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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 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.  

 
 

1. Základní informace o organizaci  

 

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

Právní forma   
 

Příspěvková organizace  

Zřizovatel  
 

Statutární město Jablonec nad Nisou  

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  zastupitelstvem města usnesením č. 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 bytech zvláštního 

určení, v domácnostech na území města Jablonce nad Nisou a v  obcích správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Jablonce nad Nisou. Ambulantní pečovatelské 

služby jsou poskytovány ve středisku osobní hygieny v ul. Palackého 4424/65, 

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. 
 

 

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

Citroën Berlingo 3L0 0735 2008 8 266 12 012 B

Citroën Berlingo 3L9 1325 2010 7 541 55 097 B

Citroën Berlingo 3L6 5760 2009 10 776 7 522 B

Citroën Berlingo 4L7 2029 2013 5 546 4 000 B

Peugeot Expert 2L3 1485 2005 4 614 540 N prodej 5. 2. 2013

Citroën C3 Picasso 4L3 4839 2012 8 243 64 410 B

Citroën Berlingo 4L6 2074 2012 11 901 109 189 B
výměna SPZ (4L4 

6392)

ANCO 18 JNA-46 1996 0 x přívěs

56 887 252 770 xxxx xxxxCelkem

 

Fluktuaci zaměstnanců v organizaci dokumentuje následující tabulka. 
 

stav k 31. 12. 2012 
přírůstky úbytky 

stav k 31. 12. 2013 

skutečný přepočtený skutečný přepočtený 

42 40,00 9 8 42 39,69 

 

K 31. 12. 2013 byl po vzájemné dohodě ukončen pracovní poměr se zaměstnancem, 

který byl dlouhodobě nemocný. 

 
V průběhu roku byly průběžně uzavírány také dohody o provedení práce a dohody 

o pracovní činnosti, celkový počet těchto dohod byl 26.  

 

V roce 2013 pokračoval proces reorganizace s cílem zefektivnit a zmodernizovat 

poskytované služby. Došlo ke změnám počtu pracovníků v přímé péči v reakci na 

výkony pečovatelské služby během roku. Ve větší míře jsou využívané zkrácené 

pracovní úvazky. Veškeré změny jsou prováděny s důrazem na dodržování pracovně-

právních předpisů. Změny byly postupně realizovány dle předem schváleného postupu 

se zřizovatelem. Z porovnání roků je zřejmý přesun pracovníků ve prospěch přímé péče. 

3. Vozový park 

 

V roce 2013 bylo organizací pořízeno jedno nové vozidlo. Důvodem pro jeho pořízení byl 

špatný technický stav vozidla Peugeot Expert, kterému končila TK. Aby vozidlo prošlo 

technickou kontrolou, byly by nutné opravy v řádu desítek tisíc Kč. Vozidlo mělo pro potřeby 

provozu organizace nevyhovující palivo – naftu. 

 

Pohyb vozidel je monitorován pomocí systému GPS. Tento systém se v organizaci velmi 

osvědčil. 

 

   Tabulka: vozový park 
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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 Okresní správy sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou 

Zaměření kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění 

a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. 

 

Výsledek: Nedostatky nebyly zjištěny, zaměstnavatel poskytl potřebnou 

součinnost. 
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II.  Činnosti organizace 

1. Sociální služby 

Cílem CSS v roce 2013 bylo nadále zkvalitňovat a zefektivňovat poskytování sociálních 

služeb, stabilizovat provoz pobytové odlehčovací služby, jejíž činnost byla zahájena ve 

II. pololetí roku 2012, zlepšit prostředí a podmínky pro poskytování ambulantní pečovatelské 

služby a v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků a pracovníků pečovatelské služby jsme 

se zaměřili na péči o uživatele s vyšší mírou závislosti, dále na profesionalitu a osobní 

přístup k uživatelům. 

V roce 2013 obdrželo Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., významné 

ocenění za kvalitu poskytovaných sociálních služeb a sice Čestné uznání v kategorii 

„Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory“, které uděluje každoročně Redakce 

časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci s Radou kvality ČR pod patronací 

senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, ministerstva práce a sociálních 

věcí a vydavatele pořádajícího časopisu „Ošetřovatelská péče“.  

 

1.1. Pečovatelská služba 

1.1.1.  Změny a významné události v roce 2013 

Leden  

 S účinností od 1. 1. 2013 vešla v platnost nová organizační struktura, kdy mimo jiné 

došlo k upřesnění úvazků mezi provozním úsekem a úsekem péče. 

Duben 

 Vstoupila v platnost nová organizační struktura, došlo k úpravě úvazků pracovníků 

pečovatelské služby, tj. snížení počtu pečovatelek z 24 + 0,1 + pradlena na 

23 + 0,1 + pradlena vzhledem ke kapacitě organizace a k počtu uzavřených smluv. 

 S účinností od 5. 4. 2013, vešel v platnost nový Ceník úhrad za úkony pečovatelské 

služby, schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením č. RM/83/2013 ze 

dne 4. 4. 2013. Se všemi uživateli byly uzavřeny nové Smlouvy o poskytnutí 

pečovatelské služby.  

 Byly předány k užívání zrekonstruované prostory střediska osobní hygieny (SOH) 

v ul. Palackého 4424/65 v domě zvláštního určení, které slouží pro poskytování 

ambulantních služeb. Prostory SOH byly nově vybaveny moderními pomůckami, 

tj. polohovací vanou, nastavitelným koupacím hygienickým křeslem a germicidní 

lampou. Vybavení slouží pro uživatele, kterým nelze poskytnout pomoc při osobní 

hygieně v jejich domácnostech z důvodů nevhodnosti sociálního vybavení bytů 

vzhledem k jejich současným potřebám. Modernizací prostor SOH došlo ke zlepšení 

prostředí pro uživatele i pracovníky pečovatelské služby a k navýšení standardu 

v poskytování ambulantních služeb. 

 Organizace byla nominována do prestižního projektu Cena kvality v sociální péči 

v kategorii Poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory, jehož 

vyhlašovatelem je odborný časopis Ošetřovatelská péče. 
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 Byly provedeny úpravy prostor prádelny včetně modernizace vybavení, kdy byly 

zakoupeny nové úsporné pračky.  

Květen 

 Organizace zahájila proces „transformace“ terénní pečovatelské služby tak, aby ve 

spolupráci s rodinou byla péče poskytována skutečně potřebným a nesoběstačným 

lidem.  

Červen 

 V Jablonci nad Nisou se uskutečnil Den zdravotně postižených určený veřejnosti, 

organizace se akce zúčastnila jako vystavovatel, s nabídkou nových sociálních 

služeb, tj. odlehčovací služby a ambulantní pečovatelské služby.  

 Čestné uznání primátora za výjimečné zásluhy v péči o potřebné a lidský přístup při 

poskytování sociální služby v rámci projektu Jablonecká pečovatelka 2013, získala za 

CSS paní Hilda Justová. 

Září 

 Ve spolupráci s Diakonií CČE v Jablonci nad Nisou jsme proškolili vybrané 

pečovatelky v kurzech zařazených do celostátního projektu garantovaného Diakonií 

ČCE „Pečuj doma“. Projekt se uskutečnil ve spolkovém domě v Jablonci nad Nisou 

v období září až listopad 2013.  

 Uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby mezi CSS a městem Lučany 

nad Nisou, kdy předmětem smlouvy je poskytování terénní pečovatelské služby 

obyvatelům města Lučany nad Nisou, jedná se o obec spadající do rozšířené 

působnosti Jablonce nad Nisou.  

Říjen 

 Vstoupila v platnost nová organizační struktura v souladu s dodržováním pracovně 

právních předpisů. Změna vyřešila správné zařazení zaměstnanců podle druhů práce 

a kvalifikačních požadavků, tj. zrušení pozice řidič a přeřazení na pozici pracovníka 

v sociálních službách. 

 V období od 1. 10. do 31. 10. 2013 organizace prezentovala svoji činnost na Výstavě 

sociálních služeb pořádané statutárním městem Jablonec nad Nisou. Výstava byla 

instalována ve vestibulu jablonecké radnice. 

 Dne 9. 10. 2013 byl v organizaci uspořádán Den otevřených dveří v modernizovaných 

prostorách v objektu Palackého. 

 Uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby mezi CSS a obcí Janov nad 

Nisou, kdy předmětem smlouvy je poskytování terénní pečovatelské služby 

obyvatelům obce Janov nad Nisou, jedná se o obec spadající do správního obvodu 

obce s rozšířenou působností. 

Listopad 

 Byly vyhlášeny výsledky osmého ročníku projektu Cena kvality v sociální péči, 

organizace získala „Čestné uznání“ v kategorii poskytovatelů terénních 

sociálních služeb pro seniory. Ocenění převzala ředitelka organizace dne 

19. 11. 2013 při slavnostním ceremoniálu, který se konal v Rytířském sále Senátu 

Parlamentu České republiky. 
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 Rada města Jablonec nad Nisou dne 7. 11. 2013 schválila nový Ceník úhrad za 

úkony pečovatelské služby s platností od 1. 1. 2014, dále okruh osob, kterým jsou 

sociální služby určeny a kapacitu pečovatelské služby, kdy byl dán podnět 

registrátorovi služeb (KÚLK) ke změně registrace. 

 

 
Středisko osobní hygieny 

 

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 pečovatelské služby 

Forma: 

 terénní  -  počet klientů 385 osob 

 ambulantní – počet klientů 385 osob, s kapacitou 12 osob/den. 

V roce 2013 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. 
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1.1.5.  Místo a čas poskytování pečovatelské služby 

Pečovatelská služba terénní je poskytovaná v bytech zvláštního určení na území 

Jablonce nad Nisou v 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 s byty zvláštního určení v přízemí a v suterénu budovy 

Palackého 4424/65 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.  

 

1.1.6. Úhrady za poskytované úkony pečovatelské služby 

Organizace má zřizovatelem schválený Ceník úhrad za 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 2013 došlo k úpravě Ceníku a poslední 

změna byla uskutečněna k 5. 4. 2013, kdy byly upraveny ceny u vybraných fakultativních 

služeb. 

 

1.1.7. Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby 

stanovený v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 391/2011 Sb.) 

Účinnost od 5. 4. 2013 schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením 

č. RM/83/2013 ze dne 4. 4. 2013. 

1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

Úkon Popis Výše úhrady 

Základní sociální poradenství  bezplatné 

1. 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. 

 

2. 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, 

100,-- Kč/hod 
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- prevence opruzenin a proleženin,  

- pomoc při základní péči o vlasy, 

nehty, pomoc při použití WC,  

3. 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 

4. 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. 

 

 

Fakultativní činnosti lze poskytnout pouze při využívání základních činností. 

Pokud má uživatel sjednanou službu na určitý termín a nechce ji z jakéhokoli důvodu 

využít, je povinen službu zrušit nejpozději do 15.00 hodin předcházejícího dne. 

V případě, že uživatel službu výše uvedeným způsobem neodhlásí, bude mu 

zaúčtován poplatek 60,- Kč za neodhlášenou návštěvu. Výjimkou je nenadálé zhoršení 

zdravotního stavu s následnou hospitalizací. 
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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 záclon, závěsů a dekorací  

- věšení záclon, závěsů a dekorací 

140,--Kč/hod. 

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 

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 

19. Perličková koupel  - v SOH ve vaně Parker 10,--Kč/5 minut 
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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. 

 

V roce 2013 organizace poskytovala bezplatnou sociální péči dvěma uživatelům. 
 

 

1.2. Odlehčovací služba 

V průběhu roku 2013 postupně přešla odlehčovací služba do plného provozu, kdy nárůst 

zájmu uživatelů o tuto službu byl patrný především od měsíce března a poté v průběhu 

celého roku. Byla navázána spolupráce mezi obcemi Libereckého kraje, jejichž obyvatelé 

projevili zájem o odlehčovací služby poskytované CSS, jednalo se obce Janov nad Nisou, 

Lučany nad Nisou a Zásada, se kterými byly uzavřeny smlouvy o poskytování odlehčovací 

služby pro obyvatele těchto obcí. S obcí Sychrov však k dohodě nedošlo, přesto byly 

obyvatelům obce odlehčovací služby poskytnuty v souladu s registrací služby a zákonem 

č. 108/2006 Sb., v platném znění. 

 

1.2.1. Změny v roce 2013 

Březen 

 Byla zakoupena 2 polohovací a stavěcí lůžka včetně matrací, pro bezpečnou 

manipulaci s uživateli při poskytování přímé péče.  

Duben 

 Byla pořízena další 2 polohovací lůžka, která umožňují komfort pro uživatele 

i pracovníky pečovatelské služby při provádění úkonů odlehčovací služby. 

 S účinností od 5. 4. 2013 vešel v platnost nový Ceník úhrad za úkony odlehčovací 

služby schválený Radou města Jablonec nad Nisou, usnesením č. RM/83/2013 ze 

dne 4. 4. 2013. 
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Červenec 

 Uzavřena Smlouva o poskytování odlehčovací služby mezi CSS a obcí Zásada, kdy 

předmětem smlouvy je poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Zásada.  

Srpen 

 Byla zakoupena transportní pomůcka, která usnadňuje pracovníkům pečovatelské 

služby snadnou a bezpečnou manipulaci s málo pohyblivými uživateli, především 

jejich transport do koupelny a WC a v dalších prostorách odlehčovací služby. 

Září 

 Pracoviště odlehčovací služby bylo dovybaveno kompenzačními pomůckami, jedná 

se o chodítko, toaletní křeslo, mobilní jídelní stolek. 

 Vstoupila v platnost nová organizační struktura, kdy došlo k navýšení počtu uklízeček 

z 2 úvazků na 2,75 a to z důvodu vyhodnocení ročního provozu odlehčovací služby 

a zajištění kvality služby a dodržování hygienických norem. 

Říjen 

 Uzavřena Smlouva o poskytování odlehčovací služby mezi CSS a obcí Janov nad 

Nisou, kdy předmětem smlouvy je poskytování odlehčovací služby pro obyvatele 

obce Janov nad Nisou. 

Listopad 

 Rada města Jablonec nad Nisou dne 7. 11. 2013 schválila svým usnesení 

č. RM/310/2013 nový Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby s platností od 1. 1. 

2014 a schválila okruh osob, kterým jsou sociální služby určeny, kdy byl dán podnět 

registrátorovi služeb (KÚLK) ke změně registrace. 

 

   Prostory odlehčovací služby 

 

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  
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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.  

 

1.2.3.  Kapacita a forma poskytování odlehčovací služby 

Forma:  pobytová na dobu určitou – maximálně 3 měsíce 

Kapacita:     4 lůžka ve 3 pokojích 

Struktura:  1x dvoulůžkový pokoj, 2x jednolůžkový pokoj 

V roce 2013 nebyl žádný zájemce odmítnut z kapacitních, či jiných důvodů. 

 

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 odlehčovací služby 

Služba je poskytovaná na pracovišti odlehčovací služby v domě s byty 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 je stanoven 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 2013 došlo k úpravě Ceníku a poslední změna byla uskutečněna 

k 5. 4. 2013.   
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1.2.7. Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby 

stanovený v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpis (vyhláška 391/2011 Sb.,) 

Účinnost od 5. 4. 2013 schválený Radou města Jablonec nad Nisou, usnesením 

č. RM/83/2013 ze dne 4. 4. 2013. 

1. Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby 

Úkon Popis Výše úhrady 

1. Základní sociální poradenství  bezplatné 

2. Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu  

- pomoc a podpora při podávání 
jídla, pití, 

- pomoc při oblékání a svlékání, 
včetně speciálních pomůcek 

- pomoc při prostorové orientaci,  
- 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 záležitostí 

120,--Kč/hod 
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10. Výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti 

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

120,--Kč/hod 

2. Fakultativní činnosti při poskytování odlehčovací 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               

fdgizáležitostí 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 

- osobního tísňového tlačítka *) 

5,-- Kč/den 

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

 

1.3. Vzdělávání pracovníků 

Organizace vytvořila podmínky pro vzdělávání zaměstnanců, kdy celkové náklady 

vynaložené na zajištění kurzů s  akreditovaným programem, na zajištění účasti na 

odborných konferencích, zajištění supervizí a dalších odborných školení, činily celkem 

156.897,-- Kč. Z této částky bylo na vzdělávání a supervize pracovníků sociálních 

služeb vynaloženo 103.297,-- Kč. Oproti roku 2012 byly celkové náklady na vzdělávání 

vyšší o 38.255,-- Kč. 

Pracovníci pečovatelské služby absolvovali 967,5 hodin ve vzdělávacích programech, 

z toho 777,5 hodin v kurzech s akreditovaným programem v návaznosti na povinnost 

vyplývající ze Zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Vzdělávací programy pracovníků v sociálních službách byly zaměřené na okruh osob, 

kterým jsou služby poskytovány, na dodržování standardů kvality v pečovatelských 

službách, na legislativu, zajištění kvality sociálních služeb apod. V oblasti vzdělávání 

byla navázaná spolupráce s Diakonií ČCE v Jablonci nad Nisou, kdy se část pracovníků 

pečovatelské služby zúčastnila projektu finančně podpořeného z prostředků EU „Pečuj 

doma“. Všichni zaměstnanci organizace byli seznámeni se zavedením systému HACCP.  
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1.4. Statistika 

Srovnání úhrad v Kč za poskytnuté sociální služby v letech 2009 až 2013 

Rok Pečovatelská služba Odlehčovací služba Sociální služby 

celkem 

2009 1.742.870,-- - 1.742.870,-- 

2010 2.318.586,-- - 2.318.586,-- 

2011 2.249.855,-- - 2.249.855,-- 

2012 2.697.190,-- 77.980,-- 2.775.170,-- 

2013 2.556.596,-- 422.550,-- 2.979.146,-- 

 

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.  

 

Pečovatelská služba 

U základních činností pečovatelské služby 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 pečovatelské služby, kteří v daném měsíci 

odebrali alespoň jednu základní službu, činil měsíčně 230 osob a průměrný měsíční příjem 

od 1 uživatele pečovatelské služby činil 926,-- Kč.  

 

Statistika úkonů za rok 2013 

V roce 2013 organizace prostřednictvím svých zaměstnanců v rámci poskytování terénní i 

ambulantní pečovatelské služby  

 vykonala 15 353 hodin v přímé obslužné péči 

 vyprala a vyžehlila 4 585 kg osobního a ložního prádla 

Graf: vývoj výnosů v letech 2011 - 2013. 
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 dovezla a donesla 14 925 obědů 

 uskutečnila 69 413 návštěv v rámci terénní služby 

 zajistila 564 velkých nákupů 
 

Procentuální porovnání nejvíce využívaných úkonů pečovatelské služby, jednoznačně 

ukazuje na zájem uživatelů především o základní služby jako je zajištění chodu domácnosti, 

osobní hygiena, praní či žehlení a běžné nákupy. Skladbu hlavních činností znázorňuje 

následujíc graf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlehčovací služba 

Provoz odlehčovací služby zaznamenal v roce 2013 značný nárůst oproti roku 2012, kdy se 

jednalo o první ucelený rok provozu služby. V průběhu roku využilo odlehčovací služby 

25 uživatelů, se kterými bylo uzavřeno 33 smluv, kdy někteří uživatelé využili služby 

v průběhu roku i opakovaně. Průměrná délka pobytu na 1 uživatele činila 23 dnů. 

 

Statistika úkonů za rok 2013 

V roce 2013 organizace prostřednictvím svých zaměstnanců v rámci poskytování 

odlehčovací služby  

 vykonala 1 461 hodin v přímé obslužné péči 

 uskutečnila 6 359 kontaktů v rámci odlehčovací služby 

 zajistila 741 porcí celodenní stravy  

 poskytla 759 dnů ubytování  
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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 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  

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. 2013 smlouvy o pronájmu prostor s těmito organizacemi 

Dimenze Praha Tomáš Pfeiffer – přednášková činnost 

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  

Rodičovské sdružení při 7. MŠ – Jablonec nad Nisou 

ZO odborového svazu KOVO Autobrzdy, Jablonec nad Nisou 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

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

Jablotron Alarms a.s 

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

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

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 

Mgr. Pavel Zeman – Jindřichův Hradec 

Rodina24 – Liberec 

Svaz důchodců ČR, městská organizace Jablonec nad Nisou 
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Fotoklub NEKRAS – Jablonec nad Nisou 

Hospicová péče sv. Zdislavy 

Okresní fotbalový svaz 

„D“ občanské sdružení 

KVS Liberec 

KK Serafin 

Bobek Kamil/ Česká pošta 

JM Serafin 

Správní institut s.r.o. 

Diakonie ČCE 

Česká sklářská společnost 

Kolníková Květa 

Účetní poradenství pro VÚJ 

 

V roce 2013 CSS přistoupilo k obnově výpočetní techniky v počítačové učebně, která se 

nachází v podlaží 2b. Nově bylo instalováno 15 počítačových stanic včetně monitorů 

a SW a data projektor. 

V průběhu roku byly zahájeny malířské práce. Novým nátěrem byly opatřeny společné 

chodby a velký sál spolkového domu. 

Vnitroblok spolkového domu byl v průběhu podzimních měsíců rozšířen o dva venkovní 

posilovací stroje, které slouží k pohybovým aktivitám a k upevňování koordinace 

a nácviku dovedností. Došlo k renovaci travnaté plochy a laviček, které je možné 

využívat např. ke společným setkáváním seniorů a k venkovním hrám, jako je např. 

pétanque nebo minigolf. 

Klubovna seniorů vybavená 2 PC připojenými na internet a černobílou tiskárnou byla 

využívána seniorskou veřejností, a to bezplatně každý všední den od 8.00 do 18.00 

hodin. Díky zvýšené počítačové gramotnosti po absolvování kurzů ICT, kdy si senioři 

uvědomili potřebu vlastního PC, bylo zaznamenáno, že se návštěvnost klubovny seniorů 

začala v druhém pololetí roku 2013, oproti prvnímu pololetím roku 2013, snižovat. 
 

 

PC učebna                   Rozšíření vnitrobloku spolkového domu             
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2.2. Kluby a volnočasové aktivity seniorů 

K udržování a posilování sociálních kontaktů, vazeb s vrstevníky a k prohlubování kvality 

života seniorů, slouží kluby seniorů, které pojímáme jako základní formu společenských 

aktivit seniorské veřejnosti a tím se snažíme předcházet jejich sociální izolaci. 

V roce 2013 významně vzrostl zájem seniorů o vzdělávací aktivity, praktické rady 

z oblasti práva, zdraví a základy obsluhy práce s počítačem. 

Při CSS aktivně působilo sedm klubů seniorů a Svaz důchodců ČR, jejichž zástupci se 

jednou měsíčně scházejí na pravidelném zasedání Rady starších, a to za účasti 

zástupců vedení CSS a představitelů města, tím dochází ke zvyšování informovanosti 

seniorů a jejich aktivního zapojení do veřejného života. 

 

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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Náplň programu CSS v roce 2013 byla orientována na základě poptávky zejména na 

oblast zdravého životního stylu, pohybových aktivit, na udržování tradic, vzájemného 

porozumění a pěstování mezilidských vztahů. 

Seniorům jsme i v roce 2013 nabízeli vzdělávací a poznávací programy, zájmové 

aktivity, které je podporují v samostatnosti, nezávislosti a které je motivují k tvůrčímu 

přístupu k životu. Výměna celoživotních zkušeností seniorů, setkávání s odborníky 

zvyšuje jejich sebevědomí. Seniorům tak umožňujeme kontakt se společenským 

prostředím a nepřímo je podporujeme v samostatném a nezávislém životě. 

Leden 2013 - založení nové tradice - Novoroční šlápota, novoroční koncert, poděkování 

dobrovolníkům-seniorům, zahájení přípravy seniorů na Jarní turnaj v kuželkách, výstava 

fotografií seniorky - přehrady z okolí Jablonce a Liberce, besedy s odborníky o správné 

výživě v seniorském věku, hudební a taneční odpoledne s Jizerským triem, pravidelná 

zdravotní a relaxační cvičení v klubech seniorů a CSS. 

Únor 2013 - Masopustní veselice a průvod masek, zahájení dalšího semestru 

preventivně vzdělávacího projektu Akademie seniorů, divadelní kavárna spojená 

s návštěvou divadelního představení, výprava do středověku - návštěva zámku 

v Dětenicích, zahájení jarních kurzů informačních a komunikačních technologií (ICT). 

Březen 2013 - Oslavy svátku jara - velikonoční zvyky a tradice, charitativní velikonoční 

potravinová sbírka pro Naději, Osvětová přednáška v rámci Národního týdne trénování 

paměti za účasti předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový 

jogging Ing. Danuše Steinové, 1. Jarní krojový bál, výlety, besedy - zdraví a zdravá 

strava. 

Duben 2013 - zahájení kurzů trénování a posilování paměti, vyjížďka na koních, 

Návštěva vévody Albrechta z Valdštejna, společné aktivity seniorů z partnerských měst 

Liberce a Frýdlantu - Povelikonoční hop v Předláncích, Jarní turnaj v kuželkách 

v Tipsport aréně Liberec. 

Květen 2013 - zahájení 1. ročníku Jabloneckého škrpálu, výcvik s turistickými holemi, 

trénování pétanque a minigolfu, společné aktivity seniorů z partnerských měst Liberce 

a Frýdlantu - tradiční odpoledne s Valdštejnkou a návštěva Valdštejnských slavností ve 

Frýdlantu, účast na prvním ročníku turnaje v minigolfu dvoučlenných seniorských 

družstev, CSS převzalo ocenění - čestné uznání Dobrá duše za činnost zaměřenou na 

zkvalitnění života seniorů a za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou 

pomoc a projekty pro seniory. 

Červen 2013 - slavnostní zakončení semestrů Akademie seniorů, tradiční koncert ke 

Světovému dni proti násilí na seniorech v Městském divadle Jablonec nad Nisou, Letní 

klobouková slavnost s představiteli města, společné aktivity seniorů tří měst - Turnaj 

v pétanque v Liberci, vzdělávací projekt Bankovní komunikace pro seniory na 

Jablonecku podpořený finančním darem ČSOB v částce 42 tisíc korun. 

Červenec-srpen 2013 - Jablonecký škrpál, zdravá výživa v letních měsících, letní 

grilování, zájezd do Kroměříže, výlet do skanzenu a bylinné zahrady, Letní jazzová dílna 

ve Frýdlantu. 
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Září 2013 - účast jabloneckých seniorů na společné aktivitě seniorů tří měst Seniorská 

míle v Liberci a na farmě Vysoká v Chrastavě, zahájení podzimních kurzů ICT 

a trénování a posilování paměti, nově zahájení výuky cizích jazyků německého 

a anglického formou trénování paměti, rozšíření klubových prostor pro společná 

setkávání v DZU Palackého. 

Říjen 2013 - aktivní účast seniorů na zahájení Týdne seniorů a Švestkového posvícení, 

vyhodnocení Jabloneckého škrpálu, Podzimní blok seminářů zaměřený na Bankovní 

komunikaci pro seniory na Jablonecku podpořený ČSOB, besedy s odborníky o zdraví 

a zdravém životním stylu, o bezpečném stáří, aktivní účast seniorů v rámci projektu 

Pečuj doma, cvičení pro seniory v bazénu, příprava na turnaj v elektronických šipkách, 

společné setkání seniorů tří měst ve Frýdlantu na tanečním odpoledni a na koncertě 

Václava Hudečka v Divadle FXŠ v Liberci, slavnostní koncert u příležitosti státního 

svátku Dne vzniku samostatného Československa, položení květin k bustě 

T. G. Masaryka v Liberci a exkurze do zákulisí Divadla F. X. Šaldy v Liberci. 

Listopad 2013 - prohlídka bývalých libereckých městských lázní po rekonstrukci 

a návštěva zábavného pořadu Černobílé písničky ve Frýdlantu, oslava tradičního svátku 

sv. Martina, příprava na advent a vánoční výzdoba spolkového domu a klubů seniorů. 

Prosinec 2013 - nábor do nově vznikajícího seniorského pěveckého souboru, klubová 

adventní setkání, adventní pečení pro Naději s Fokusem, výlety za betlémy, Vánoční 

turnaj v kuželkách, rozloučení s rokem Silvestr před Silvestrem s Hudbou u města 

Vídně. 

 

2.3.  Vzdělávací programy 

Cílem vzdělávacích programů je odstraňování stereotypů a předsudků o stáří. Seniorský 

věk chápeme jako plnohodnotnou etapu života a společně usilujeme o změnu vnímání 

seniorů společností. 

 

Kurzy Informační a komunikační technologie (ICT) 

Dlouhodobě pomáháme seniorům získávat praktické dovednosti s výpočetní technikou. 

Kurzy ICT bezplatně organizujeme pro seniorskou veřejnost od roku 2011, a to v časové 

dotaci 10 lekcí po 2 hodinách, úroveň začátečníci a mírně pokročilí s kapacitou kurzu 

12 zájemců.  

V roce 2013 jsme uskutečnili celkem 12 kurzů, z toho 4 kurzy v úrovni začátečníci, 

6 kurzů v úrovni mírně pokročilí, 1 kurz praktických cvičení a 1 kurz zaměřený na 

zpracování digitální fotografie, který je kurzem nadstavbovým, a tedy částečně 

zpoplatněným. Celkem těmito kurzy prošlo 137 frekventantů.  

Stále evidujeme velký počet zájemců o kurzy ICT. Počítačová učebna CSS byla v roce 

2013 nově vybavena 15 počítači (včetně lektorského) s plným softwarovým vybavením, 

s připojením na internet, tabulí a dataprojektorem. 
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Kurzy trénování a posilování paměti 

Jedná se o vzdělávací preventivní program směřující k rozvoji zdravé osobnosti člověka. 

Trénink paměti posiluje sebedůvěru seniorů, pomůže jim získat nové strategie učení se 

novým informacím. Cílem kurzů trénování paměti je posílit kognitivní funkce účastníků 

a to formou cvičení pozornosti, smyslového vnímání, logických úloh, usuzování, cvičení 

krátkodobé a dlouhodobé paměti, posílit jejich sebevědomí a naučit používat 

mnemotechniky v praxi a procvičování jemné motoriky. 

V roce 2013 jsme uskutečnili celkem 9 kurzů, z toho 5 v úrovni začátečníci a 4 v úrovni 

mírně pokročilí. Celkem těmito kurzy prošlo 105 účastníků. 

 

Akademie seniorů 

Jedná se o vzdělávací čtyřsemestrální výuku, která se orientuje na zdraví, zdravý životní 

styl a kvalitu života seniorů, na bezpečnost a ochranu práv seniorů. Cílem projektu je 

zaktivizovat jejich pozornost vůči okolí a vést je k prevenci. Do jarních 2 semestrů se 

celkem zapojilo 75 posluchačů.  

 

Výuka cizích jazyků formou trénování a posilování paměti 

Na základě poptávky po výuce cizích jazyků jsme zorganizovali 2 kurzy, a to výuku 

německého a anglického jazyka, oba formou trénování a posilování paměti. Výuka 

probíhá za účasti lektorů 1x týdně v rozsahu 10 lekcí po 60 minutách. Podzimních kurzů 

se zúčastnilo 24 posluchačů. 

 

Bankovní komunikace pro seniory na Jablonecku 

ČSOB Nadační program vzdělávání podpořil projekt Bankovní komunikace pro seniory 

na Jablonecku finančním darem ve výši 42 tisíc korun. Cílem tohoto projektu je podpora 

celoživotního vzdělávání seniorů v oblasti  bankovní komunikace se zaměřením na 

ovládání a užívání osobních počítačů - využívání internetu, používání elektronické pošty 

a přímých bankovních služeb. Projekt je zaměřen na ty seniory, kteří se chtějí lépe 

orientovat ve finančních záležitostech, porozumět finančním a bankovním produktům 

a základní terminologii. Projekt je rozdělen na 2 části, a to teoretickou, která obsahuje 

problematiku bankovnictví s časovou dotací 4 hodin a praktickou, která se orientuje na 

ovládání a užívání osobních počítačů, v časovém rozsahu 20 hodin, s kapacitou 

30 zájemců na podzim 2013 a 30 zájemců na jaře 2014. 

 

2.4. Pohybové aktivity 

Nabídka pohybových aktivit CSS respektuje názor a potřeby seniorů, proto probíhal 

celoroční trénink kuželek, elektronických šipek, zdravotní a relaxační cvičení na židlích, 

hra v pétanque, trénování minigolfu na golfovém poli, výcvik chůze s turistickými holemi, 

cvičení v bazénu. Senioři dále využívali dva venkovní posilovací stroje, které slouží 

k pohybovým aktivitám a k upevňování koordinace a nácviku dovedností umístěných 

v prostorách vnitrobloku spolkového domu.  

Výlety patří mezi oblíbenou pohybovou aktivitu seniorů, a proto jsme v roce 2013 nabídli 

zájemcům o turistické pochody možnost zúčastnit se nového projektu Jablonecký 

škrpál, cyklus turistických pochodů rozložených na období květen až září 2013.  
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Cyklus výletů měl jak poznávací charakter, tak i sportovní význam, ale také smysl 

společenský, kdy do vybraných turistických etap jsme zapojili i známé osobnosti, které 

danou lokalitu znají a aktéry seznámili s konkrétním místem a také s jeho historií. Každý 

účastník obdržel turistický deník k evidenci absolvovaných jednotlivých výletů. Trasy, 

terén a tempo bylo voleno tak, aby si chůzi mohli dopřát i senioři s mírnými obtížemi. 

Pod odborným dohledem pracovníků Oblastního spolku ČČK Jablonec nad Nisou, se 

kterým máme uzavřenou Dohodu o spolupráci, byla průběžně kontrolována kondice, 

aktuální zdravotní stav jednotlivých účastníků a dodržování pitného režimu. 

Jabloneckým škrpálem prošlo více jak 80 účastníků ve věku 59 - 92 let. 

3. Doplňková činnost 

Doplňkovou činností organizace v roce 2013 bylo především krátkodobé 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 2013 výše 277 tis. Kč. 

Tyto výnosy byly negativně ovlivněny ukončením činnosti Vysoké školy regionálního 

rozvoje, která byla největším pronajímatelem nabízených prostor. 
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13 517; 68% 

230; 1% 

4 244; 21% 

1 700; 9% 185; 1% 74; 0% 
46; 0% 

Zdroje financování v tis. Kč a % 

Zřízovatel - příspěvek na provoz

Zřizovatel - Investiční dotace

Z vlastní činnosti

MPSV

KÚLK

UP

Dary (bez KÚLK)

 

III. Hospodaření a ekonomické ukazatele 

1. Zdroje financování 

Organizace se snaží o více zdrojové 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 2013 se nám podařilo navýšit výnosy za poskytnuté 

služby o  181 tis. Kč.   

             v Kč.  

CIZÍ ZDROJE 

Město Jablonec nad Nisou - Příspěvek na provoz 13 517 000,-- 

 - Investiční dotace 230 000,-- 

MPSV - Dotace na pečovatelskou službu 1 700 000,-- 

UP - Příspěvek na vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa 

74 000,-- 

KÚLK - Dotační fond Libereckého kraje 135 000,-- 

Dary - KÚLK 50 000,-- 

 - dary fyzických osob 3 500,-- 

 - ČSOB  42 000,-- 

Celkem 15 751 500,-- 

 

VLASTNÍ ZDROJE 

Z vlastní činnosti - za služby 2 987 546,-- 

 - z pronájmu 365 929,-- 

 - ostatní (nekrytí IF, prodej DHM..…) 890 959,-- 

Celkem 4 244 434,-- 
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Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem

Výnosy z  prodeje služeb 2 987 546 0 2 987 546

Výnosy z pronájmu 88 996 276 933 365 929

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4 640 0 4 640

Výnosy z prodeje DHM 90 701 0 90 701

čerpání fondů - dary 42 000 0 42 000

                       - nekrytí IF 461 843 0 461 843

ostatní výnosy z činnosti 253 572 0 253 572

Úroky 3 0 3

Výnosy z přecenění realnou hodnotou 80 200 0 80 200

Ostatní finanční výnosy 0 0 0

Výnosy dotace úřadu práce 73 709 0 73 709

Výnosy územních rozpočtu z transferů - MěÚ provozní 13 517 000 0 13 517 000

                                                          - MPSV 1 700 000 1 700 000

                                                         - KúLK projekty 135 000 0 135 000

VÝNOSY CELKEM 19 435 210 276 933 19 712 143

Spotřeba materiálu 706 890 0 706 890

Předplatné časopisů, odborná literatura 15 403 0 15 403

Ochranné pomůcky 60 893 0 60 893

Pohonné hmoty 222 960 0 222 960

DDHNM 1 317 153 0 1 317 153

Vodné, stočné 134 838 7 162 142 000

Teplo 443 000 0 443 000

Plyn 241 704 21 296 263 000

El. energie 200 353 22 647 223 000

Opravy a udržování 1 061 161 6 262 1 067 423

Cestovné zaměstnanců 16 766 0 16 766

Náklady na reprezentaci 5 068 0 5 068

Nákup služeb 1 048 058 4 079 1 052 137

Mzdové náklady 9 249 075 131 405 9 380 480

OON - práce na dohody 389 926 389 926

Ostatní sociální náklady - nemoc 92 996 0 92 996

Zákonné sociální pojištění 2 306 027 32 851 2 338 878

Zákonné zdravotní pojištění 830 177 11 827 842 004

Zákonné pojištění odpovědnosti 39 296 0 39 296

Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP,stravné,..) 337 625 0 337 625

Jiné daně, poplatky pokuty a penále 3 230 0 3 230

Tvorba fondů 68 139 0 68 139

Ostatní náklady z činnosti 110 763 0 110 763

Finanční náklady 14 345 0 14 345

Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0

Odpisy 461 843 0 461 843

Prodaný DHM 91 072 0 91 072

NÁKLADY CELKEM 19 468 761 237 529 19 706 290

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -33 551 39 404 5 853

Schválený příspěvek na provoz 13 517 000

Skutečně vyplacený příspěvek na provoz 13 517 000

Dotace KÚLK 135 000

Odvod z odpisů 0

Stav finančních prostředků k 31.12.2013 769 654

z toho : Běžný účet 683 536

            Běžný účet FKSP 37 982

            Pokladna 48 136

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2013: 291 959

Fond odměn 87 827

FKSP 45 622

Fond rezervní 150 686

Fond reprodukce majetku 7 824

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření:

Zlepšený výsledek hospodaření převést do rezervního fondu.

 

 

Zpracoval: Bc. Jan Holeček  Schválila: Naděžda Jozífková

              zástupce ředitele pro

      ekonomiku a správu majetku

V Jablonci nad Nisou, dne 26.2.2014.

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

    ředitelka organizace

 
2. Závěrečný účet za rok 2013 
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3. Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 5 853,32 Kč odráží stabilní hospodaření 

organizace.  

 

Výnosy byly kladně ovlivněny zvýšením tržeb z odlehčovací služby. Dalšími významnými 

zdroji bylo získání dotace od úřadu práce a navýšení dotace MPSV. Příspěvek na 

provoz od zřizovatele se oproti roku 2012 zvýšil o 6 tis. Kč a investiční dotace se snížila 

o 538 tis. Kč. 

 

I přes výrazné zvýšení rozsahu poskytovaných služeb se podařilo udržet náklady 

v takové výši, že nebylo nutné žádat zřizovatele o zvýšení příspěvku na provoz. V roce 

2013 jsme se soustředili na obnovu vybavení organizace a to s důrazem za zvyšování 

kvality a hospodárnosti poskytovaných služeb. Dále byly provedeny nutné opravy 

dlouhodobého majetku tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování. Kladně se na 

hospodaření organizace projevilo ukončení činnosti komunitního centra v Zeleném údolí 

a předání prostor zřizovateli. 
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4. Vybrané události v roce 2013 

Propagační akce Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

CSS se v roce 2013 zaměřilo na propagaci organizace a to jednak v rámci projektu 

„Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory“, o nejlepšího 

poskytovatele sociálních služeb v České republice, jehož vyhlašovatelem byla redakce 

odborného časopisu Sociální služby a dále účastí na prvním ročníků Jablonecká 

pečovatelka roku. 

Propagační materiály Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

V rámci propagace byly vydány propagační materiály, a sice informační brožura Centra 

sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o, zaměřená na poskytování sociálních služeb, 

leták Odlehčovací služba, leták Středisko osobní hygieny a byl aktualizován prezentační 

banner s informacemi o činnosti CSS. 

Stránka Senior plus  

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

stránka Senior plus z Jabloneckého měsíčníku, kde se zejména seniorská veřejnost 

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

Kampaň ke Světovému dni proti násilí na seniorech  

CSS ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou a Diakonií ČCE – 

Středisko Jablonec nad Nisou, podporuje ochranu práv seniorů, a proto se připojilo 

k výzvě organizace International Network For The Prevention Of Elder Abuse a 

pokračuje v kampani proti násilí na seniorech, a to v podobě každoročně pořádaného 

koncertu v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, konaného ke Světovému dni proti 

násilí na seniorech.  

Den zdravotně postižených  

CSS se prezentovalo na „Dnu zdravotně postižených“ v Jablonci nad Nisou, konaného 

formou veřejné prezentace poskytovatelů sociálních, zdravotních, či následných služeb 

na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou. 

Týden seniorů  

CSS se v roce 2013 aktivně zapojilo do 13. ročníku akce Týden seniorů v Jablonci nad 

Nisou, pořádáním Jabloneckého švestkového posvícení, kdy ve spolupráci se 

statutárním městem Jablonec nad Nisou a Mateřským centrem Jablíčko, připravilo 

odpoledne spojené se soutěží o nejlepší, nejoriginálnější a nejchutnější výrobek ze 

švestek. 

Týden sociálních služeb  

CSS se zúčastnilo výstavy poskytovatelů sociálních služeb konané ve vestibulu 

jablonecké radnice v rámci celorepublikové kampaně Týdne sociálních služeb.  

Den otevřených dveří 

V rámci Týdne sociálních služeb CSS uspořádalo Den otevřených dveří, kdy veřejnosti 

byly prezentovány služby přímo v zrekonstruovaných prostorách Střediska osobní 

hygieny. O akci byl značný zájem ze strany veřejnosti, jelikož si mohla prohlédnout 

prostředí a vyzkoušet nové vybavení osobně. 
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Při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, je v organizaci 

postupováno v souladu s vydanou směrnicí, která upravuje organizační a procedurální 

otázky pro realizaci tohoto zákona, o svobodném přístupu k informacím. Týká se především 

pravidel a postupů při zveřejňování nebo podávání informací v organizaci a způsobu 

a rozsahu podávání informací veřejnosti. Organizace v roce 2013 nepřijala žádnou žádost 

o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

 

IV. Závěr 

Rok 2013 byl zaměřen na kvalitu péče, hospodárnost a na cílenou přípravu zaměstnanců pro 

zapojení do procesu transformace poskytovaných sociálních služeb. CSS převzalo v roce 

2013 dvě ocenění, a sice Čestné uznání Dobrá duše za činnost zaměřenou na zkvalitnění 

života seniorů a za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc a projekty pro 

seniory, dalším oceněním je Čestné uznání Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb 

pro seniory a to za kreativní přístup k aktivizaci seniorů, za komplexní přístup v péči 

o seniory a efektivní obhajobu jejich práv.  

Poděkování patří všem, kteří nás v roce 2013 podpořili a tím nám umožnili plnit naše cíle 

a poslání. Velice si vážíme podpory zřizovatele a finančního daru od Krajského úřadu 

Libereckého kraje. 

 

. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 24. 3. 2014 

Naděžda Jozífková 

 

 


