a včas vyřešena otázka příjmu digitálního vysílání v jednotlivých 
objektech domů s byty zvláštního určení. 

Od května 2009 probíhala jednání mezi Centrem sociálních služeb, 
představiteli města, Městskou správou nemovitostí Jablonec nad Nisou, s. r. o. a 
příslušnými odbory Městského úřadu v Jablonci nad Nisou o předání správy domů 
s byty zvláštního určení s poskytovanou terénní pečovatelskou službou. K 31. 12. 
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2009 byla správa domů předána Městské správě nemovitostí Jablonec nad Nisou, s. 
r. o., společnosti specializující se na správcovskou činnost.   
 

Spolkový d ům 
Příspěvková organizace Spolkový dům Jablonec nad Nisou byla zřízena za 

účelem poskytování sociálních služeb a koordinace aktivit neziskových organizací 
převážně se sociálním zaměřením v prostorách Spolkového domu v ulici E. 
Floriánové 8. Kromě prostor, které využívají 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 požadavků je zpracováván harmonogram využívání těchto 
prostor. V roce 2009 se v SDJ uskutečnilo 690 akcí v režimu krátkodobého pronájmu.  

Spolkový dům je bezbariérový. Disponuje velkým sálem, malým sálem a 
učebnami, vč. počítačové učebny. Všechny prostory jsou vybaveny moderními 
počítačovým a audiovizuálními prostředky a je možné 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.  
 

Organizace sídlící ve Spolkovém dom ě  
(organizace zapojené do projektu Spolkového domu) 
Fokus , o. s. – sdružení 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 umožněno zřídit ve stávajícím objektu Naděje ubytovnu pro matky s 
dětmi. 
Český červený k říž, o. s. – ve Spolkovém domě sídlí vedení oblastního spolku 
organizace. 
Centrum pro zdravotn ě postižené Libereckého kraje  – ve Spolkovém domě sídlí 
okresní zastoupení centra, v jehož prostorách se scházejí jednotlivé organizace, je 
zde umístěna půjčovna kompenzačních pomůcek. 
Mateřské centrum Jablí čko – v prostorách Spolkového domu provozuje svoji 
činnost od 1. 12. 2006, kdy nahradilo občanské sdružení Světluška.  



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

IČ: 43256503 
 

 

Stránka 11 z 19 

 

 

Další organizace sídlící ve Spolkovém dom ě 

Rytmus Liberec o. p. s.  – provozuje agenturu pro zaměstnávání zdravotně 
postižených. 
Asociace rodi čů a přátel zdravotn ě postižených d ětí v ČR – ve Spolkovém domě 
provozuje spolkovou činnost, nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a 
poradenství. 
Česká obchodní inspekce  – poradna spotřebitele 
Občanská poradna „D“ 
 

Schůzovní a zájmová činnost  
Spolkový dům k této činnosti pravidelně využívá Svaz žen, Svaz důchodců 

ČR, Fotoklub Nekras, Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR, OV ČSTV, 
Taneční škola. 
 

Další akce probíhající v prostorách Spolkového domu  
• zasedání Komise sociálně právní ochrany dětí Rady města v Jablonci nad 

Nisou, 
• 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 mládeže, 
• poradenská činnost, vzdělávání a rekvalifikační kurzy pro Úřad práce 

v Jablonci nad Nisou, 
• prostory Spolkového domu jsou často využívány pro výstavy a prezentace 

kreseb a fotografií různých zájmových spolků a sdružení, 
• proběhl zde již čtvrtý ročník velmi úspěšné akce Tvoříme duší (kulturní a 

výstavní akce handicapovaných umělců), 
• v roce 2009 Centrum sociálních služeb realizovalo ve Spolkovém domě ve 

spolupráci s humanitním odborem Městského úřadu v Jablonci nad Nisou 
první ročník Týdne sociálních služeb. 

 

Veřejně přístupné místo k internetu 
V rámci projektu mikroregionu Jizerské hory Spolkový dům funguje jako 

veřejně přístupné místo k internetu.  
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Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Zeleném  údolí 
Komunitní centrum v rámci Centra sociálních služeb organizačně spadá pod 

Spolkový dům. V komunitním centru jsou pod vedením Mgr. Jiřího Hány realizovány 
volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti ze sociokulturně vyloučeného prostředí. 
Své aktivity zde také rozvíjí občanské sdružení Prostory a Salem, které jsou 
zaměřené na práci s dětmi, romský taneční kroužek, dětský klub Jiloro a amatérská 
hudební kapela. Kromě sdružení Prostory a Salem zde působí také Občanské 
sdružení pro podporu a rozvoj romské mládeže. 

V prostorách Komunitního centra je realizováno poradenství, vzdělávací, 
osvětové, kulturní a volnočasové aktivity. 

Prostory Komunitního centra využívají pro svou činnost terénní sociální 
pracovníci MěÚ 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. 
 

Proběhlé akce 

1) Pravidelné akce 
 
Pondělí : - doučování 
                 - klub o. s. Prostory (volnočasové aktivity) 
                  - sportovní akce, střídavě v tělocvičně 
Úterý:        - doučování 

- klub o. s. Salem (volnočasové aktivity) 
- sportovní akce 

Středa:     - doučování 
                - logopedická poradna 
                - besední klub se zaměřením na přírodu 
                - sportovní činnost 
Čtvrtek:    - etopedická a logopedická poradna 

- sportovní činnost 
Pátek:      - doučování 

- sportovní činnost 
Sobota, neděle – zkoušky hudebních romských skupin 
2x za měsíc, na jaře a v létě častěji, skupina GIVTES a ROM BAND 
 
2) Nepravidelné akce 

 
Leden: - hry na sněhu – sportovní akce 
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- Novoroční posezení (společně s o. s. Prostory) 
- beseda s rodiči na téma hygiena – pozvaná lékařka  

Únor:         - závody na čemkoliv na sněhu 
- společná návštěva filmového představení 
- návštěva kouzelníka – krátké představení v KC 
- beseda – dárcovství krve – Zlatá plaketa  

Březen:     - závody na sněhu 
- první jarní oheň 
- společná návštěva Aqua Liberec 
- beseda na téma: budoucnost – čím chci být 
- společná návštěva vybraného utkání HC Jablonec 
- porada přátel ZÚ (spolupracující organizace) 

Duben:      - údržba sportovního areálu 
- jarní úklid v okolí a v KC 
- beseda na téma: Velikonoce a zvyky 
- jarní oheň se zpěvem a tancem 
- společná návštěva Cirkusu JOO 

Květen:      - beseda na téma: změny v přírodě na jaře 
- výlet do lesa – pozorování změn  
- Den matek – zdůrazněna nutnost lásky k matce  
- výroba dárků maminkám 
- společná návštěva vybraného utkání FK Jablonec 
- akce pracovníků ZŠ Liberecká 
- využití sportoviště dětmi ze ZŠ Liberecká 
- porada přátel ZÚ (spolupracující organizace) 

Červen:     - společná návštěva Aqua Liberec 
- výlet do ZOO 
- cyklistický výlet (3x) okolí KC 
- oslavy Dne dětí – oheň, soutěže, občerstvení, hudba 
- příprava na prázdniny – o. s. Salem, o. s. Prostory, o. s. Na podporu  
  Romské mládeže, KC, SDJ,CSS. 
- využití sportoviště dětmi ze ZŠ Liberecká 

Červenec:   
 1. 7. - 9. 7.  - epidemie úplavice - na doporučení lékaře centrum ZÚ uzavřeno 
 10. 7.  - Dětský den, soutěže, opékání vuřtů - 30 dětí 
11. 7. - 12. 7. - Organizovaný sběr třešní-20 dětí 
13. 7. - 17. 7. - Příměstský tábor - akce společně s Městskou policií Jablonec nad    
    Nisou  
20. 7.   - Akce s o. s. Prostory - 15 dětí 
21. 7.   - Akce s o. s.  Salem - 15 dětí 
Srpen: 
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3. 8.   - společná vycházka do lesa - 12 dětí 
4. 8.   - výlet na kolech - přehrada - 5 dětí 
5. 8.   - sportovní den na hřišti+koupání - 20 dětí 
6. 8.   - akce o. s. Salem - 15 dětí 
7. 8. – 10. 8.  - sportovní dny na hřišti+ koupání - 25 dětí 
11. 8.   - výlet na kolech- Liberec - 5 dětí 
12. 8.   - sportovní den na hřišti+koupání - 20 dětí 
13. 8.   - výlet na kolech - 5 dětí 
14. 8. - 15. 8. - sportovní dny na hřišti+ koupání - 26 dětí 
24. 8.   - sportovní den na hřišti + koupání - 24 dětí 
25. 8.   - výlet na kolech - 5 dětí  
26. 8.   - sportovní den na hřišti + koupání - 20 dětí 
27. 8.   - organizovaný sběr jablek - 10 dětí 
28. 8.   - společný výlet do lesa - 10 dětí 
29. 8.   - sportovní den na hřišti + koupání - 25 dětí 
31. 8.   - ukončení prázdninové činnosti, údržba kol, úklid hřiště, zahrady,   

  podvečerní oheň, seznámení s další činností - 25 dětí. 
Září:   - společná návštěva Aqua Liberec 

- akce k zahájení nového školního roku – velký oheň 
- cyklistický výlet do okolí (3x) 
- beseda na téma nutnosti vzdělání – pozvána pedagožka ze ZŠ 
- začátek nácviku na vánoční besídku 
- společná návštěva lesa – poznávání hub 
- porada přátel ZÚ (spolupracující organizace) 

Říjen:        - cyklistický výlet do okolí (3x) 
- beseda na téma zdravá výživa 
- příprava na vánoční besídku 
- sportovní turnaj v malé kopané 
- využití sportoviště dětmi ze ZŠ Liberecká 
- porada přátel ZÚ (spolupracující organizace) 

Listopad:   - společná návštěva filmového představení 
- příprava na vánoční besídku 
- poslední oheň – opékání vuřtů 
- beseda na téma zdravý způsob života 
- společná návštěva vybraného fotbalového utkání FK Jablonec 
- společná návštěva utkání HC Jablonec  
- využití sportoviště dětmi ze ZŠ Liberecká 
- porada přátel ZÚ (spolupracující organizace) 

Prosinec:   - Vánoční besídka v SDJ 
- Mikulášská besídka v KC 
- Společná návštěva hokejového utkání HC Jablonec 



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

IČ: 43256503 
 

 

Stránka 15 z 19 

 

- Beseda na téma Vánoce a zvyky 
- Návštěva Aqua Liberec 
- porada přátel ZÚ (spolupracující organizace) 

 

Kulturní d ům v Kokonín ě  
V Kulturním domě probíhá zájmová a schůzovní činnost Klubu důchodců, 

tanečního souboru Nisanka a Countryon. Zkušebnu zde mají hudební skupiny 
Mandragora a  Rádobyorchestr. Konají se zde pravidelná setkání představitelů města 
s občany, akce ZŠ a MŠ Kokonín, působí zde pobočka Městské knihovny s veřejným 
přístupem k internetu. 

 

Personální údaje 

Stálý počet zaměstnanců Centra sociálních služeb v roce 2009 byl 51 
pracovníků.  

V závěru roku byla na novou pozici přijata projektová manažerka. Nově byla 
vytvořena pozice vedoucí pečovatelské služby, kterou zastala dosavadní vedoucí 
střediska Palackého. Na pozici vedoucí střediska Palackého byla přijata nová 
pracovnice. Dále bylo po odchodu stávající vedoucí do starobního důchodu 
obsazeno místo vedoucí střediska B. Němcové a Slunná. Novými pracovníky bylo 
také obsazeno místo vedoucí terénní pečovatelské služby a sociální pracovnice.  
 

Struktura zam ěstnanc ů dle pracovního za řazení 

Pracovní za řazení Počet 
zaměstnanc ů 

Vedoucí pracovník 9 
Pracovník v sociálních 
službách 

22 

Sociální pracovník 1 
Pradlena 1 
Řidič 3 
Ekonomický pracovník 3 
Projektový manažer 1 
Údržbář 4 
Uklizečka 6 
Pracovník komunitního 
centra 

2 
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Struktura zam ěstnanc ů dle věku  
Věk Počet 

zaměstnanc ů 
20 – 30                                                   3 
31 – 40                                                   7 
41 – 50                                                 16 
51 – 60                                                 22 
Nad  60                                                   3 
 

Průměrný m ěsíční plat        

Průměrný měsíční plat zaměstnanců Centra sociálních služeb Jablonec nad 
Nisou, p. o. činil v roce 2009 18.333,64 Kč. 
 

Vzdělávání a pé če o zaměstnance 
Organizace dbá na další vzdělávání všech zaměstnanců, a to nejen v souladu 

se zákonnými požadavky, ale především s ohledem na konkrétní potřeby jednotlivých 
pracovníků. Součástí vzdělávacích aktivit je i vzdělávání v oblasti zavádění a plnění 
standardů kvality sociálních služeb. 

Všichni pracovníci v pečovatelské službě splňují požadavky stanovené 
zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. 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 podporuje i vzdělávání nad rámec zákonné povinnosti, které je 
ve prospěch zaměstnance, organizace, potažmo klienta. 

Organizace v rámci zvyšování kvality a péče o své zaměstnance plně hradí 
náklady na vzdělávání, včetně cestovních náhrad. 

V rámci péče o zaměstnance byly zavedeny pravidelné supervize všech 
zaměstnanců.  

Zaměstnanci mají možnost zdarma využívat služeb psychologa. K péči o jejich 
zdraví měly v loňském roce přispět vitaminové preparáty. Pracovníci v pečovatelské 
službě měli, díky spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci a Ministerstvem 
zdravotnictví ČR, možnost se nechat zdarma očkovat proti žloutence a chřipce. 
 

Struktura zam ěstnanc ů dle dosaženého vzd ělání       
Dosažené vzd ělání Počet zaměstnanc ů 
Základní 5 
Odborné – výuční list                       25 
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Střední – maturita                              14 
Vysokoškolské 7 
 

 

Ekonomické údaje 

Z důvodů hledání úspor a rezerv v hospodaření organizace byly v průběhu 
roku revidovány některé stávající dodavatelské smlouvy a uzavřeny nové, pro 
organizaci výhodnější.  

V roce 2009 došlo k navýšení tržeb za poskytovanou pečovatelskou službu. 
Do tohoto zvýšení se promítají dva vlivy. Jedním je navýšení ceny za jednotlivé 
úkony pečovatelské služby. Druhým vlivem jsou opatření v rámci organizace, kdy 
došlo k zefektivnění práce pracovníků pečovatelské služby a současně, na základě 
dlouhodobé individuální práce vedoucích středisek s pečovatelkami a klienty, kterým 
je neustále zdůrazňována povinnost klientů využít pobíraný příspěvek na péči na 
úhradu sociálních služeb, došlo k navýšení poptávky po poskytovaných službách.  
 

Srovnání tržeb za poskytování pe čovatelské služby v uplynulých letech v 
Kč 

 2007 2008 2009 

Leden  47 726 110 292 118 600 

Únor  97 613 110 750 122 586 

Březen 108298 104 485 117 331 

Duben  111 470 123 860 129 001 

Květen  114 210 114 098 120 129 

Červen  112 905 113 015 124 293 

Červenec  101 828 112 590 152 094 

Srpen  112 232 105 245 166 833 

Září 92 043 110 255 164 095 

Říjen 107 650 124 120 185 631 

Listopad  107 330 112 210 168 890 

Prosinec  98 356 118 220 173 387 

CELKEM 1 211 670 1 359 140 1 742 870 
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Výsledek hospoda ření 
 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, P. O.  
VÝNOSY CELKEM  21 463 439 Kč 
NÁKLADY CELKEM  21 550 563 Kč 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

  
      -87 124 Kč 

 
 

R O Z V A H A 
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

STAV k 31. 12. 2009 v K č 

AKTIVA 

A) STÁLÁ  AKTIVA 32 852 236,92 

    1. Dlouhodobý nehmotný majetek 256 758,00 
    2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -256 758,00 
    3. Dlouhodobý hmotný majetek 44 632 307,09 
    4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -11 780 070,17 

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 4 100 649,65 

    1. Zásoby 23 975,00 
    2. Pohledávky 1 470 107,60 
    3. Finanční majetek 2 364 183,06 
    5. Přechodné účty aktivní 242 383,99 

ÚHRN AKTIV 36 952 886,57 

PASIVA 

C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 35 397 302,60 

    1. Majetkové fondy 32 877 991,12 
    2. Finanční fondy 3 132 294,01 
    5. Výsledek hospodaření -612 982,53 

D) CIZÍ ZDROJE 1 555 583,97 
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    3. Krátkodobé závazky 624 370,59 
    5. Přechodné účty pasívní 931 213,38 

ÚHRN PASIV 36 952 886,57 

 

Sponzo ři 
• manželé Esentierovi,  Palackého 63, Jablonec nad Nisou   
• paní Marie Masná, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou                        

 
Za všechny poskytnuté dary d ěkujeme. 
 

Nadační příspěvky 

NADACE ŠKOLA HROU – „Zelené údolí – sport a hry“ 
 
Za poskytnutý p říspěvek děkujeme. 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Spolkový dům akce 2009 
 


