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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 sociálních služeb 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  
 

Statutární město Jablonec nad Nisou  

IČ organizace  
 
Identifikátor služby 
 
ID datové schránky  
 

43256503  
 
8396068 – pečovatelská služba 
1947710 – odlehčovací služba 
us6kg76 

  Sídlo organizace 
 
 
Statutární orgán  
 
 
Kontakt                                          

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

  
 centrum@centrumjablonec.cz  

 www.centrumjablonec.cz  
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1.1. Členění organizace 

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

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

 Poskytování pečovatelské služby, terénní  a ambulantní v rozsahu daném 

zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. dle § 40 . 

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. Ambulantní pečovatelské služby jsou 

poskytovány ve středisku osobní hygieny v ul. Palackého 65, Jablonec nad Nisou. 
       

 Poskytování odlehčovací služby v rozsahu daném zákonem o sociálních 

službách č.108/2006 Sb. dle § 44. 

Odlehčovací služba je poskytována formou pobytovou, tj. 24 hodin 7 dní v týdnu, 

především obyvatelům Jablonce n. N, ale i pro občany Libereckého kraje a to na 

pracovišti v ul. Novoveská  4505/5, Jablonec nad Nisou.    
 

 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. 
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2. Personální zajištění 

 
Graf: organizační schéma 

 

 



Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 
Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

  IČ: 43256503 
 

6 
 

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

Citroën Berlingo 3L0-07 35 2008 8 685 5 309 B

Citroën Berlingo 3L9-13 25 2010 8 310 2 504 B

Citroën Berlingo 3L6-59 82 2009 2 412 12 556 B
Havárie a prodej duben 

2012

Citroën Berlingo 3L6-57 60 2009 9 093 650 B

Fiat Doblo 2L5-68 84 2006 1 781 41 528 N
porucha motoru a 

prodej  červen2012

Peugeot Expert 2L3-14 85 2005 12 682 27 587 N

Citroën C3 Picasso 4L3 4839 2012 6 241 0 B nové od dubna 2012

Citroën Berlingo 4L6 2074 2012 7 226 0 B nové od června 2012

ANCO 18 JNA-46 1996 0 x přívěs

56 430 90 134 xxxx xxxxCelkem

 

Fluktuaci zaměstnanců v organizaci dokumentuje následující tabulka. 
 

stav k 1. 1. 2012 
přírůstky úbytky 

stav k 31. 12. 2012 

skutečný přepočtený skutečný přepočtený 

42 40,75 8 8 42 40,00 

 

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

těchto dohod byl 29.  

 

V roce 2012 prošla organizace dalšími změnami s postupnou reorganizací, s cílem 

zefektivnit a zmodernizovat služby.  Došlo ke zrušení pracovních pozic na úseku péče a 

provozu a ke snížení pracovního úvazku u vedoucího KC a zástupce ředitelky pro 

sociální a zdravotní péči. Jednotlivé kroky reorganizace činností byly postupně 

realizovány dle předem schváleného postupu se zřizovatelem. Z porovnání roků je 

zřejmé, že tržby za poskytované úkony postupně rostou, přestože došlo k legislativní 

změně tj. snížení příspěvků na péči a dochází k neustálému přehodnocování potřeb 

uživatelů. 

 Na úseku terénní pečovatelské služby došlo ke změně v územním členění péče, ke 

změně Ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby. Dále bylo zahájeno poskytování 

ambulantní formy pečovatelské služby. 

 Došlo k aktualizaci Ceníku pronájmu nebytových prostor ve spolkovém domě 

s platností od 1. 3. 2012. 

 Zrušen rozvoz obědů pro MŠ od 1. 5. 2012. 

 Zahájení poskytování odlehčovací služby od 1. 9. 2012. 

 Utlumení činnosti Komunitního centra pro národnostní menšiny k 31. 12. 2012. 

3. Vozový park 

 

   Tabulka: vozový park 
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V roce 2012 byla organizací pořízena dvě nová vozidla. První z důvodu dopravní 

nehody, která byla pojišťovnou zhodnocena jako totální havárie, a druhé z důvodu 

závady na motoru Fiatu Doblo, která byla sice provizorně opravena, ale hrozilo riziko 

jejího opakování.  

 

Od 2. pololetí bylo zavedeno sledování pohybu vozidel pomocí systému GPS. Toto 

přineslo za 6 měsíců provozu úsporu cca 6 tis. km. 

4. Kontroly v organizaci 

Během sledovaného roku v naší organizaci proběhly ze strany nadřízených orgánů a 

institucí níže uvedené kontroly. Uvnitř organizace probíhá kontrola průběžně dle 

stanovených zásad. 

 

Kontrola KÚLK 

Zaměření kontroly: Vedení oddělené evidence účetních dokladů projektu 

„Ergoterapie pro seniory v Jablonci nad Nisou“. 

 

Výsledek: Účetní evidence o použití a využití poskytovatelem 

poskytnutých finančních prostředků projektu dle smlouvy 

OLP/181/2011 byla vedena v souladu s podmínkami výše 

uvedené smlouvy. 

 

Kontrola systému ochrany před bleskem 

Zaměření kontroly: Zjištění stavu a funkčnosti systému ochrany před bleskem. 

 

Výsledek: Byly zjištěny závady, jejichž odstranění bude realizováno 

v rámci oprav v roce 2013. 

 

Kontrola Oblastní inspektorát práce 

Zaměření kontroly: Dodržování daných lhůt pro hlášení „Plnění povinného podílu 

zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním, včetně způsobu 

plnění za rok 2011.“ 

 

Výsledek: Lhůta nebyla dodržena, porušení pracovních povinností bylo 

řešeno v souladu se z. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 

Zaměření kontroly: Dodržování z. č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 

 

Výsledek:   Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
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II.  Činnosti organizace 

1. Sociální služby 

Cílem sociálních služeb v roce 2012 bylo nadále zkvalitňovat a zefektivňovat poskytování 

sociálních služeb, rozšířit pečovatelské služby o ambulantní formu a zavést novou službu, a 

to pobytovou odlehčovací službu, určenou především občanům Jablonce nad Nisou, 

v případě volné kapacity a po dohodě s obcemi i obyvatelům Libereckého kraje. 

 

1.1. Pečovatelská služba  

1.1.1. Změny v roce 2012 

Leden  

 s účinností od 1. 1. 2012 byl zřizovatelem schválený nový Ceník úhrad za úkony 

pečovatelské služby 

 vydáno rozhodnutí registrujícího orgánů (KÚLK) o změně registrace sociálních služeb 

– Pečovatelská služba (uvedení doplňujících informací u cílové skupiny a u věkové 

struktury osob, pro které je sociální služba určena). Rozhodnutí nabylo právní moci 

31. 1. 2012  

Únor 

 požádáno u KÚLK o registraci ambulantní formy pečovatelské služby s kapacitou 12 

uživatelů na den, kdy uživatel dochází za službou do organizace, a to jak 

v činnostech základních (pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu ve středisku osobní hygieny, tzv. SOH), tak v činnostech 

fakultativních (pedikúra, masáže, relaxační cvičení, individuální volnočasové aktivity). 

Úpravy prostor pro poskytování pedikúry a masáží včetně vybavení 

Březen 

 zahájení poskytování ambulantní pečovatelské služby 

Duben 

 vstoupila v platnost nová organizační struktura, kdy byla sloučena střediska 

pečovatelské služby Novoveská a Boženy Němcové 

Červen 

 s účinností od 1. 6. 2012 byl zřizovatelem schválený nový Ceník úhrad za úkony 

pečovatelské služby 

Červenec 

 vstoupila v platnost nová organizační struktura, kdy byla zrušena střediska 

pečovatelské služby a byla vytvořena funkce vedoucí pečovatelské služby a zástupce 

vedoucí pečovatelské služby, které organizují poskytování péče na celém území 

s cílem efektivnějšího využívání pracovního času pečovatelek, tímto došlo ke zrušení 

jedné vedoucí pozice  
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1.1.2. 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. 

 

1.1.3. Kapacita a forma poskytování sociálních služeb 

Forma: 

 terénní - s kapacitou 385 osob 

 ambulantní - s kapacitou 12 osob/den 

V roce 2012 nebyl žádný zájemce o poskytování sociálních služeb odmítnut 

z kapacitních či jiných důvodů. 

 

1.1.4. 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. 

 

1.1.5. Místo a čas poskytování pečovatelské služby 

Pečovatelská služba terénní je poskytovaná 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.  

 

Služba je poskytovaná od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hodin, o víkendech a ve 

dnech pracovního klidu od 7.00 do 19.00 hodin. 

 

Pečovatelská služba ambulantní je poskytovaná ve středisku osobní hygieny (SOH), 

prostory se nacházejí v domě zvláštního určení v přízemí a v suterénu budovy 

Palackého 4423/65 v Jablonci nad Nisou. Provozní doba pro ambulantní formu je 

stanovena od pondělí do pátku od 7.00 do 19.00 hodin, o víkendech dle dohody 

s uživatelem.  
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1.1.6. Úhrady za poskytované úkony pečovatelské služby 

Organizace má zřizovatelem schválený Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (vyhláška č. 391/2011 Sb.). V průběhu roku 2012 došlo 2x k úpravě Ceníku a 

sice k 1.1.2012, kdy byly sloučeny některé  úkony v základní činnosti pod jeden čárový 

kód z důvodu zefektivnění práce pečovatelek a pohodlí uživatele, rozšířila se nabídka 

fakultativních činností o nové služby, jako např. doprava uživatelů vozidlem organizace 

za účelem návštěvy zdravotnických zařízení, úřadů apod., pedikúra jak v SOH, tak 

v domácnostech uživatelů, masáže, cvičení, individuální volnočasové aktivity. Další 

úprava nastala k 1. 6. 2012, kdy se změnily ceny za některé základní úkony dle platných 

legislativních norem. Byla redukovaná nabídka fakultativních služeb, nově je nabízeno 

ošetření bio lampou v SOH, zapůjčení bio lampy do domácnosti, kopírování jídelníčku, 

zrušena byla položka svoz prádla (zahrnuta do základní činnosti Praní a žehlení ložního 

či osobního prádla) a drobné opravy v domácnosti.  

 

V roce 2012 organizace poskytovala bezplatnou sociální péči jednomu uživateli. 
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1.1.7. Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby 

s účinností od 1. 6. 2012 schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením 

č. 121/2012 ze dne 24. 5. 2012 
 

1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

Úkon Popis Výše úhrady 

1. Základní sociální 
poradenství 

 bezplatné 

2. Pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o 
vlastní osobu  

- pomoc a podpora při podávání jídla, 
pití, 

- pomoc při oblékání a svlékání, 
- pomoc při prostorové orientaci,  
- pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík 

100,-- Kč/hod. 
 

3. Pomoc při osobní hygieně, 
nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu ve 
středisku osobní hygieny 
(SOH) 

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

- celková koupel v SOH,  
- výměna inkontinenčních pomůcek, 
- prevence opruzenin a proleženin,  
- pomoc při základní péči o vlasy, 

nehty, pomoc při použití WC,  

100,-- Kč/hod 
 

4. Poskytnutí stravy  - pomoc a podpora při zajištění jídla a 
pití, 

- podání jídla a pití 

120,-- Kč/hod. 
 

- dovoz, případně donáška obědů 
včetně přihlášení a odhlášení  

25,-- Kč/úkon 
 

- Dovoz nebo donáška dalšího jídla do 
stejné domácnosti (max. 2 jídla) 

10,-- Kč/úkon 

5. Zajištění chodu 
domácnosti 

 
 

- běžný úklid a údržba domácnosti, 
- údržba domácích spotřebičů,  
- pomoc při zajištění velkého úklidu 

domácnosti, 
- donáška vody, topení v kamnech 

včetně donášky topiva 

120,-- Kč/hod. 

6. Nákupy - nákupy a pochůzky 120,-- Kč/hod  

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

110,--Kč/úkon 
 

7. Praní a žehlení ložního či 
osobního prádla  

- praní a žehlení prádla 60,--Kč/ 1 kg 

- žehlení prádla (bez praní) 25,-- Kč/1 kg 

- věšení prádla 20,-- Kč /pračka 

8. Kontakt se společenským 
prostředím 

- doprovázení, konverzace, vyřízení 
korespondence, administrativní 
úkony 

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

Úkon Popis Výše úhrady 

9. Zapůjčení jídlonosičů a 
jiných spotřebičů  

- zapůjčení jídlonosiče včetně jeho 
přemývání v myčce 

- zapůjčení elektrického spotřebiče 
v majetku organizace (vysavače, 
vysoušeče vlasů, žehličky apod.) při 
provádění úkonů pečovatelské 
služby v domácnosti uživatele 

5,-- Kč/úkon 

10. Prádlo - sundávání a věšení záclon 35,--/okno 

11. Doprava uživatelů - vozidlem organizace na území města 
pouze s doprovodem pracovníka 
pečovatelské služby  

40,-- Kč/úkon 

- vozidlem organizace mimo území 
města (např. do krajského města) 
pouze s doprovodem pracovníka 
pečovatelské služby za účelem 
návštěvy lékaře, zdravotnického 
zařízení, úřadu, instituce, či 
specializovaného poskytovatele 
sociální služby 

50,-- Kč/úkon 

12. Telefonické vyřizování 
záležitostí uživatelů 

- z telefonu uživatele 10,--Kč/úkon 

- ze služebního telefonu 20,--Kč/úkon 

13. Dohledy  - dle potřeb uživatele 100,--Kč/hod. 

14.  Pedikúra - v SOH  130,--Kč/úkon 

- v domácnosti uživatele 150,--Kč/úkon 

15. Masáž, cvičení, 
individuální volnočasové 
aktivity 

- v SOH 100,--Kč/úkon 

-     v domácnosti 130/,--Kč/úkon 

16. Ošetření bio lampou  - v SOH 20,--Kč/10 min 

17. Zapůjčení bio lampy  - do domácnosti uživatele 50,-- Kč/2 dny 

18. Kopírování - jídelničku 2,--Kč/1 kopie 

- listin formátu A4 2,--Kč/1 kopie 
 

Fakultativní činnosti lze poskytnout pouze při využívání základních činností. 
 

Pečovatelská služba (základní činnosti) je poskytována v souladu s uvedenou 

legislativou bez úhrad těmto osobám: 

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

 účastníkům odboje 

 osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní 

rehabilitaci ve znění pozdějších předpisů 

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

jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno § 17 odst. 1 zákona 87/1991 

Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených výše starším 70 let. 
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1.2. Odlehčovací služba 

1.2.1. Změny v roce 2012 

Leden 

 organizace obdržela od zřizovatele novou Zřizovací listinu, kdy vymezení hlavního 

účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti bylo rozšířeno o Odlehčovací službu 

v souladu se schváleným Komunitním plánem města. 

Květen 

 požádáno u KÚLK o zaregistrování nové sociální služby dle § 44 zákona 

č. 108/2006 Sb. v platném znění – odlehčovací služby 

Červen 

 KÚLK rozhodl o registraci nové sociální služby odlehčovací služba ke dni 1. 7. 2012 

 S účinností od 1. 7. 2012 byl zřizovatelem schválen Ceník úhrad za úkony 

odlehčovací služby 

Červenec 

 dokončení úprav a vybavení prostor pro odlehčovací službu, mediální kampaň 

Srpen 

 byly slavnostně otevřeny prostory pro pobytovou odlehčovací službu v domě 

zvláštního určení v ulici Novoveská 4505/5 v Jablonci nad Nisou 

Září 

 zahájení provozu odlehčovací služby, přijetí prvních uživatelů. Maximální doba 

pobytu jednoho uživatele stanovena na dobu určitou s délkou trvání 1 měsíc 

Prosinec 

 na základě potřeb uživatelů byla maximální délka pobytu jednoho uživatele 

stanovena na dobu určitou s délkou trvání 3 měsíce  

 

1.2.2. Poslání odlehčovací služby 

Odlehčovací služba je časově omezená služba, kterou organizace poskytuje formou 

pobytové služby pro seniory a zdravotně či chronicky postižené dospělé občany, kteří žijí 

ve vlastní domácnosti a kterým zajišťuje podporu a péči v plném rozsahu rodina, nebo 

osoba jim blízká. Poskytujeme podporu právě pečující rodině, která po přechodnou dobu 

není schopna péči zajistit (potřebný odpočinek, regenerace sil, nemoc pečujícího či jiné 

důvody), kdy převezmeme péči o dospělého či seniora, který se po uplynutí doby trvání 

smlouvy vrátí do domácího prostředí. Umožníme tak cílové skupině, aby co nejdéle 

mohla setrvat ve své domácnosti a v přirozeném prostředí, přestože dočasně potřebuje 

celodenní péči mimo svoji domácnost. Po tuto dobu zajistíme uživateli jak celodenní 

péči, tak bezpečné a příjemné prostředí s důrazem na udržení dobré psychické kondice 

a posilování a udržení jeho schopností a dovedností. Služba je prevencí dlouhodobých 

pobytových služeb. Toto je cílem a posláním služby. 
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1.2.3.  Kapacita a forma poskytování odlehčovací služby 

Forma:  pobytová na dobu určitou 

Kapacita:     4 místa ve 3 pokojích 

Struktura:  1x dvoulůžkový pokoj, 2x jednolůžkový pokoj 

 

1.2.4. 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.  

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

smyslového postižení sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné fyzické osoby při 

zajišťování svých potřeb. 

Služba je určená především pro obyvatele Jablonce nad Nisou, ale může být i 

poskytnuta ostatním občanům zejména Libereckého kraje a to na základě uzavřené 

dohody mezi starosty obcí a ředitelkou organizace v souladu se zákonem o sociálních 

službách. 

 

1.2.5. Místo a čas poskytování pečovatelské služby 

Služba je poskytovaná na pracovišti odlehčovací služby v domě zvláštního určení v ul. 

Novoveská 4505/5 v Jablonci nad Nisou formou pobytovou, tj. 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu. Organizace nedisponuje uzavřeným oddělením, proto službu nelze poskytovat 

zájemcům s Alzheimerovou chorobou. 

 

1.2.6. Úhrady za poskytované úkony odlehčovací služby 

Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby byl schválen zřizovatelem s účinností od 1. 7. 

2012 a je stanoven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou 505/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 391/2011 Sb.). 

 

Prostory odlehčovací služby 
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1.2.7. Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby 

účinností od 1. 7. 2012 schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením č. 

135/2012 ze dne 6. 6. 2012 
 

1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

Úkon Popis Výše úhrady 

1. Základní sociální poradenství  bezplatné 

2. Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu  

- pomoc a podpora při podávání 
jídla, pití, 

- pomoc při oblékání a svlékání, 
včetně speciálních pomůcek 

- pomoc při prostorové orientaci,  
- pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík 

100,-- Kč/hod. 
 

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

- pomoc při úkonech osobní hygieny 
- výměna inkontinenčních pomůcek, 
- prevence opruzenin a proleženin,  
- pomoc při základní péči o vlasy, 

nehty, pomoc při použití WC,  

100,-- Kč/hod 
 

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

160,--Kč/den 
 

5. Pomoc při přípravě stravy - strava přiměřená době poskytování 
služby 

100,--Kč/hod 

6. Poskytnutí ubytování 
 

- ubytování a úklid, praní ložního a 
osobního prádla a ošacení, žehlení 

200,--Kč/den 
 
 

7. Kontakt se společenským 
prostředím 

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

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

100,--Kč/hod 

8. Sociálně terapeutická činnost - Rozvoj nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností 

120,--Kč/hod 

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

- pomoc při komunikaci vedoucí 
k uplatňování práv a oprávněných 
zájmů 

- pomoc při vyřizování běžných 
záležitostí 

120,--Kč/hod 

10. Výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti 

- nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních 
schopností a dovedností 

120,--Kč/hod 
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2. Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby 
 
11. Doprava uživatelů - vozidlem organizace na území 

města pouze s doprovodem 
pracovníka pečovatelské služby  

40,-- Kč/úkon 

- vozidlem organizace mimo území 
města (např. do krajského města) 
pouze s doprovodem pracovníka 
pečovatelské služby za účelem 
návštěvy lékaře, zdravotnického 
zařízení 

50,-- Kč/úkon 

12. Telefonické vyřizování 
záležitostí uživatelů 

- z telefonu uživatele 10,--Kč/úkon 

- ze služebního telefonu 20,--Kč/úkon 

13. Pedikúra  130,--Kč/úkon 

14. Masáž a individuální cvičení   100,--Kč/úkon 

15. Ošetření bio lampou  20,--Kč/10 min 

16. Nákupy - potraviny 
- hygienické potřeby 

10,--Kč/úkon 

17. Zapůjčení televizoru  5,-- Kč/den 

18. Kopírování  -     listin formátu A 4 2,--Kč/kopie 

 

 

1.3. Vzdělávání zaměstnanců 

Organizace vytvořila podmínky pro vzdělávání zaměstnanců, kdy celkové náklady činily 

118.642,-- Kč. Z toho na vzdělávání a supervize pracovníků pečovatelské služby bylo 

vynaloženo 75.784,-- Kč, na zvýšení kvalifikace těchto pracovníků dalších 14.800,-- Kč 

(pedikérské kurzy). Oproti roku 2011 byly celkové náklady na vzdělávání vyšší o 

22.874,-- Kč. Na vzdělávání zaměstnanců získala organizace dotaci od KÚLK ve výši 

60.000,-- Kč. 

 

1.4. Statistika 

Srovnání úhrad za poskytnuté pečovatelské služby v letech 2008 až 2012 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

1.359.140,-- 1.742.870,-- 2.318.586,-- 2.249.855,-- 2.775.170,-- 

 

V porovnání tržeb dosažených v roce 2012 s předchozími obdobími, zejména pak s rokem 

2011 je patrné, že činnost v oblasti sociálních služeb se stabilizovala a zefektivnila.  
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leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

2012 211 198 237 210 232 233 232 238 228 262 262 232 

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 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

260 

280 

tr
žb

a 
za

 s
lu

žb
y 

v 
ti

s.
 K

č 

 

U základních činností poskytovaných sociálních služeb byl kladen důraz na potřebnost 

služeb u jednotlivých uživatelů, tím vznikl kapacitní prostor pro poskytování služeb těm 

lidem, kteří je skutečně potřebují.  

Průměrný počet uživatelů, kteří v měsíci odebrali alespoň jednu základní službu, činil 

271 osob. Nově bylo uzavřeno 80 smluv, ukončeno bylo 92 smluv. 

 

Statistika úkonů pečovatelské služby za rok 2012 

V roce 2012 organizace prostřednictvím svých zaměstnanců v rámci poskytování terénní 

i ambulantní pečovatelské služby  

 vykonala 16.350 hodin v přímé péči 

 vyprala a vyžehlila 5.718 kg osobního a ložního prádla 

 dovezla a donesla 19.004 obědů 

 uskutečnila 71.087 návštěv v rámci terénní služby 
 

Procentuální porovnání nejvíce využívaných úkonů pečovatelské služby, jednoznačně 

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

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

Graf: vývoj výnosů v letech 2010 - 2012. 
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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.  

 

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. 2012 smlouvy o pronájmu prostor s těmito organizacemi 

Dimenze 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 

JAKOP – Jablonecký klub onkologických pacientů 

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 

Naděje o. s. 

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  

TJ Tatran – Jablonec nad Nisou 

Kučerová Helena, Jablonec nad Nisou 

Rodičovské sdružení při 7. MŠ – Jablonec nad Nisou 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 

ZO odborového svazu KOVO Autobrzdy, Jablonec nad Nisou 

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 

Jablotron Alarms a.s 

AABYSS s.r.o., Liberec 

Ludmila Relichová – Taneční a pohybové studio Magdaléna – Rychnov u Jablonce n. N. 
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Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. – Praha 

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Hospicová péče svaté Zdislavy 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství – Jablonec nad Nisou 

Občanské sdružení – MC Jablíčko – Jablonec nad Nisou 

AKT plastikářská technologie Čechy s.r.o. 

Maruška Zdeněk, Jablonec nad Nisou 

Křesťanský sbor DOBRÁ ZPRÁVA o. s. 

Český svaz žen o.s. – Jablonec nad Nisou 

Domov Maxov 

Mgr. Pavel Zeman – Jindřichův Hradec 

Rodina24 – Liberec 

Svaz důchodců ČR, městská organizace Jablonec nad Nisou 

Fotoklub NEKRAS – Jablonec nad Nisou 

 

CSS upravilo další prostory ve spolkovém domě, a to skladové prostory na prostory 

zázemí veřejné služby MMJN (usnesením RM/150/2012) a dále cvičebnu, která se 

nachází v podlaží 1b a senioři mohou tento prostor využívat nejenom k pohybovým 

aktivitám a k zájmovým činnostem, ale také ke komorním společenským akcím, od 

pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin, po dohodě i v sobotu a neděli. Prostor je 

vybaven kuchyňkou. Prostory velkého sálu, malého sálu, konzultační místnosti a 

cvičebny jsou vybaveny novými židlemi se širokými sedáky a do velkého sálu byla nově 

instalována zrcadlová stěna. Od 1. 3. 2012 došlo k úpravě Ceníků nebytových prostor ve 

spolkovém domě. 

 

   Cvičebna       Velký sál se zrcadlovou stěnou 

 

Klubovna seniorů, která je vybavena 2 PC připojenými na internet a černobílou 

tiskárnou, je využívána seniorskou veřejností od druhé poloviny října 2011, a to 

bezplatně každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin. 

                               

  



Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 
Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

  IČ: 43256503 
 

21 
 

 

2.2. Kluby a volnočasové aktivity seniorů 

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

sociální kontakty a vazby nejen s vrstevníky. Klubová setkání chápeme jako základní 

formu společenských aktivit seniorské veřejnosti a tím se snažíme předcházet sociální 

izolaci seniorů. 

 V rámci CSS aktivně působilo v r. 2012 sedm klubů seniorů a Svaz důchodců ČR.  

Zástupci jednotlivých klubů jsou zastoupeni v Radě starších, která se schází každý 

měsíc na svém pravidelném zasedání za účasti zástupců vedení CSS a představitelů 

města. Rada starších se podílí na rozhodování města, hájí zájmy seniorů a usiluje o 

aktivní zapojení seniorů do veřejného života a o pozitivní prezentaci seniorské 

veřejnosti. 

 

Název klubu Klub jabloneckých seniorů 

Kontaktní osoba 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 DZU Kokonín 

Kontaktní osoba Květa Novotná 

Počet členů 20 

Název klubu DZU Novoveská 

Kontaktní osoba Květa Čílová 

Počet členů 30 

Název klubu DZU Palackého 

Kontaktní osoba Lidmila Hamříková 

Počet členů 20 

Název klubu DZU Boženka 

Kontaktní osoba Věra Tesařová 

Počet členů 25 
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CSS se v roce 2012 zaměřilo zejména na zvýšení informovanosti seniorů s orientací na 

ochranu jejich práv a bezpečnosti, na vzdělávací a poznávací programy a zájmové 

aktivity. 

 

Leden 2012 - jmenování nové předsedkyně Rady starších, novoroční koncert pro 

seniorskou veřejnost, zahájení zdravotního cvičení. 

Únor 2012 - zahájení 2. ročníku preventivně vzdělávacího projektu Akademie seniorů, 

CSS a Správa CHKO Třeboňsko ve spolupráci se seniory dobrovolníky připravili 

vernisáž výstavy fotografií flóry a fauny Třeboňska, zahájení přípravy seniorů na Jarní 

turnaj v kuželkách. 

Březen 2012 - organizace přednášek a seminářů zaměřených na ochranu a bezpečnost 

seniorů z oblasti finanční gramotnosti, podpořeny Nadačním programem vzdělávání 

ČSOB, uskutečnění Osvětové přednášky za účasti předsedkyně České společnosti pro 

trénování paměti a mozkový jogging Ing. Danuše Steinové, zahájení celoročního výcviku 

Nordic Walking. 

Duben 2012 - úprava prostor v DZU Kokonín na klubovnu seniorů, organizace Jarního 

turnaje v kuželkách, zahájení kurzů trénování a posilování paměti pro seniorskou 

veřejnost, organizace vyjížďky na koních v areálu koupaliště Novoveská. 

 

    

Klubovna seniorů DZU Kokonín 

 

Květen 2012 - ve spolkovém domě a klubech seniorů probíhaly květnové slavnosti, 

setkání s ředitelem dopravního podniku Lubošem Wejnarem zaměřená na městskou 

hromadnou dopravu v Jablonci n. N., uspořádání turnaje v pétanque seniorů z Jablonce, 

Liberce a Frýdlantu. 

Červen  2012 - v Městském divadle Jablonec nad Nisou uskutečnění koncertu, kterým 

byla v roce 2011 spuštěna informační kampaň proti násilí na seniorech a předpojatosti 

společnosti vůči seniorům, slavnostní zakončení 1. a 2. semestru vzdělávacího projektu 

Akademie seniorů, letní setkání představitelů města se seniorskou veřejností. 

Červenec-srpen 2012 – organizování výletů za finanční podpory města, dovybavení 

stávajících prostor klubu seniorů Opletalka. 
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    Klubovna seniorů Opletalka 

 

Září 2012 - seniorský turnaj v pétanque, zahájení semestru Akademie seniorů 

zaměřeného na bezpečnost a ochranu majetku seniorů, 5 kurzů zaměřených na 

počítačovou gramotnost, účast na Seniorské míli ve sportovním areálu Vesec v Liberci. 

Říjen 2012 - předání nového herního prvku - golfového pole u příležitosti Svátku seniorů 

(1. 10.), prezentace nových terapeutických pomůcek pořízených za finanční podpory 

KÚLK, pravidelné zdravotní cvičení v klubech seniorů Boženka, Opletalka, Palackého a 

Novoveská, podzimní kurzy trénování a posilování paměti pro seniorskou veřejnost, u 

příležitosti st. svátku 28. října uskutečnění slavnostního koncertu, návštěva vily a hrobky 

manželů Benešových v Sezimově Ústí. 

Listopad 2012 - oživení českých tradic oslav svátku Sv. Martina a zahájení adventu, 

společný večer pro seniory z Jablonce, Liberce a Frýdlantu v osadě Víska u Višňové. 

Prosinec 2012 - štrůdlování pro Naději s Fokusem - společná akce seniorů a chráněné 

kavárny Fokus, pro klienty Naděje o.s., zorganizování Vánočního turnaje v kuželkách. 

 

2.3.  Vzdělávací programy 

Celý rok probíhalo systematické vzdělávání seniorů  

 

Kurzy Informační a komunikační technologie (ICT) 

V roce 2012 CSS pokračovalo pro velký zájem v pořádání dalších kurzů ICT, ve kterých 

senioři získávají základní znalosti z oblasti práce s počítačem. Celkem se v roce 2012 

uskutečnilo 14 kurzů ICT. Jarních kurzů bylo celkem 8 a podzimních CSS otevřelo 6. 

Celkem těmito kurzy prošlo 144 zájemců. Kurzy PC měly 2 úrovně, kurz pro začátečníky 

(6) a pro mírně pokročilé (4). 2 zkrácené kurzy byly zaměřeny na praktické znalosti 

získané v kurzu pro začátečníky a 2 kurzy, které si z části hradili účastníci, a které byly 

nad rámec nabízených kurzů, se orientovaly na zpracování digitální fotografie. 3 kurzů 

výpočetní techniky se ujali dobrovolníci, 1 kurz vedl zástupce města a 8 kurzů bylo 

financováno z prostředků CSS. 
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Kurzy trénování a posilování paměti  

CSS zorganizovalo v roce 2012 celkem 6 kurzů Trénování a posilování paměti. 

Podzimní kurzy trénování a posilování paměti byly podpořeny v rámci projektu Podpora 

kvality života seniorů Nadací Škola hrou. Kurzů se zúčastnilo 109 zájemců. 

 

Akademie seniorů  

Jedná se o jedinečný, dlouhodobý projekt, který CSS realizuje od září roku 2011. Jedná 

se o 4. semestrální výuku, která je zaměřena na bezpečnost, práva, zdravý životní styl 

seniorů, na ochranu před majetkovým zneužíváním, na oblast mezilidských vztahů, na to 

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. Cílem projektu je zaktivizovat pozornost seniorů vůči okolí a 

vést je k prevenci. Do jarních 2 semestrů se zapojilo celkem 77 posluchačů a podzimní 

semestr absolvovalo 90 posluchačů. 

 

Finanční gramotnost  

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

projekt zaměřený na Finanční gramotnost seniorů v Jablonci nad Nisou, který byl 

dokončen v roce 2012. Cílem projektu bylo 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. Do jarních seminářů se zapojilo celkem 396 

seniorů. 

 

2.4. Pohybové aktivity  

Pohybové aktivity, to jsou výlety, relaxační a zdravotní cvičení, házení šipek na terč, 

hra kuželky, chůze s turistickými holemi, pétanque, minigolf. CSS získalo v roce 2012 z  

grantového fondu zdravotnictví KÚLK finanční prostředky ve výši 25.000,- Kč na projekt 

Terapeutické aktivity pro seniory v Jablonci nad Nisou. CSS realizuje od zimy 

2011 / 2012 v prostorách spolkového domu 1x týdně zdravotní cvičení pro seniorskou 

veřejnost pod odborným vedením cvičitelky seniorky a zdravotní a relaxační cvičení 

v domech zvláštního určení, kde se senioři scházejí 1x týdně také pod odborným 

vedením cvičitelky seniorky. 

 

2.5. Další zájmové a společenské aktivity 

Letní setkání seniorů ve vnitrobloku spolkového domu „plackiáda“, letní grilování, 

hudební odpoledne, účast na jednotlivých produkcích cca 40 seniorů. Od listopadu 2011 

se pravidelně každý měsíc pořádá pro šikovné seniory v prostorách CSS Výtvarný klub 

pro šikovné ruce. Zájem o výtvarnou činnost narůstá a pohybuje se od 10 do 40 seniorů 

dle zaměření.  

 

Aktivity, které navazují na české tradice, jako např. „masopustní veselice“, „Na sv. 

Martina“ a komponovaný pořad „Advent klepe na dveře“ s účastí kolem 100 seniorů. 
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2.6. Komunitní centrum v Zeleném údolí  

Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Zeleném údolí v Jablonci nad Nisou (KC) 

bylo založeno městem Jablonec nad Nisou před 6-ti lety. Cílem KC je podporovat 

vzdělávání a povzbuzovat děti v dané lokalitě v kopírování obvyklého životního stylu a 

emocionálně je podpořit. Při zajišťování aktivit spolupracujeme s oblastním spolkem 

ČČK a s občanskými sdruženími SALEM a PROSTORY. 

 

Projekty  

KÚLK - Kdo si hraje, nezlobí! 

Nadace Euronisa – Křížem krážem naším krajem 

 

Finanční příspěvky ve výši 20 000,- Kč a 10 000,- Kč byly zcela využity pro děti 

z Jablonce nad Nisou, a to k úhradě materiálových a nemateriálových nákladů, jízdného 

a vstupného. 

 

Přehled činností KC v roce 2012 

hlavní akce: 

 novoroční setkání v KC Zelené údolí 

 aktivní účast dětí na vernisáži výstavy Přírodou Třeboňska 

 výroba jarní a podzimní dekorace 

 velikonoční posezení a pěvecké vystoupení dětí ve spolkovém domě 

 první jarní oheň 

 společné trávení jarních prázdnin 

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

 táborový oheň na ukončení školního roku 

 Piráti ze Zeleného údolí - výlety (poznávací akce - kostely v Jablonci nad Nisou, 

Radvánovice, Babylon Liberec, hřiště Vratislavice, bobová dráha Janov, zámek 

Sychrov, hrad Frýdštejn, Český ráj, cyklistické výlety, soutěže, hry) 

 aktivní účast dětí na akci Jablonecké jablečné posvícení v rámci Týdne seniorů 

 aktivní trávení podzimních prázdnin 

 návštěva kina 

 zimní sportovní hry - sáňkování, bobování, bruslení 

 výroba vánoční dekorace 

 andělské zvonění ve spolkovém domě 

 vánoční besídka  
 

sportovní aktivity: 

 návštěvy soutěžních utkání HC Vlci Jablonec 

 návštěvy soutěžních utkání FK Baumit Jablonec 

 společné bruslení na Městském stadionu v Jablonci nad Nisou 

 společné návštěvy Městského bazénu v Jablonci nad Nisou 
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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 ČR - 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) 

 

V 2. pololetí roku 2012 proběhlo ve spolupráci s městem zhodnocení efektivnosti a 

účelnosti provozu KC: 

 Náklady na provoz KC činily v roce 2011 téměř 750 tis. Kč. (náklady na energie, 

mzdy atd.). 

 Služby poskytované KC byly méně využívány, zájem se snižoval, odstěhování 

rodin. 

 

Rada města rozhodla dne 11. října 2012 na svém zasedání usnesením č. 234/2012 

o utlumení činnosti Komunitního centra pro národnostní menšiny Zelené údolí. 

 

3. Doplňková činnost 

Doplňkovou činností organizace v roce 2012 bylo především pronajímání nebytových 

prostor. Organizace disponuje celkem pěti 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 

Cvičebna 20 220 

Konzultační místnost 10 100 
 

Celkové výnosy z doplňkové činnosti organizace dosáhly v roce 2012 výše 506 tis. Kč. 
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13 511; 67% 

768; 4% 

4 249; 21% 

1 398; 7% 
145; 1% 

139; 0% 
28; 0% 

Zdroje financování v tis. Kč a % 

Zřízovatel - příspěvek na 
provoz 

Zřizovatel - Investiční dotace 

Z vlastní činnosti 

MPSV 

KÚLK 

UP 

 

III. Hospodaření a ekonomické ukazatele 

1. Zdroje financování 

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

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

od soukromých subjektů. V roce 2012 se nám podařilo navýšit výnosy z vlastní činnosti 

o 549 tis. Kč.   

             v Kč.  

CIZÍ ZDROJE 

Město Jablonec nad Nisou - Příspěvek na provoz 13 511 000,-- 

 - Investiční dotace 768 109,-- 

MPSV - Dotace na pečovatelskou službu 1 398 000,-- 

UP - Příspěvek na vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa 

138 500,-- 

KÚLK - G9  „Podpora terénní pečovatelské služby“ 60 000,-- 

 - G9  „Podpora terénní pečovatelské služby“ 40 000,-- 

 - G10  „Kdo si hraje, nezlobí!“ 20 000,-- 

 - G5  „Terapeutické aktivity pro seniory“ 25 000,-- 

Dary - Nadace škola hrou „Trénování a posilování paměti“ 5 000,-- 

 - Nadace EURONISA  „Křížem krážem naším krajem“ 10 000,-- 

 - ČSOB „Finanční gramotnost seniorů“ 12 894,-- 

Celkem 15 988 503,-- 

 

VLASTNÍ ZDROJE 

Z vlastní činnosti - za služby 2 806 370,-- 

 - z pronájmu 500 485,-- 

 - ostatní (nekrytí IF, prodej DHM..…) 942 002,-- 

Celkem 4 248 857,-- 
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2. Závěrečný účet za rok 2012 
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3. Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek roku 2012 ve výši 6 692,23 Kč odráží stabilizaci hospodaření 

organizace.  

 

Výnosy byly kladně ovlivněny zvýšením tržeb z terénní pečovatelské služby a novými 

výnosy z odlehčovací služby. Dalšími významnými zdroji bylo získání dotace od úřadu 

práce a navýšení dotace MPSV. Provozní příspěvek zřizovatele se oproti roku 2011 

snížil, ale zřizovatel nově poskytl investiční dotaci. 

 

I přes zvýšení rozsahu poskytovaných služeb jsme dosáhli významného snížení 

některých nákladových položek, a to především nákladů na telekomunikace a mzdových 

nákladů. Kromě snížení celkového objemu mzdových nákladů došlo také ke změně 

jejich struktury. Snížily se náklady na THP a provozní pracovníky a naopak se zvýšily 

náklady na pracovníky v přímé péči. Za úspěch se dá též považovat mírné snížení 

nákladů na pohonné hmoty i přes růst jejich cen.  

 

 

Slavnostní koncert -  28. říjen 
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4. Vybrané události v roce 2012 

 

Propagační akce Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou 

CSS se v roce 2012 zaměřilo na propagaci organizace.  

 

Stránka Senior plus  

Na webových stránkách CSS v rubrice Aktivity seniorů je každý měsíc prezentována 

stránka Senior plus v Jabloneckém měsíčníku, kde se nejenom seniorská veřejnost 

může seznámit s aktivitami pro seniory a programy jednotlivých klubů seniorů. 

 

Kampaň ke Světovému dni proti násilí na seniorech (15. 6. 2012) 

CSS ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou podporuje ochranu práv seniorů, a 

proto se připojilo k výzvě organizace International Network For The Prevention Of Elder 

Abuse a zahájilo kampaň proti násilí na seniorech, a to v podobě každoročně 

pořádaného koncertu konaného ke Světovému dni proti násilí na seniorech v Městském 

divadle v Jablonci nad Nisou. 

 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji (6. 6. 2012) 

Cílem veletrhu byla prezentace poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje široké 

i odborné veřejnosti. 

 

Den zdravotně postižených (13. 6. 2012) 

Prezentace CSS na „Dnu zdravotně postižených“ v Jablonci nad Nisou, formou veřejné 

prezentace poskytovatelů sociálních, zdravotních, či následných služeb na Mírovém 

náměstí v Jablonci nad Nisou.  

 

Týden seniorů (2.10. - 7. 10. 2012) 

Aktivně se v roce 2012 zapojila organizace do Týdne seniorů, a to na akci Jablonecké 

jablečné posvícení, kdy ve spolupráci se statutárním městem a MC Jablíčko připravilo 

odpoledne spojené se soutěží o nejlepší, nejoriginálnější a nejchutnější výrobek z jablek.  

 

Týden sociálních služeb (8. - 14. 10. 2012) 

CSS se zúčastnilo výstavy poskytovatelů sociálních služeb v rámci Týdne sociálních 

služeb konané pod heslem „Aby se člověk cítil být člověkem“, kde prezentovalo svoji 

činnost. 
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IV. Závěr 

V roce 2012 probíhaly v organizaci další změny, a to jak personální tak i organizačně 

provozní.  Od začátku hodnoceného roku jsme se zaměřili na sledování výkonnosti a 

provozní náklady organizace. Rozšířili jsme poskytované služby o ambulantní a 

odlehčovací, a tím jsme přispěli k naplnění cílů Komunitního plánu Jablonecka. 

V organizaci je kladen důraz nejen na kvalitu poskytování pečovatelské služby, ale i na 

poskytování služeb skutečně potřebným a na respektování jejich potřeb. Celý rok 

probíhaly kontroly dodržování metodických předpisů a směrnic organizace včetně 

realizace uložených opatření. Velká pozornost byla věnována ochraně práv uživatelů a 

vytvoření ochranných mechanismů a pravidel organizace. Metodické materiály byly i 

součástí vzdělávání zaměstnanců, kde byly zohledněny nové trendy v sociálních 

službách, nové metody práce a změny přístupu k uživatelům. 

 Pro posílení pozitivního přístupu k seniorské veřejnosti je potřeba zajistit této skupině 

podporu, jednat s nimi správným způsobem a respektovat jejich potřeby a zájmy. 

Z těchto důvodů byly vzdělávací, pohybové a společenské aktivity pro zmíněnou 

věkovou skupinu rozšířeny a pokračovali jsme i ve vytváření příjemného zázemí pro 

jejich aktivity. Činnost koordinujeme pomocí poradního orgánu Rady starších, která se 

schází pravidelně, podílí se na informovanosti seniorské veřejnosti a přispívá 

k důvěryhodnosti vnímání naši organizace. 
 

V roce 2013 se zaměříme na kvalitu péče a současně na její hospodárnost, budeme 

pokračovat v implementaci standardů kvality služeb a vzdělávání zaměstnanců pro naši 

cílovou skupinu uživatelů. Zaměříme se i na zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti 

komunikace s uživatelem vyžadujícím specifický přístup při poskytování sociálních 

služeb – jedná se např. o komunikaci s osobami se sluchovým postižením a se 

zrakovým postižením, případně se začínající demencí. 
 

CSS jako aktivní účastník komunitního plánování sociálních služeb vychází vstříc 

prioritám a závěrům Komunitního plánu Jablonecka. Ve spolupráci s vedením města 

plánujeme v dalším roce  modernizaci prostor střediska osobní hygieny, tak abychom 

zajistili správnou a bezpečnou manipulaci s uživateli a předcházeli tím i úrazům 

pracovníků a jejich přílišné námaze, která často vede k rizikům pracovní neschopnosti 

z výkonu povolání.  
 

Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří nám umožňují plnit naše poslání. Velice si 

vážíme podpory vedení města a spolupráce s poskytovateli sociálních a zdravotních 

služeb a to především s DD Jablonecké Paseky, Diakonie ČCE st. v Jablonci n. N. a 

Nemocnice Jablonec n. N. Děkujeme všem sponzorům za finanční podporu naší 

organizace. 

 

 

 

 

Jozífková Naděžda  


