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I. Úvod 

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

1. 1. 2009, je největším poskytovatelem terénní pečovatelské služby na území města a je 

členem České asociace pečovatelské služby. 

 
 

1. Základní informace o organizaci  
 

 

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

Právní forma   
 

Příspěvková organizace  

Zřizovatel  
 

Město Jablonec nad Nisou  

IČ organizace  
 
Identifikátor služby 
ID datové schránky  
 
 

43256503  
 
8396068 
us6kg76 

Sídlo organizace 
 
 
Statutární orgán  
 
 
Kontakt                                          

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

  
 centrum@centrumjablonec.cz  

 www.centrumjablonec.cz  
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1.1. Členění organizace 

(ze Zřizovací listiny Centrum sociálních s lužeb Jablonec nad Nisou, p.o., ze dne 

15. 12. 2011, která byla schválena ZM/222/2011) 

 

 

 Poskytování pečovatelské služby, terénní v rozsahu daném zákonem o sociálních 

službách a § 6 vyhlášky. 

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech občanů v domech zvláštního 

určení, v domácnostech na území města Jablonce n. N. a v obcích správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Jablonce n. N. 

 

 Podpora seniorů, zejména volnočasových a zájmových aktivit . Volnočasové a 

zájmové aktivity, které vedou ke zkvalitnění života seniorů, se konají především ve 

spolkovém domě a v klubovnách pro seniory v objektech, které jsou ve vlastnictví 

města. 

 

 Zajištění podmínek pro komunitní aktivity s platnou legislativou. 

Volnočasové aktivity pro děti a mládež z vyloučené lokality probíhají zejména 

v Komunitním centru pro národnostní menšiny v Zeleném údolí a to ve spolupráci 

s občanským sdružením Salem, Prostory a oblastním spolkem Českého červeného 

kříže. 

 

 Poskytování správcovské služby ke svěřenému majetku, pronájem nebytových 

prostor. 

Prostory spolkového domu slouží jako zázemí pro neziskové organizace se sociálním 

zaměřením, které je pro svoji činnost využívají dlouhodobě. Organizace pronajímá 

krátkodobě prostory také pro další aktivity, zejména pro vzdělávací, kulturní a pro 

setkání občanů. 

 

 Zajištění rozvozu obědů mateřské školce, která je příspěvkovou organizací města. 

 

 

Činnosti organizace jsou provozovány v jednotlivých zařízeních pod vedením 

vedoucích pracovníků. Každý okruh činnosti má stanovena pravidla a principy.  
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Fluktuaci zaměstnanců v organizaci dokumentuje následující tabulka. 
 

stav k 1. 1. 2011 přírůstky úbytky stav k 31. 12. 2011 
skutečný Přepočtený skutečný Přepočtený 

51 49,50 10 15 46* 45* 
* k 31. 12. 2011 skončil pracovní poměr dalším pěti zaměstnancům. Stav zaměstnanců  

   k 1. 1. 2012 byl 41 a přepočtený počet zaměstnanců 40  

Tabulka 1: počet a fluktuace zaměstnanců 
 

V průběhu roku byly uzavírány také dohody o provedení práce, celkový počet těchto 

dohod byl 22. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců organizace za rok 2011 byl 

46,26. 

 

   -  
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2. Personální zajištění 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf 1: organizační schéma s rozlišením úvazku: pečovatelská služba/volnočasové aktivity/spolkový dům  
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V roce 2011 prošla organizace velkými změnami a postupnou reorganizací, jelikož bylo 

nutné přistoupit k racionalizaci provozu a ke koordinaci služeb. Došlo ke zrušení 

pracovních pozic na úseku provozu a ke kumulaci práce na pozicích úseku péče a vedení 

organizace. Jednotlivé kroky reorganizace činností byly postupně realizovány dle předem 

schváleného postupu zřizovatelem: 

 Na úseku terénní pečovatelské služby došlo k rozšíření provozní doby a v důsledku 

této změny i ke změně v územním členění péče od 1. 6. 2011. 

 Došlo k aktualizaci Ceníku pronájmu nebytových prostor ve spolkovém domě 

s platností od 1. 7. 2011. 

 Kulturní dům v Kokoníně byl předán zřizovateli k 1. 7. 2011. 

 Úklidy 4 objektů (domy se zvláštním určením) byly předány k 31. 12. 2011 zřizovateli 

(správci). 

 Zaveden rozvoz obědů pro MŠ od 1. 9. 2011. 
 

 

3. Vozový park 
 

Tabulka 2: vozový park 

V roce 2011 bylo uvedeno do provozu nové vozidlo, Citroën Berlingo. Vozidlo bylo 

pořízeno z důvodu poruchy motoru u vozidla Renault Trafic, toto vozidlo bylo 

s poruchou motoru prodáno v prvním čtvrtletí roku. Organizace se i nadále snaží o 

zefektivnění využití služebních vozidel. 

  

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

Citroën Berlingo 3L0-07 35 2008 6 580 22 944 8 949 10 503 N

Citroën Berlingo 3L9-13 25 2010 13 332 39 523 0 11 892 B

Citroën Berlingo 3L6-59 82 2009 12 536 46 938 835 11 346 B

Citroën Berlingo 3L6-57 60 2009 10 021 34 723 11 792 11 883 B

Fiat Doblo 2L5-68 84 2006 5 283 22 062 30 016 5 392 N

Peugeot Expert 2L3-14 85 2005 15 944 48 697 39 081 10 810 N

ANCO 18 JNA-46 1996 216 Přívěs

Renault Trafic 1L7-9901 1997 1 214 2 600 0 1 300 N

Celkem xxxx xxxx 63 696 214 888 90 673 63 342 xx
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4. Kontroly v organizaci 
 

V organizaci proběhly v roce 2011 tři kontroly: 
 

1. Veřejnosprávní kontrola z MěÚ jablonec nad Nisou 

Tato kontrola zjistila závažné nedostatky v oblasti účetní a majetkové evidence. 

Z důvodu závažnosti zjištěných skutečností přistoupil MěÚ k zadání nezávislé 

kontroly. Kontrola proběhla od 24. 11. 2010 do 15. 12. 2010.  

2. Nezávislá veřejnosprávní kontrola provedená auditorkou Ing. Soňou Báčovou  

Nezávislá veřejnosprávní kontrola potvrdila závěry veřejnosprávní kontroly 

provedené MěÚ v Jablonci nad Nisou. Ing. Báčová vyjmenovala jednotlivé 

problémy a navrhla jejich řešení. Nové vedení organizace se jejími doporučeními 

řídí a postupně odstraňuje jednotlivé nedostatky. Kontrola probíhala 

ve 2. čtvrtletí roku 2011 a kontrolní zpráva byla vyhotovena 14. 6. 2011. 

3. Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

Kontrola proběhla dne 23. 9. 2011 a nezjistila žádné nedostatky. 
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II.  Činnosti organizace 

 

1. Pečovatelská služba  
 

Cílem pečovatelské služby v roce 2011 bylo zkvalitnění péče, užší spolupráce 

s poskytovateli zdravotních služeb a změna evidence úkonů pečovatelských služeb. 

 

Změny v roce 2011 

Květen  - zahájení pravidelných setkání s  uživateli a zástupci vedení organizace a 

vedení města          

Červen - zavedení elektronické evidence poskytovaných pečovatelských služeb 

změna provozní doby poskytování pečovatelských služeb  

7 - 21 po - pá 

8 - 20 so, ne a sv   

Říjen  - projednání a zahájení užší spolupráce s  MUDr. Drobníkem, registrovaným 

poskytovatelem domácí zdravotní péče 

Listopad  - projednání připravovaných změn v pečovatelské službě s uživateli:  

1. změna ceníků úhrad za úkony pečovatelské služby 

2. přípravy na zavedení fakultativních služeb pedikúra, masáže, 

koupele a doprava uživatelů 

                              s účinností od 1. 1. 2012 

Prosinec  - získání prostor pro odlehčovací pobytovou službu 

                 - změna provozní doby poskytování pečovatelských služeb  

7 - 20 po - pá 

                             7 - 19  so, ne a sv  

- schválení Ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby a Vnitřních pravidel pro 

poskytování pečovatelské služby RM s účinností od 1. 1. 2012 

 

1.1. Poslání pečovatelské služby  

Posláním Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. je umožnit lidem, kteří 

z důvodu věku, či nepříznivého zdravotního stavu ztratili částečně nebo převážně 

soběstačnost či orientaci, aby mohli žít za pomoci pečovatelské služby a s  pomocí rodiny 

takovým způsobem, na který byli dosud zvyklí a umožnit těmto lidem  pobyt ve vlastním 

domácím prostředí. Toto poslání je i veřejným závazkem organizace vůči společnosti a 

okruhu občanů, pro které je služba určena.  
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1.2. Kapacita a forma poskytování sociálních služeb 

Kapacita: počet uživatelů 385 

Forma: terénní 

            

1.3. Okruh osob 

Osoby nad 19 let věku s  chronickým onemocněním, s  tělesným postižením, se 

zdravotním postižením, nebo se smyslovým postižením, kteří z důvodu snížené 

soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování svých osobních potřeb a 

udržování domácnosti. 

 Senioři, kteří mají z důvodu věku, chronického onemocnění, tělesného, zdravotního, či 

smyslového postižení sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné fyzické osoby při 

zajišťování svých osobních potřeb a při udržování domácnosti. 
 

1.4. Místo poskytování pečovatelské služby 

Pečovatelská služba je poskytována v domech zvláštního určení na území Jablonce nad 

Nisou v ul. Boženy Němcové 4403/54, Slunná 440, Palackého 4423/63 a 4424/65, 

Novoveská 4505/5, v domácnostech občanů na území města Jablonce nad Nisou a 

v obcích náležejících do správního obvodu obce s  rozšířenou působností Jablonce nad 

Nisou na základě dohody mezi ředitelkou organizace a starosty obcí. 

 

1.5. Úhrady za poskytované úkony pečovatelské služby 

Úhrady za poskytnuté služby se řídí zákonem č.108/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou 

č.505/2006 Sb. 

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s uvedenou legislativou bez úhrad těmto 

osobám: 

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

těchto dětí 

- účastníkům odboje 

- osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona 119/1990 Sb., o soudní 

rehabilitaci 

- osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo pracovním útvaru, 

jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst.1 zákona 

č.87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 

- pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených výše 

 

Organizace v roce 2011 poskytovala bezplatnou péči dvěma uživatelům. 
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Výše úhrad za poskytování pečovatelské služby 

Účinnost od: 1. 11. 2010 

1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

Úkon Jednotka Výše úhrady 

Pomoc při zvládání běžných 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,- 

Pomoc při přesunu na lůžko 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 použití 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 

Běžný úklid a údržba domácnosti Kč/hodina 100,- 

Údržba 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,- 
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Běžné nákupy a pochůzky Kč/hodina 100,- 

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup 

ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 

Kč/úkon 100,- 

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho 
drobné opravy 

Kč/kg 50,- 

Praní a žehlení 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 
služby a doprovázení zpět 

Kč/hodina 100,- 

 

2. Fakultativní služby (tzv. volitelné služby) 

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 

záležitostí (vyjma základního soc. poradenství) 

Kč/hodina 120,- 

Drobné opravy v domácnosti  Kč/hodina 100,- 

Použití společné koupelny (pouze v domech 

s pečovatelskou službou)  

Kč/hodinu 50,- 

Tabulka 3: ceník 
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1.6. Vzdělávání zaměstnanců 

Organizace vytvořila podmínky pro vzdělávání zaměstnanců a vynaložila na vzdělávání 

v roce 2011   částku 95 768,-- Kč. 

 

1.7. Statistika 

Srovnání úhrad za poskytnuté pečovatelské služby v letech 2007 – 2011. V roce 2011 

došlo, změnou legislativy, ke snížení státního příspěvku na péči a tím k poklesu tržeb. 

 

                      v Kč. 

2007 2008 2009 2010 2011 
1 211 670,-- 1 359 140,-- 1 742 870,-- 2 318 586,-- 2 249 855,-- 

   Tabulka 4: vývoj tržeb za poskytnuté pečovatelské služby 

 

 

Na celkových tržbách se dočasně negativně projevily výrazné personální změny 

v organizaci. Na následujícím grafu je ale jasně patrný pozitivní trend v posledních 

měsících roku 2011 

 

Graf 2: porovnání tržeb roku 2010 a 2011  

  

1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011 7/2011 8/2011 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011

2011 200 180 207 191 194 185 156 187 174 182 189 196

2010 155 168 198 198 214 236 178 197 195 188 200 191
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Z  porovnání průměrných tržeb na jednoho uživatele a měsíc v rozdělení na jednotlivé 

domy zvláštního určení (DZU) a terén je patrná nutnost změny přístupu k bytové politice 

města a tím vytvořit podmínky pro efektivní rozvoj služby. 

 

Graf 3: porovnání tržeb na DZU a v terénu 

 

Celková průměrná tržba za služby připadající na jednoho uživatele a měsíc dosáhla 

v prosinci hodnoty 733 Kč. Dle informací od poskytovatelů sociálních služeb se 

republikový průměr pohybuje mezi 350 a 400 Kč na jednoho uživatele.  

 

Statistika úkonů za rok 2011 

 

V roce 2011 organizace, prostřednictvím svých zaměstnanců: 

 zapůjčila a umyla 16 122 jídlonosičů 

 vykonala 13 401 hodin přímé péče 

 vyprala a vyžehlila 6 841 Kg ložního a osobního prádla 

 dovezla a donesla 20 964 obědů 

 vykonala 240 ostatních úkonů 
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Procentuální porovnání nejvíce využívaných úkonů pečovatelské služby, jednoznačně 

ukazuje na zájem uživatelů především o základní služby jako je úklid, dovoz jídla, praní č i 

žehlení a běžné nákupy. Skladbu hlavních činností znázorňuje následujíc graf.  

 

Graf 4: porovnání tržeb roku 2010 a 2011 

 

Celkové náklady organizace na provoz pečovatelské služby byly v roce 2011  

13 110 000,-- Kč. 

 

2. Volnočasové aktivity 
 

2.1. Spolkový dům  

Spolkový dům slouží jako zázemí pro neziskové organizace, zejména sociálního 

charakteru a spolky a jako zázemí pro vzdělávací, pohybové a společenské aktivity. 

Všechny prostory jsou bezbariérové a vybaveny nábytkem a technikou jak výpočetní, tak 

audiovizuální.  

 

Změny v roce 2011 

červenec  - změna Ceníku nebytových prostor ve spolkovém domě s účinností 

od 1. 7. 2011 se sníženou sazbou pro neziskové organizace a s  nulovou sazbou 

pro seniory trvale žijící v Jablonci nad Nisou. S cílem snížení rizik sociálního 

vyloučení a podpory občanských aktivit. 

 

24% 
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15% 

15% 
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Běžný úklid a údržba

Dovoz nebo donáška jídla
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Ostatní



Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ: 43256503 

 

 
16 

 
 

 

 

Organizace sídlící ve spolkovém domě Centra sociálních služeb 

Rytmus Liberec o.p.s. – Agentura pro podporované zaměstnávání 

Naděje o.s. 

Mateřské centrum Jablíčko, o.s. 

D - občanské sdružení 

Fokus Liberec, o.s. 

Český červený kříž – oblastní spolek Jablonec nad Nisou 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – Jablonec nad Nisou 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Jablonec nad Nisou  

 

CSS uzavřelo v r. 2011 smlouvy o pronájmu prostor s těmito organizacemi 

Dimenze 2+2 Praha Tomáš Pfeiffer – přednášková činnost 

Ekoateliér – Kasius  - 1. centrum umělecké recyklace – praktické metodické školení 

zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení MV ČR 

JAKOB – Jablonecký klub onkologických pacientů 

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 

PSYCHO-SERVIS Jablonec nad Nisou 

Základní škola, p.o. – Projekt „Děti a žáci s  autismem“ – Turnov 

TJ Tatran – Jablonec nad Nisou 

Lívia Nováková – Jablonec nad Nisou  

Rodičovské sdružení při 7. MŠ – Jablonec nad Nisou 

Filip Čálek – PROPRIO 

Spolek Patron – Albrechtice v Jizerských horách 

Stavební bytové družstvo Bižuterie – Jablonec nad Nisou 

Česká Asociace sester – Region Jablonec nad Nisou 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

EDUCA – vzdělávací centrum, s.r.o. – Jablonec nad Nisou 

Svaz tělesně postižených, místní organizace č. 3 – Jablonec nad Nisou 

GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. – Chrastava 

Ludmila Relichová – Taneční a pohybové studio Magdaléna – Rychnov u Jablonce n. N. 

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. – Praha 

Vodní záchranná služba ČČK – Místní skupina Jablonec nad Nisou 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství – Jablonec nad Nisou 

Občanské sdružení – MC Jablíčko – Jablonec nad Nisou 

Pavel Patřičný – Rychnov u Jablonce nad Nisou 
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Křesťanský sbor DOBRÁ ZPRÁVA o.s. 

Alena Bazsaiová – Jablonec nad Nisou 

Český svaz žen o.s. – Jablonec nad Nisou 

Radek Hajdu – Jablonec nad Nisou 

Mgr. Pavel Zeman – Jindřichův Hradec 

Ing. Blanka Beldová – Smržovka 

Jana Kvochová – Jablonec nad Nisou 

Rodina24 – Liberec 

Svaz důchodců ČR, městská organizace Jablonec nad Nisou 

Fotoklub NEKRAS – Jablonec nad Nisou 

 

CSS vytvořilo ve spolkovém domě podmínky pro setkávání seniorů a otevřelo 

25. 10. 2011 pro seniorskou veřejnost Klubovnu seniorů , kterou mohou využívat i jako 

prostor pro společenské setkávání se svými vrstevníky. Klubovna byla vybavena 2 

počítači s připojenou černobílou tiskárnou a bezplatným přístupem na internet, knihami 

a časopisy. Klubovna je otevřena každý pracovní den od 08:00 do 16:00 hodin 
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2.2. Kluby a volnočasové aktivity seniorů 

Rok 2011 byl zaměřen na změnu přístupu k seniorské veřejnosti, s  tím souviselo i 

rozšíření navazujících služeb, které zahrnují sociální programy, jejichž úkolem je seniory 

aktivizovat. 

Kluby seniorů slouží k setkávání lidí v seniorském věku s cílem udržovat a posilovat 

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

společenských her i pomocí rukodělných aktivit posilovat vědomí sounáležitosti 

s okolním světem.  

 V rámci CSS aktivně působilo v r. 2011 sedm klubů seniorů a Svaz důchodců  ČR. Tři 

kluby seniorů jsou v domech zvláštního určení, další kluby pro seniory jsou v Opletalově 

ulici v Jablonci n. N. a v Kulturním domě v Kokoníně. Klub jabloneckých seniorů, který je 

otevřený všem zájemcům z řad seniorů z Jablonce n. N., bez registrace a placení 

příspěvků a nově vzniklý Dia-club Senior sdružující hlavně diabetiky, se scházejí ve 

spolkovém domě.  
 

Název klubu Klub jabloneckých seniorů 

Kontaktní osoba Eva Borchertová, Blanka Svobodová 

Počet členů 40 

Název klubu Svaz důchodců 

Kontaktní osoba Vladimír Hušek 

Počet členů 60 

Název klubu Dia - club Senior 

Kontaktní osoba Hana Korcinová 

Počet členů 55 

Název klubu Opletalka 

Kontaktní osoba Ludmila Justová 

Počet členů 10 

Název klubu Kokonín 

Kontaktní osoba Květa Novotná 

Počet členů 20 

Název klubu DPS Novoveská 

Kontaktní osoba Marie Klemsová 

Počet členů 30 

Název klubu DPS Palackého 

Kontaktní osoba Ludmila Hamříková 

Počet členů 20 

Název klubu DPS Boženka 

Kontaktní osoba Věra Tesařová 

Počet členů 25 
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CSS se v roce 2011 zaměřilo zejména na zvýšení informovanosti seniorů a vzdělávací, 

poznávací programy a pohybové, zájmové aktivity. 

 

Duben 2011 - 19. 4. 2011 se uskutečnilo setkání zástupců klubů seniorů a Svazu 

důchodců ČR s vedením Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou a města Jablonec 

nad Nisou. Zástupci jednotlivých klubů a vedení CSS se dohodli na  vzniku poradního 

orgánu ředitelky organizace Rady starších (RS),  která se podílí na rozhodování města a 

hájí zájmy seniorů žijících v Jablonci nad Nisou.  

 

Červen  2011 - 14. 6. 2011 byla zahájena informační kampaň proti násilí na seniorech 

koncertem v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, který se konal u příležitosti 

Světového dne proti násilí na seniorech (15. 6.). Cílem bylo upozornit veřejnost na 

závažný problém, podpořit seniory, jež se ocitli v tíživé životní situaci a působit 

preventivně tak, aby nedocházelo k zanedbávání, kořistění a ekonomickému využívání a 

diskriminaci této skupiny lidí. V návaznosti na tuto společenskou událost, zveřejnilo CSS 

na svých webových stránkách anketu orientovanou na tuto problematiku. 

 

Září 2011 - 16. 9. 2011 přistoupil do RS další zástupce seniorů, a to za Dia-club seniorů., 

který byl nově založen. 

 

Prosinec 2011 - byla zpřístupněna klubovna seniorů v Domě zvláštního určení 

v ul. Palackého. Klub by zřízen pro obyvatele domu k jejich setkání nejenom v rámci 

klubových činností, ale i setkávání se svými přáteli. Klubovna je vybavena novým 

zařízením, na které CSS získalo prostředky od Libereckého kraje a od města Jablonec nad 

Nisou.  
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Čtvrtletní setkání obyvatelů domů zvláštního určení  

Od měsíce května se každé čtvrtletí setkávají obyvatele domů zvláštního určení 

s vedením Centra sociálních služeb a zástupci města Jablonec nad Nisou. Na těchto 

setkáních jsou obyvatelé informováni o změnách týkajících se užívání jejich bytů, 

pečovatelské služby a mají prostor přednést své požadavky, návrhy, podněty a kritiku. 

 

2.3. Vzdělávací programy 

Kurzy počítačové gramotnosti 

V roce 2011 CSS pořádalo kurzy počítačové gramotnosti, ve kterých senioři získali 

základní znalosti práce s  počítačem. Jarní kurzy PC byly 3 a podzimních kurzů CSS 

otevřelo 9. Celkem těmito kurzy prošlo 144 zájemců. Kurzy PC měly 2 úrovně, kurzy PC 

pro začátečníky (7) a pro mírně pokročilé (5). 11 kurzů organizovalo CSS ve spolupráci 

s městem Jablonec nad Nisou a také za finanční podpory NADACE ČEZ. 1 kurz 

organizovalo Vzdělávací centrum Turnov z Nadačního fondu manželů Klausových a CSS 

poskytlo pro tyto účely prostory učebny s výpočetní technikou. 6 kurzů PC bylo hrazeno 

z projektu NADACE ČEZ, 3 kurzů výpočetní techniky se ujali zástupci města zcela zdarma 

a 2 kurzy vedli senioři – dobrovolníci. 
 

Kurzy trénování paměti  

CSS zorganizovalo v roce 2011 za podpory NADACE ČEZ 3 kurzy Trénování paměti, z toho 

1 kurz byl otevřen v červnu a 2 kurzy v podzimních měsících. Celkem se těchto 3 kurzů 

zúčastnilo 40 seniorů. 

 

Akademie seniorů (7. 9. – 9. 12. 2011) 

V září 2011 CSS zahájilo vzdělávací projekt, zaměřený na bezpečnost, práva, zdravý 

životní styl seniorů, na ochranu před majetkovým zneužíváním, na oblast mezilidských 

vztahů, jak hájit svá práva ve veřejné správě, na základy zdravovědy a jazykové 

dovednosti. Témata jednotlivých lekcí jsou volena s  ohledem na potřeby a zájmy seniorů 

a semináře vedou odborníci s  praxí ve svém oboru i v lektorské činnosti. Cílem projektu 

je zaktivizovat pozornost seniorů vůči okolí a vést je k prevenci tak, aby ji vnímali jako 

komplex aktivit směřujících ke snižování výskytu kriminogenních faktorů. 1. semestr 1. 

ročníku akademie byl slavnostně ukončen v obřadní síni jablonecké radnice. Do 

Akademie seniorů docházelo 37 seniorek ve věku od 55 do 89 let věku. 
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Finanční gramotnost  

CSS získalo v roce 2011 finanční podporu od nadačního programu vzdělávání ČSOB na 

projekt zaměřený na Finanční gramotnost seniorů v Jablonci nad Nisou 

Cílem projektu je zvýšit finanční gramotnost seniorů v Jablonci nad Nisou a poskytnout 

jim základní orientaci v oblasti tak, aby byli schopni zhodnotit, jaké nabídky jsou pro ně 

výhodné či nikoliv, případně aby věděli, kam se mohou obrátit o radu. Senioři se díky 

projektu naučili, že veškeré smlouvy a závazky je nutné pečlivě zvážit, než je přijmou. Do 

podzimních seminářů se zapojilo celkem 152 seniorů. 

 

2.4. Pohybové aktivity  

Pohybové aktivity, to jsou výlety, relaxační cvičení, házení šipek na terč, hra v kuželky, 

severská chůze s turistickými holemi, tzv. Nordic Walking. 

CSS získalo v roce 2011 z  grantového fondu zdravotnictví KÚ LK finanční prostředky ve 

výši 10 850,- Kč na projekt Ergoterapie pro seniory v Jablonci nad Nisou. Projekt se 

zaměřoval na společenské a tělovýchovné programy pro zlepšení fyzické a na to 

navazující psychické kondice seniorů.  V rámci projektu se uskutečnilo 50 akcí, kterých se 

zúčastnilo celkem 712 seniorů. 
 

Další zájmové a společenské aktivity 

Letní setkání seniorů v novém altánu na zahradě v domě zvláštního určení Kokonín. 

Grilování se účastnilo cca 30 seniorů. Od října 2011 2x do měsíce se pořádají v CSS  

Páteční hudební odpoledne s  Jizerským triem, a to vždy v pátek ve velkém sále 

spolkového domu CSS, účast se pohybuje mezi 20 – 30 seniory. 

CSS ve spolupráci s městem připravilo v 14. 10. 2011 pro seniorskou veřejnost 0. ročník 

Jabloneckého vinobraní. Účast cca 200 seniorů.  Od listopadu pravidelně každý měsíc se 

pořádá pro šikovné seniory v prostorách CSS Výtvarný klub pro šikovné ruce seniorů. 

Zúčastnilo se 21 seniorek. CSS také připravuje besedy na různá témata, v podzimních 

měsících roku 2011 se konala beseda s představiteli města, dále beseda o veřejné správě 

s tajemníkem města a s vedoucím oddělení krizového řízení MěÚ Jablonec nad Nisou na 

téma Ochrana obyvatelstva před mimořádnými událostmi. V posledním měsíci roku 

2011 CSS pořádalo pro seniory v rámci seniorského adventu akci Silvestr před 

Silvestrem. Podvečerní program byl zakončen ohňostrojem a zúčastnilo se 170 seniorů. 
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2.5. Komunitní centrum v Zeleném údolí  

Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Zeleném údolí v Jablonci nad Nisou bylo 

založeno městem Jablonec nad Nisou před 6-ti lety jako centrum odborné pomoci. 

V současné době zajišťuje mimoškolní výchovu a zájmové vzdělávání dětí, jež se ocitly v 

nepříznivé životní situaci. Zejména děti školního věku zde mohou kvalitně trávit volný 

čas. Pravidelnou činnost doplňují víkendové a pobytové akce. Cílem Komunitního centra 

je podporovat vzdělávání a povzbuzovat děti v dané lokalitě v kopírování obvyklého 

životního stylu a emocionálně je podpořit. Zájmové činnosti jsou doplňovány i 

preventivními aktivitami. Při zajišťování aktivit spolupracujeme s OS ČČK a s občanskými 

sdruženími SALEM a PROSTORY. 

Hlavní část veškeré činnosti je situována do prostor KC, které je umístěno v lokalitě 

Zelené údolí Jablonec nad Nisou nedaleko od centra města, v přírodě a disponuje 

víceúčelovým hřištěm, krytou pergolou, ohništěm a dalším příslušenstvím nezbytným 

k realizaci sportovních, kulturních a společenských akcí.  
 

Projekt  

Nadace Euronisa – Prázdniny ve městě 

Projekt přímo pomohl 30 – 40 dětem a mládeži ve věku od 3 do 18-ti let věku ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí žijícím v Zeleném údolí, ale i v jiných částech 

Jablonce nad Nisou, strávit aktivně letní prázdniny 2011  

Nadační příspěvek ve výši 10 000,- Kč byl zcela využit, a to k úhradě nemateriálových 

nákladů, jízdného a vstupného, pro děti z Jablonce n.N. 
 

Přehled činností KC v roce 2011 

 hlavní akce: 

- novoroční setkání v KC Zelené údolí 

- velikonoční posezení  

- první jarní oheň 

- společné trávení jarních prázdnin 

- oslava MDD - atrakce, soutěže, oheň, MP, ČČK 

- táborový oheň na ukončení školního roku 

- indiánské léto - výlety (ZOO Liberec, Radvánovice, Babylon Liberec, hřiště 

Vratislavice, bobová dráha Janov, cyklistické výlety, soutěže, hry) 

- andělské zvonění ve spolkovém domě 

- společný víkendový pobyt na horách  

- vánoční besídka  
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sportovní aktivity: 

- návštěvy soutěžních utkání HC Vlci Jablonec 

- návštěvy soutěžních utkání FK Baumit Jablonec 

- společné bruslení na Městském stadionu v Jablonci 

- společné návštěvy Městského bazénu v Jablonci 

 

společenské aktivity: 

- návštěvy filmových představení 

- konzultace s třídními učiteli 

- spolupráce s výchovnými poradci 

- spolupráce s ČČK - besedy, soutěže, hry 

- spolupráce se státní a městskou policií - besedy, přednášky 

- spolupráce s Vězeňskou službou - ukázka výcviku služebních psů, ukázky výzbroje 

- návštěvy zábavného centra Babylon Liberec - IQ Park, Lunapark 

- návštěva ZOO Liberec 

- společné poznávání přírody, sběr lesních plodů 

- doučování dětí dle potřeby a věku 

- práce s dětmi vyžadující logopedickou péči 

- etopedická poradna pro rodiče 

- spolupráce se sociálními pracovníky 

- rukodělné dílny, výroba z papíru, z modelovací hmoty, malování 

- poznávání a krmení lesní zvěře (hlavně v zimě) 

 

3. Doplňková činnost 
 

Doplňkovou činností organizace v roce 2011 bylo především pronajímání nebytových 

prostor. Organizace disponuje celkem čtyřmi nebytovými prostory s  následující 

kapacitou a cenou: 

Nebytový prostor Kapacita Cena v Kč 

Velký sál 80 600 - 1000 

Malý sál 35 300 

Učebna PC 40 350 

Konzultační mistnost 10 100 

 

Další doplňkovou činností organizace v roce 2011 byl rozvoz obědů pro nově vzniklou 

mateřskou školku v areálu nemocnice.  

Celkové výnosy z doplňkové činnosti organizace dosáhly v roce 2011 výše 455 tis. Kč. 
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14 106; 69% 

2 895; 14% 

2 128; 10% 

1 271; 6% 
74; 1% 

71; 0% 

Zdroje financování v tis. Kč 

Zřizovatel - dotace na provoz

Z vlastní činnosti

Z investičního fondu

MPSV

Dary

KúLK

 

III.  Hospodaření a ekonomické ukazatele 

 

1. Zdroje financování 
 

Organizace se snaží o vícezdrojové financování, dominantní je dotace na provoz od 

zřizovatele a výnosy z vlastní činnosti. Dalšími zdroji jsou dotace od MPSV, KúLK a dary 

od soukromých subjektů. Specifikem roku 2011 jsou výnosy z investičního fondu 

organizace.  

             v Kč.  

CIZÍ ZDROJE 
Město Jablonec nad Nisou - Dotace na provoz 14 105 706,-- 

MPSV - Dotace na pečovatelskou službu 1 271 000,-- 
KúLK - G9  „Zajištění terénní pečovatelské služby“ 20 000,-- 

 - G9  „Podpora terénní pečovatelské služby“ 30 000,-- 
 - G4  „Ergoterapie pro seniory“ 10 850,-- 

 - G99  „Zřízení klubu seniorů v ul. Palackého“ 10 000,-- 
Dary - Nadace ČEZ  „PC-kurzy“ 50 000,-- 

 - Nadace EURONISA  „Prázdniny ve městě“ 10 000,-- 

 - ČSOB  „Finanční gramotnost seniorů“ 13 606,-- 

Celkem 15 521 162,-- 

 

VLASTNÍ ZDROJE 

Z vlastní činnosti Za služby, z pronájmu, ostatní 2 895 232,-- 
Z investičního fondu Oprava minulých let a nekrytí odpisů 2 128 177,-- 

Celkem 5 023 409,-- 
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2. Závěrečný účet za rok 2011 

Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem

Výnosy z  prodeje služeb 2 249 855 7 500 2 257 355

Výnosy z pronájmu 0 447 400 447 400

Výnosy z prodeje DHM 6 300 0 6 300

čerpání fondů - dary 73 606 0 73 606

                       - nekrytí IF 633 531 0 633 531

ostatní výnosy z činnosti 1 494 646 0 1 494 646

Úroky 24 0 24

Ostatní finanční výnosy 150 497 0 150 497

Výnosy dotace úřadu práce 33 656 0 33 656

Výnosy územních rozpočtu z transferů - MěÚ provozní 13 065 000 0 13 065 000

                                                          -  MěÚ IF 1 040 706 0 1 040 706

                                                          -  KúLK MPSV 1 271 000 1 271 000

                                                         -  KúLK projekty 70 850 0 70 850

VÝNOSY CELKEM 20 089 670 454 900 20 544 570

Spotřeba materiálu 386 388 0 386 388

Předplatné časopisů, odborná li teratura 18 535 0 18 535

Ochranné pomůcky 110 828 0 110 828

DDHM 526 969 0 526 969

Pohonné hmoty 225 869 0 225 869

Vodné, stočné 103 838 16 162 120 000

Teplo 490 000 0 490 000

Plyn 265 129 41 871 307 000

El. energie 497 597 52 403 550 000

Palivo 0 0 0

Opravy a udržování 290 692 13 396 304 088

Cestovné zaměstnanců 9 502 0 9 502

Náklady na reprezentaci 8 185 600 8 785

Nákup služeb 893 135 10 079 903 214

Mzdové náklady 9 931 192 210 814 10 142 006

OON - práce na dohody 256 957 256 957

Ostatní sociální náklady - nemoc 108 587 0 108 587

Zákonné sociální pojištění 2 368 348 52 704 2 421 052

Zákonné zdravotní pojištění 852 879 18 973 871 852

Zákonné pojištění odpovědnosti 40 674 0 40 674

Zákonné sociální náklady (FKSP,stravné) 417 072 0 417 072

Ostatní náklady z činnosti 2 879 0 2 879

Finanční náklady, pojistné 137 315 0 137 315

Odpis pohledávky 20 547 0 20 547

Odpisy 681 237 0 681 237

NÁKLADY CELKEM 18 644 354 417 002 19 061 356

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 445 316 37 898 1 483 214

Schválený příspěvek na provoz 13 065 000

Skutečně vyplacený příspěvek na provoz 13 065 000

Dotace KÚLK 1 271 000

Odvod z odpisů 0

Stav finančních prostředků k 31.12.2011: 1 459 074

z toho : Běžný účet 1 344 481

            Běžný účet FKSP 89 634

            Pokladna 24 959

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2011: 225 577

Fond odměn 87 827

FKSP 77 149

Fond rezervní 12 894

Fond reprodukce majetku 47 706
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3. Hospodářský výsledek 
 

Hospodářský výsledek roku 2011 je zásadním způsobem ovlivněný chybným účtováním 

v minulých letech a především pak procesem narovnání zůstatku investičního fondu a 

jeho uvedení do souladu se skutečným stavem. Veškeré účetní operace týkající se 

narovnání výsledků hospodaření let minulých v roce 2011 byly konzultovány s 

auditorkou příspěvkových organizací Ing. Báčovou a jejich hlavním cílem bylo, aby 

organizace vstoupila do roku 2012 s účetnictvím plně odpovídajícím zákonným 

požadavkům.  

 

Zůstatek Investičního fondu (IF) ve výši 2 524 tis. Kč byl dle doporučení Ing. Báčové 

rozdělen následujícím způsobem 

- 1 483 tis Kč je část NEKRYTÁ finančními prostředky, byla tedy proúčtována do 

výnosů jako nekrytí investičního fondu a reprezentuje minimální výši zisku na 

konci roku. Tento zisk bude sloužit na pokrytí ztrát minulých let, které vznikly 

v důsledku chybných výpočtů nekryté části investičního fondu v letech minulých 

- 1 041 tis Kč je část KRYTÁ finančními prostředky a byla použita jako dodatečný 

zdroj financování provozu organizace určený především na restrukturalizaci a 

reorganizaci. 

Organizace se držela doporučení Ing. Báčové, zisk je ve výši 1 483 tis. Kč a po schválení 

závěrečného účtu města Jablonec nad Nisou bude použit na kompletní pokrytí 

kumulované ztráty minulých let. 

Organizace má tedy vyřešen problém kumulované ztráty minulých let a veškeré její 

fondy jsou v plné výši kryty finančními prostředky. 
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4. Vybrané události v roce 2011 
 

4.1. Projekty 

1. Nadace ČEZ – Zapojení seniorů do aktivního života - kurzy PC a Trénování paměti 

– 50.000,-- Kč 

2. ČSOB – Nadační program vzdělávání – Finanční gramotnost seniorů v Jablonci 

nad Nisou – 26.500,-- Kč ( 13 606,--Kč čerpáno v r.2011) 

3. KÚ Lbc kraje – G-4 Program podpory zdravotnických vzdělávacích programů – 

Ergoterapie pro seniory v Jablonci nad Nisou – 10.850,-- Kč  

4. KÚ Lbc kraje – G-99 Program z rozhodnutí Zastupitelstva LK a Rady LK – Zřízení 

klubu seniorů v ul.Palackého v Jablonci nad Nisou – 10.000,-- Kč  

 
 

4.2. Propagační akce Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou 

 

CSS se také podílí na akcích zaměřených na propagaci organizace.  

 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb v  Libereckém kraji (26. 5. 2011) v sále Expo 

v Centru Babylon 

Cílem veletrhu byla prezentace poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje široké 

i odborné veřejnosti. Prezentovalo se více jak 50 organizací. 

 

Den zdravotně postižených (15. 6. 2011) 

Prezentace Centra na „Dnu zdravotně postižených“ v Jablonci nad Nisou  

Dne 15. června 2011 uspořádala Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

v ČR – klub Jablonec nad Nisou tzv. „Den zdravotně postižených“, který se uskutečnil 

formou veřejné prezentace poskytovatelů sociálních, zdravotních, či následných služeb 

na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou 

p.o.  zde prezentovalo jak své sociální služby, tak i výrobky seniorů z DZÚ Novoveská.  

 

Týden seniorů (27.9. - 2. 10. 2011) 

Aktivně se v roce 2011 účastnilo na Týdnu seniorů, a to pěveckým vystoupením dvou 

sborů SENIOR a RADOST, které zahájily Týden seniorů v malém sále Eurocentra a dále 

prezentací Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, kde byly představeny jednotlivě 

Kluby seniorů a činnost CSS v oblasti volnočasových aktivit pro seniory. Zajímavý 

program byl ukončen návštěvou seniorů v Senátu Parlamentu ČR. 
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Týden sociálních služeb (10. - 16. 10. 2011) a Den otevřených dveří v CSS (11. 10. 2011) 

CSS poskytlo prostory pro uskutečnění prezentace poskytovatelů sociálních služeb 

v rámci Týdne sociálních služeb a také se na této výstavě aktivně podílelo a prezentovalo 

svoji činnost. Cílem této akce je přispět k větší informovanosti zájemců o tyto služby. 

V souvislosti s touto akcí se také konal Den otevřených dveří v CSS konal a to 11. října 

2011.  
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IV. Závěr 

V roce 2011 prošla organizace velkými změnami. Rada města schválila dne 10.3. 2011 

usnesením RM/56/2011 jmenovaní nové ředitelky organizace. V průběhu roku proběhly 

další personální změny spojené s  odchody do důchodu a optimalizací činnosti 

organizace. Rok 2011 byl rokem, kdy probíhala reorganizace příspěvkové organizace, 

která vedla k rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb. Byla zavedena péče do 

večerních hodin, což umožňuje seniorům setrvávat ve svém domácím prostředí a pro 

lepší průkaznost byla zavedena během roku elektronická evidence poskytovaných 

služeb. 

V organizaci je kladem důraz na kvalitu poskytování pečovatelské služby a proto celý rok 

probíhala realizace opatření uložených inspekcí koncem roku 2010, tj. zavádění 

standardů kvality a změn do praxe. 

 

Nastal obrat v přístupu k seniorské veřejnosti a kromě klubů začaly fungovat vzdělávací, 

pohybové a společenské aktivity pro seniory, které vedou k zapojení do společenského 

života, zvyšují jejich fyzické možnosti a zabraňují negativním vlivům na tuto věkovou 

skupinu. Byly rozšířeny aktivizační programy pro seniory v jednotlivých klubech a začalo 

se s vytvářením příjemného zázemí pro tyto aktivity. Senioři za návštěvy klubů nehradí 

žádné poplatky, jejich činnost koordinujeme pomocí poradního orgánu Rady starších. 

 

Jednou z činností příspěvkové organizace je i poskytování podpory dětem a mládeži ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jde především o volnočasové aktivity zejména 

pro děti školního věku, kterým je nabídnuta práce v kroužcích zaměřených na hudbu, 

sport a vzděláváni. V roce 2011 byla nabídka rozšířena o prázdninové a pobytové 

programy. 

 

Ačkoli jsou činnosti organizace různorodé, vedení organizace pečlivě dohlíží na plnění 

společného cíle, a to uspokojit oprávněné potřeby obyvatel. 
 

Závěrem už jen výhled do nejbližší budoucnosti. CSS jako aktivní účastník komunitního 

plánování sociálních služeb vychází vstříc prioritám a závěrům Komunitního plánu 

Jablonecka. Ve spolupráci s vedením města připravíme v příštím roce další rozšíření 

služeb a to zavedení odlehčovací pobytové služby a ambulantních služeb. Zkvalitníme 

poskytování informací uživatelům o možnostech v sociálních službách a službách 

navazujících a zaměříme se na zavedení dobrovolnických služeb, které našim uživatelům  
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chybí. Zaktualizujeme Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby dle platné legislativy a 

rozšíříme nabídku fakultativních úkonů. Pro rok 2012 je před námi další náročný úkol a 

to překonat stereotypy, uvést nové pohledy a možnosti při poskytování služeb tak, aby 

služby respektovaly osobitost a individuální potřeby uživatelů. 

Aktivně se zapojíme do práce v České asociaci pečovatelské služby.  

 

Na tomto místě je třeba poděkovat všem, kteří nám umožňují plnit naše poslání. Velice 

si vážíme zájmu vedení města a podpory sponzorů. 

 

 

     

                                                                                                    

Jozífková Naděžda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jablonci dne 20. 4. 2012 


