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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 a 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  

 

 

Členění organizace 

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

26. 6. 2014, která byla schválena  zastupitelstvem města usnesením č. ZM/136/2014) 
 

 Poskytování pečovatelské služby, terénní a ambulantní v rozsahu daném zákonem 

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

 Poskytování odlehčovací služby v rozsahu daném zákonem o sociálních službách 

č.108/2006 Sb., dle § 44. 

 Podpora seniorů, zejména volnočasových a zájmových aktivit.  

 Poskytování správcovské služby ke svěřenému majetku.  
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2. Personální zajištění 
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Fluktuaci zaměstnanců v organizaci dokumentuje následující tabulka. 
 

stav k 31. 12. 2013 
přírůstky úbytky 

stav k 31. 12. 2014 
skutečný přepočtený skutečný přepočtený 

42 39,69 9 8 43 37,25 
 

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

o pracovní činnosti, celkový počet těchto dohod byl 29.  

 

V roce 2014 pokračoval proces zefektivnění a zmodernizování poskytované služby. Došlo ke 

změnám počtu pracovníků v přímé péči v reakci na výkony pečovatelské služby během roku. 

Přestože celkový počet pracovníků vzrostl o jednoho, počet přepočtených úvazků klesl 

o 2,44. To dokládá skutečnost, že jsou ve větší míře využívány zkrácené pracovní úvazky. 

Veškeré změny jsou prováděny s důrazem na dodržování pracovně - právních předpisů. 

Změny byly postupně realizovány dle předem schváleného postupu se zřizovatelem. 

3. Vozový park 

 

Typ vozidla SPZ 
Rok 

výroby 
Km/rok Opravy v Kč Palivo Poznámka 

Citroën C1 4L9 6953 2014 2 011 9 126,00 B   

Citroën Berlingo 4L7 2029 2013 12 765 5 670,00 B   

Citroën C3 Picasso 4L3 4839 2012 8 787 23 750,00 B   

Citroën Berlingo 4L6 2074 2012 10 504 7 164,00 B   

Citroën Berlingo 3L9 1325 2010 8 488 4 570,00 B   

Citroën Berlingo 3L6 5760 2009 11 852 14 218,00 B   

Citroën Berlingo 3L0 0735 2008 7 469 39 663,00 B   

ANCO 18 JNA-46 1996   0,00 x přívěs 

Celkem 61 876 104 161,00 xxxx xxxx 

 

V roce 2014 bylo organizací pořízeno jedno nové vozidlo. Důvodem pro jeho pořízení byly 

rozšířené potřeby terénní pečovatelské služby. Nákup vozidla byl financován z fondů a úspor 

organizace. Pohyb vozidel je monitorován pomocí systému GPS. Tento systém se 

v organizaci velmi osvědčil. 

 

 

  

Obrázek 1: vozový park Obrázek 2: vozový park 
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4. Kontroly v organizaci 

Uvnitř organizace probíhala v roce 2014 kontrola průběžně dle stanovených zásad 

a platných směrnic organizace, revize jsou prováděny 1x ročně. 

 

 dodržování splatnosti pohledávek a závazků 

 kontrola finanční hotovosti v pokladně 

 kontrola vyrovnávání pozůstalostních řízení 

 kontrola účetnictví a skladového hospodaření 

 kontrola docházky a evidence poskytnuté péče 

 kontrola autoprovozu a PHM 

 

Vnitřním kontrolním systémem nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné byly operativně 

řešeny. 

 

 

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

níže uvedené kontroly. 

 

Kontrola ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje 

Zaměření kontroly: dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 5.1, 

poskytnutá na základě smlouvy č. OLP/1103/2013. 

 

Výsledek: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a v závěru z kontroly bylo 

konstatováno, že „organizace vede účetnictví příkladně“. 

 

Veřejnosprávní kontrola ze strany Magistrátu města Jablonec nad Nisou  

Zaměření kontroly: hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2013. 

 

Výsledek: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a v závěru z kontroly bylo 

konstatováno, že „Organizace hospodařila v souladu se schváleným 

rozpočtem a nebylo shledáno neúčelné, nehospodárné ani neefektivní 

vynaložení finančních prostředků“. 
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II. Činnosti organizace 

1. Sociální služby 

Cílem CSS v roce 2014 bylo nadále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s ohledem 

na efektivnější hospodaření s finančními prostředky. Zaměřili jsme se na rozvoj poskytování 

pobytové odlehčovací služby, a to včetně dovybavení prostor určených pro poskytování této 

služby, na péči o uživatele s vyšší mírou závislosti, na komunikaci a jednání s uživateli 

vyžadujícími specifický přístup při poskytování sociálních služeb. Soustředili jsme se 

na aplikaci standardů kvality sociální péče v každodenní praxi a na zpětnou vazbu 

od uživatelů, dále na spolupráci s poskytovateli veřejných institucí a služeb, zejména se 

starosty a sociálními pracovníky obcí spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Jablonce nad Nisou a se zástupci lékařských služeb. 

 

1.1. Pečovatelská služba 

1.1.1.  Změny a události v roce 2014 

Leden 

 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, 

který byl schválený Radou města Jablonec nad Nisou v listopadu 2013. 

 Proběhla aktualizace vnitřních pravidel organizace pro poskytování sociálních 

služeb. 

 Všichni pracovníci organizace absolvovali školení hygienického minima a 

HACCP. 

Únor  

 Na Krajský úřad Libereckého kraje byla podána žádost o změnu registrace 

pečovatelské služby do Registru poskytovatelů sociálních služeb týkající se 

upřesnění cílové skupiny uživatelů a kapacity, které byly schváleny Radou města 

Jablonec nad Nisou v listopadu 2013. Došlo ke změně kapacity terénní formy 

pečovatelské služby, která byla stanovena jako maximální denní kapacita 

240 uživatelů, u ambulantní formy poskytování pečovatelská služby byla 

stanovena maximální okamžitá kapacita (v jednom okamžiku) v počtu 2 uživatelů. 

Březen 

 Byly vydány nové propagační materiály určené pro veřejnost s informacemi 

o organizaci a možnostech využití služeb. 

 Nově byly zavedeny tzv. „kulaté stoly“ v rámci organizace, které umožnily 

předávání zkušeností a sdílení obtíží vznikajících při práci s „náročnými“ klienty. 

Duben 

 Byla provedena aktualizace vnitřních metodických předpisů a jejich zavádění 

do praxe v souladu se standardy kvality sociální péče. 
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Červen 

 Sociální služby byly veřejně prezentovány v rámci Dne zdravotně postižených 

v Jablonci nad Nisou. 

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

při poskytování sociálních služeb v rámci projektu Jablonecká pečovatelka 2014 

získala pracovnice  CSS. 

 Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo změnu Zřizovací listiny 

organizace, která se týkala v hlavní činnosti specifikace sociálních služeb, a 

v doplňkové činnosti došlo k úpravě přehledu činností povolené zřizovatelem. 

Červenec 

 Na základě výzvy Libereckého kraje byla podána žádost na KÚLK o zařazení 

pečovatelské služby do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a KÚLK 

pečovatelskou službu do základní sítě sociálních služeb zařadil. 

 Proběhla kontrola KÚLK zaměřená na dodržení účelovosti čerpání dotace 

z Dotačního fondu Libereckého kraje – programu č. 5.1.  

Září 

 Vstoupila v platnost nová organizační struktura, která však neměla dopad 

do sociálních služeb. 

 Byl pořízen nový vůz pro pečovatelskou službu Citroën C1. 

Říjen 

 V rámci „Týdne sociálních služeb“ a „Dne otevřených dveří“ jsme uspořádali 

v organizaci setkání poskytovatelů pečovatelských služeb a zdravotních služeb 

působících na území Jablonecka, tzv. „Kulatý stůl“, jehož cílem bylo hledání 

východisek a společných postupů v oblasti zdravotní a sociální péče na místní 

úrovni. Mezirezortního setkání se zúčastnili nejen zástupci praktických lékařů, 

poskytovatelů zdravotní domácí péče, poskytovatelů sociálních služeb, ale 

i zástupci KÚLK, Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Českého červeného kříže 

a zdravotnické záchranné služby. 

 Pracovníci Magistrátu města Jablonec nad Nisou provedli veřejnoprávní kontrolu 

hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým organizaci z rozpočtu města 

v roce 2013. 

Prosinec 

 Byly navýšeny platy pracovníkům organizace dle Nařízení vlády o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

 Byly pořízeny nové jídlonosiče pro přepravu obědů od poskytovatele stravy 

k uživatelům, čímž došlo ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. 
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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 pečovatelské služby 

Forma: 

 terénní  -  počet  uživatelů 240 – jedná se o maximální denní kapacitu 

 ambulantní – počet uživatelů 2 – jedná se o maximální okamžitou kapacitu, kdy 

v jednom okamžiku mohou služeb střediska osobní hygieny využívat dva uživatelé.   

 

V roce 2014 nebyl žádný zájemce o poskytování pečovatelských služeb odmítnut 

z kapacitních či jiných důvodů.  

 

1.1.4. Okruh osob 

Senioři se sníženou soběstačností a osoby nad 19 let věku se zdravotním postižením a 

jiným zdravotním omezením, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování 

svých osobních potřeb a udržování domácnosti. 

 

1.1.5.  Místo a čas poskytování pečovatelské služby 

Pečovatelská služba terénní je poskytovaná v bytech zvláštního určení na území 

Jablonce nad Nisou v ul. Palackého 4423/63, 4424/65, ul. Novoveská 4505/5 a 

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 4423/63 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.). Ceník, jehož účinnost byla stanovena od 1. 1. 2014, 

nedoznal v průběhu roku žádných změn.  
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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 1. 1. 2014 schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením 

č. RM/310/2013 ze dne 7. 11. 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 

110,-- Kč/hod. 

 

2. Pomoc při osobní hygieně, 

nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu  

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

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

nehty, pomoc při použití WC 

110,-- Kč/hod. 

 

3. Ambulantní služby – pomoc 
při osobní hygieně, nebo 
poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu ve Středisku 
osobní hygieny (SOH) 

- celková koupel (vana, sprcha) 
- prevence opruzenin a proleženin 
- pomoc při základní péči o vlasy a 

nehty 
- pomoc při použití WC 

110,-- 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) 

0,-- 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 
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8. Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím 

- doprovázení dětí do školy, školského 
zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 

- doprovázení dospělých do školy, 
školského zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět  

120,-- Kč/hod. 

 

 

2. Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

Úkon Popis Výše úhrady 

9. Zapůjčení jídlonosičů  - zapůjčení jídlonosiče včetně jeho 
přemývání v myčce 

5,-- Kč/úkon 

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

10,-- Kč/úkon 

10. Dohledy - dle potřeb uživatele 120,-- Kč/hod. 

11. Pedikúra - v SOH nebo v domácnosti uživatele 140,-- Kč/úkon 

 

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. 

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. 

 

V průběhu roku 2014 organizace poskytovala bezplatnou sociální péči v základních 

činnostech čtyřem uživatelům. 
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1.2. Odlehčovací služba 

V roce 2014 byla odlehčovací služba již druhým rokem v plném provozu a zájem o službu 

ze strany uživatelů byl patrný především od měsíce března a dále po celý rok. 

Nejvytíženějšími měsíci byly červenec, srpen, září, kdy pečující osoby odjížděly na dovolené. 

Celkem využilo odlehčovací službu v průběhu roku 37 uživatelů, někteří z nich využili službu 

vícekrát do roka. Jednalo se celkem o 56 pobytů.  

V roce 2014 pokračovala spolupráce s obcemi Libereckého kraje, se kterými byly v roce 

2013 uzavřeny smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele těchto obcí, a byla 

navázána nová spolupráce s dalšími obcemi, jejichž obyvatelé projevili zájem o odlehčovací 

služby poskytované CSS. Jednalo se o město Smržovka a obec Albrechtice v Jizerských 

horách, se kterými byly uzavřeny smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele 

těchto obcí.  

 

 

1.2.1. Změny a události v roce 2014 

Leden 

 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby, 

který byl schválený Radou města v listopadu 2013. 

Únor 

 Na Krajský úřad Libereckého kraje byla podána žádost o změnu registrace 

odlehčovací služby do Registru poskytovatelů sociálních služeb týkající se 

zpřesnění formulace Cílové skupiny uživatelů, kdy byl okruh osob, jímž je 

odlehčovací služba poskytována rozšířen i na osoby nad 19 let věku s jiným 

zdravotním omezením, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování 

svých osobních potřeb. Změny byly schváleny Radou města Jablonec nad Nisou 

v listopadu 2013.  

Březen 

 Změny v Registru poskytovatelů sociálních služeb nabyly právní moci.  

Duben 

 Byla uzavřena Smlouva o poskytování odlehčovací služby mezi CSS a městem 

Smržovka, kdy předmětem smlouvy je poskytování odlehčovací služby pro 

obyvatele Smržovky. 

 Proběhlo setkání s praktickými lékaři Jablonecka s cílem představit odlehčovací 

službu a přiblížit poskytování sociálních služeb. 

 Pracoviště odlehčovací služby bylo dovybaveno majetkem, který zlepšil prostředí 

pro uživatele služby, jednalo se o speciální odpočinková křesla určená pro seniory 

a dále pro zajištění kvality a dodržování hygienických norem byl zakoupen 

speciální bezzápachový koš na použité pleny. 
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Květen 

 Pracoviště odlehčovací služby bylo vybaveno pojízdnou germicidní lampou pro 

zajištění dezinfekce prostředí. 

 Bylo vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice LK ve věci Provozního řádu 

ubytovacího zařízení odlehčovací služby, který vyhovuje požadavkům zákona na 

ochranu a podporu veřejného zdraví. 

Červen 

 Byla uzavřena Smlouva o poskytování odlehčovací služby mezi CSS a městem 

Albrechtice v Jizerských horách, kdy předmětem smlouvy je poskytování 

odlehčovací služby pro obyvatele Albrechtic v Jizerských horách. 

Červenec 

 Na základě výzvy Libereckého kraje byla podána žádost na KÚLK o zařazení 

odlehčovací služby do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a KÚLK 

odlehčovací službu do základní sítě sociálních služeb zařadil. 

Srpen 

 Pokoje odlehčovací služby byly vybaveny nočními stolky s příruční lednicí, kdy ke 

každému lůžku náleží tento speciální stolek, který zajišťuje hygienické prostředí 

u lůžka každého uživatele.  

Říjen 

 Dne 8. 10. 2014 byl v organizaci v rámci „Týdne sociálních služeb“ uspořádán 

Den otevřených dveří na pracovišti odlehčovací služby. 

Prosinec 

 Byly pořízeny nové šatní skříně opatřené příručním trezorem na uložení osobních 

věcí uživatelů a pokoje byly vybaveny tzv. náladovými světly pro večerní 

osvětlení, které prostředí činí příjemnější a zdravější. 

 

 

1.2.2.  Poslání odlehčovací služby 

Odlehčovací služba je časově omezená služba, kterou organizace poskytuje formou 

pobytové služby. Posláním odlehčovací služby i veřejným závazkem vůči společnosti a 

okruhu občanů, pro které je služba určena, je zastoupit pečujícího člena rodiny či osobu 

blízkou v péči o seniora nebo osoby se zdravotním postižením nebo jiným zdravotním 

omezením a vytvořit mu tak čas pro odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení osobních 

záležitostí. 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.  
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1.2.3.  Kapacita a forma poskytování odlehčovací služby 

Forma:  pobytová na dobu určitou – maximálně 3 měsíce v daném roce 

Kapacita:     4 lůžka ve 3 pokojích 

Struktura:  1x dvoulůžkový pokoj, 2x jednolůžkový pokoj 

 

V průběhu roku 2014 zájem o odlehčovací službu v některých exponovaných termínech 

převýšil kapacitní možnosti poskytovatele. Se všemi neuspokojenými zájemci bylo 

jednáno, a pokud to bylo možné, byl jim nabídnut jiný termín, případně byli ihned 

vyrozuměni, pokud se kapacita uvolnila, tj. když objednaný zájemce na OS nenastoupil. 

Jednalo se o 23 zájemců, z toho 11 následnou nabídku odmítlo, kdy jim nevyhovoval 

nabízený termín, nebo byl zájemce přijat do dlouhodobé pobytové služby, případně byl 

hospitalizován apod. 11 zájemcům bylo následně vyhověno a v 1 případě byla 

nabídnuta terénní pečovatelská služba, kterou zájemce přijal.  

K 31. 12. 2014 nebyl evidován žádný neuspokojený zájemce o odlehčovací službu. 

 

1.2.4. Okruh osob 

Senioři se sníženou soběstačností a osoby nad 19 let věku se zdravotním postižením a 

jiným zdravotním omezením, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování 

svých osobních potřeb. Služba je určená především pro obyvatele Jablonce nad Nisou, 

ale může být  poskytnuta i 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.). Ceník, jehož účinnost byla stanovena od 1.1.2014, nedoznal 

v průběhu roku žádných změn. 
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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 předpisů (vyhl. č. 391/2011 Sb.) 

Účinnost od 1. 1. 2014 schválený Radou města Jablonec nad Nisou, usnesením 

č. RM/310/2014 ze dne 7. 11. 2013. 

1. Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby 
Úkon Popis Výše úhrady 

1. 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 

110,-- Kč/hod. 

 

2. 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  

110,-- Kč/hod. 

 

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

160,-- Kč/den 

 

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

120,-- Kč/hod. 

5. Poskytnutí ubytování 
 

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

200,-- Kč/den 

6. 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 

120,-- Kč/hod. 

7. Sociálně terapeutická 
činnost 

- rozvoj nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností 

120,-- Kč/hod. 

8. 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. 

9. 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 odlehčovací služby 
Úkon Popis Výše úhrady 

10. Pedikúra  140,-- Kč/úkon 

11. Nákupy - potraviny 
- hygienické potřeby 

120,-- Kč/hod. 

 

 

1.3. Vzdělávání pracovníků  

Organizace se soustředila na zvyšování kvalifikace zaměstnanců a na rozšiřování již 

získaných vědomostí, kdy celkové náklady vynaložené na zajištění kurzů s akreditovaným 

programem, účasti na odborných konferencích, supervizích a dalších odborných školeních, 

činily celkem 167 891,-- Kč. Z této částky bylo na vzdělávání a supervize pracovníků 

sociálních služeb určeno 160 550,50 Kč. Oproti roku 2013 byly celkové náklady 

na vzdělávání vyšší o 10 994,-- Kč.  

Pracovníci sociálních služeb absolvovali 1.084,5 hodin ve vzdělávacích programech, z toho 

847 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 znalost zákonných 

norem, a to především na změny v zákoně o sociálních službách a na nový občanský 

zákoník. Pracovníci se školili v základech komunikace se sluchově a zrakově postiženými 

klienty, s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou, zaměřili jsme se na ochranu práv 

uživatelů, na vymezení hranic ve vztahu s klientem a práci s limity. Vedoucí pracovníci se 

zúčastnili semináře zaměřeného na nové metody v přímé péči o uživatele jako například 

na kinestetickou mobilizaci. Dále proběhly školící akce zaměřené na dodržování 

hygienických norem, na péči o uživatele na lůžku v praxi apod. Vedoucí pracovníci se 

účastnili odborných konferencí a seminářů. 

  

Obrázek 3: odlehčovací služba Obrázek 4: odlehčovací služba 



 

 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

 Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ: 43256503 

 

17 
 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

2014 250 230 250 253 237 235 255 238 245 283 249 247 

2013 242 212 233 244 277 231 265 258 238 279 266 234 

2012 211 198 237 210 232 233 232 238 228 262 262 232 
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Porovnání celkových měsíčních tržeb 

 

1.4. Statistika 

Srovnání výnosů za poskytnuté sociální služby v letech 2010 až 2014 v Kč 

Rok Pečovatelská služba 
(PS) 

Odlehčovací služba 
(OS) 

Sociální služby 
celkem 

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,-- 

2014 2 392 391,-- 579 956,-- 2 972 347,-- 

 

V porovnání tržeb dosažených v roce 2014 s předchozím rokem došlo k poklesu 

u pečovatelské služby, kdy se projevila strategie a zákonná povinnost poskytovat sociální 

služby pouze potřebným uživatelům. Senioři více využívají také rodinnou laickou péči, což je 

mimo jiné i důsledek podpory projektů zaměřených na řešení zaměstnanosti, které pomáhají 

laickým pečovatelům zvládat péči o své blízké na vyšší a profesionálnější úrovni a umožňují 

jim návrat nebo udržení se na trhu práce. Vzrostl počet uživatelů pečovatelské služby, 

kterým byla ze zákona poskytována bezplatná sociální péče, která v roce 2014 dosáhla výše 

18 tis. Kč. Dále se projevila skutečnost, že někteří uživatelé pečovatelské služby po určité 

období roku využívali i odlehčovací službu.  
 

V roce 2014 byla odlehčovací služba ve druhém roce provozu a výsledky jsou tedy 

porovnatelné s rokem 2013. Došlo k výraznému navýšení tržeb, kdy tato služba vešla 

v povědomí veřejnosti. Služba se ukázala jako velmi důležitá pro pečující, kteří 

na přechodnou dobu potřebují umístit svého blízkého v zařízení s 24 hodinovou péčí. 
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Vývoj týdeních tržeb z pečovatelské a odlehčovací služby v roce 2014 

Odlehčovací sl. 

Pečovatelská sl. 

 

Porovnání celkových měsíčních tržeb za obě poskytované služby ukazuje na konstantní 

vývoj v letech 2012 – 2014. Drobné výkyvy jsou způsobeny především kolísáním objemu 

poskytnuté odlehčovací služby během roku.  

 

Skladbu tržeb z odlehčovací a pečovatelské služby v jednotlivých týdnech roku 2014 lépe 

popisuje následující graf. 

 

 

 

Počet stížností 
Pečovatelská služba Odlehčovací služba 

0 0 

 

V roce 2014 se uskutečnilo dotazníkové šetření s cílem získat důležitou zpětnou vazbu a 

informace od uživatelů. Z šetření vyplynulo, že uživatelé jsou se službami spokojeni.  
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1.4.1. Statistika úkonů pečovatelské služby za rok 2014 

V roce 2014 organizace prostřednictvím svých zaměstnanců v rámci poskytování terénní 

i ambulantní pečovatelské služby  

 

 vykonala 13 828 hodin v přímé obslužné péči 

 vyprala a vyžehlila 3 737 kg osobního a ložního prádla 

 dovezla a donesla 11 406 obědů 

 uskutečnila 59 809 návštěv v rámci terénní služby 

 zajistila 440 velkých nákupů. 

 

 

 
 

Ze skladby úkonů pečovatelské služby dle % jejich využití je zřejmé, že činnost organizace 

probíhá v širokém spektru úkonů. Rozvoj zaznamenaly v roce 2014 především úkony pomoc 

při osobní hygieně a dohledy dle potřeb uživatele. Pokles zaznamenal počet dovezených 

obědů a praní a žehlení prádla, což koresponduje s požadavky současné legislativy 

na omezování služeb, které si mohou uživatelé zajistit z komerčních zdrojů. 
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Celkový objem vypraného a vyžehleného prádla klesl oproti roku 2013 o 768 kg tj. 17,6%. 

 

  

 
 

Celkový počet uživatelů v roce 2014 byl 305. 
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1.4.2. Statistika úkonů odlehčovací služby za rok 2014 

V roce 2014 organizace prostřednictvím svých zaměstnanců v rámci poskytování 

odlehčovací služby  

 

 vykonala 1 920 hodin v přímé obslužné péči  

 uskutečnila 7 755 kontaktů v rámci odlehčovací služby 

 zajistila 992 porcí celodenní stravy  

 poskytla 1 017 dnů ubytování. 

 

 

 

Ze skladby úkonů odlehčovací služby dle % jejich využití je zřejmé, že po základních 

úkonech poskytnutí ubytování a stravy jsou nejvyužívanějšími úkony pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně. Rozvoj zaznamenaly 

v roce 2014 výchovné a aktivizační činnosti. 

Oproti minulému roku byl vykázán nárůst v počtu uživatelů. V roce 2014 odlehčovací službu 

využilo 37 uživatelů, z nichž někteří pobyt v průběhu roku opakovali. Celkem bylo uzavřeno 

56 smluv. Průměrná délka pobytu na 1 uživatele činila 27 dnů. 

   

 

  



 

 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

 Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ: 43256503 

 

22 
 

2. Volnočasové aktivity 

Úkolem v roce 2014 byla změna pohledu veřejnosti na seniory, kdy jsou díky často 

předkládaným negativním mediálním obrazům přehlíženi. Úsek aktivizace seniorů prošel 

na začátku roku změnami, s ohledem na zvýšený zájem seniorů o aktivity pořádané CSS 

došlo k navýšení úvazků o 0,5 a do týmu byla přijata nová pracovnice. Zaměřili jsme se 

na preventivní programy, které řešily pohyblivost, obratnost, orientaci a paměť seniorů. 

2.1. Kluby a volnočasové aktivity seniorů 

Podpora seniorské veřejnosti, odstraňování předsudků o stáří, udržení kontaktů 

v seniorském věku a využití jejich dovedností a znalostí, to je dlouhodobým cílem a smyslem 

volnočasových aktivit realizovaných prostřednictvím organizace CSS, a to ve spolupráci 

s poradním orgánem Radou starších a kluby seniorů, které se podílejí na změně postojů 

společnosti k seniorům.  

Rada starších koordinuje činnost seniorské veřejnosti, hájí jejich zájmy, usiluje o aktivní 

zapojení seniorů do veřejného života a podílí se na informovanosti seniorů. Při CSS působí 

sedm klubů seniorů a Svaz důchodců ČR, jejichž zástupci se scházejí jednou měsíčně 

na pravidelném zasedání, a to za účasti představitelů města.  

Název klubu Klub jabloneckých seniorů 

Kontaktní osoba Blanka Svobodová 

Počet členů 50 

Název klubu Svaz důchodců 

Kontaktní osoba Ludmila Caránková 

Počet členů 140 

Název klubu Dia - club Senior 

Kontaktní osoba Hana Korcinová 

Počet členů 35 

Název klubu KS Opletalka 

Kontaktní osoba Ludmila Justová 

Počet členů 10 

Název klubu KS Kokonín 

Kontaktní osoba Květa Novotná 

Počet členů 15 

Název klubu DZU Novoveská 

Kontaktní osoba Květa Čílová 

Počet členů 35 

Název klubu DZU Palackého 

Kontaktní osoba Lidmila Hamříková 

Počet členů 25 

Název klubu KS Boženka 

Kontaktní osoba Věra Tesařová 

Počet členů 20 
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Tematická náplň programů v roce 2014 vycházela z požadavků a přání seniorů a 

zaměřovala se zejména na ochranu práv seniorů, jejich bezpečnost, životní styl, výuku cizích 

jazyků a na překonávání počítačové negramotnosti, tj. na výuku obsluhy práce s PC a 

na zvládání nových technologií, kdy byl kladen důraz nejen na aspekt uživatelský, ale také 

na aspekt osobnostní a společenský a také na překonávání obavy z technického rozvoje. 

V rámci skupinové aktivizace bylo umožněno seniorům smysluplné trávení volného času, 

společenský kontakt a udržování stávajících schopností. Důležitým faktorem byla 

dobrovolnost a svobodná vůle zvolit si a vybrat z nabízených aktivit dle svého zájmu a 

potřeb. Kromě edukačních programů jsme nabízeli zájmové a pohybové aktivity, poznávací a 

kulturní programy.  

V průběhu roku se senioři opět účastnili různých sportovních soutěžních akcí 

ve spřátelených městech. Díky poctivému tréninku jablonečtí senioři slavili několik vítězství. 

Významným úspěchem byla seniorská štafeta z Ještědu do Jablonce n. N., která proběhla 

na závěr Jabloneckého škrpálu. K novým aktivitám roku přibyla ještě konverzace 

ve španělském a francouzském jazyce, pěvecký sbor IZERINA a literární klub. 

Měsíčně byly prezentovány na stránce Senior plus v Jabloneckém měsíčníku informace 

o aktivitách seniorů a programy jednotlivých klubů. 

V květnu proběhla úprava společenský prostory pro seniory v DZU Novoveská. 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 5: klub DZU Novoveská 
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2.2. Seznam volnočasových aktivit 

Leden 2014 

Pohybové aktivity - tradiční aktivitou zaměřenou na pohyb byl již 3. ročník Novoročního vejšlapu 
kolem jablonecké přehrady. 
Společenské aktivity - novoroční koncert, tentokrát s první dámou českého jazzu Janou Koubkovou, 
doplněný poděkováním vybraným dobrovolníkům – seniorům. 
Zájmové aktivity - první zkouška nově založeného pěveckého seniorského souboru IZERÍNA, každý 
měsíc taneční odpoledne s hudební skupinou Jizerské trio. 
Klubová činnost - novoroční setkání s vedením města v jednotlivých klubech seniorů, pravidelné 
zdravotní a relaxační cvičení na židlích v klubech seniorů a CSS, besedy zaměřené na zdraví, tvůrčí 
dílničky - klubové odpoledne pro šikovné ruce.  

 

Únor 2014 

Pohybové aktivity - putovní turnaj seniorů tří měst Jablonecká šipka, pravidelné trénování kuželek, 
hraní elektronických šipek, cvičení v bazénu a zahájení výcviku s turistickými holemi Nordic Walking. 
Zájmové aktivity - tradiční masopustní veselice na téma Filmový svět v klubech seniorů a CSS, 
celodenní výlet  - návštěva Muzea gastronomie.  
Vzdělávací programy - zahájení výuky kurzů ICT.  
Klubová činnost - beseda na téma Ochrana obyvatelstva před následky mimořádných událostí, 
návštěva jablonecké Městské knihovny. 

 

Březen 2014 

Zájmové aktivity - Masopustní průvod masek ve spolupráci s dalšími organizacemi, Osvětová 
přednáška v rámci Národního týdne trénování paměti. 
Vzdělávací programy - zahájení kurzů trénování a posilování paměti v CSS a klubech seniorů, 
zahájení výuky cizích jazyků anglického a německého jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé, 
opakovací kurzy ICT, jarní blok projektu Bankovní komunikace pro seniory. 
Společenské aktivity - kulturní akce vítání jara - Jarní hop v Předláncích. 
Klubová činnost - oslavy svátku žen - Kytička fialek, setkání s představiteli města, besedy o slavných 
ženách, výroba velikonoční dekorace, besedy s právní problematikou, herní klubová odpoledne 
zaměřená na soutěže a kvízy, exkurze do výrobny skleněných figurek. 
Přihlášení Klubu jabloneckých seniorů do soutěže O nejlepší senior klub České republiky 2014 
(přihlášeno 18 klubů z celé ČR), postoupení Klubu jabloneckých seniorů do druhého kola této soutěže 
(bylo vybráno 9 klubů seniorů). 

 

Duben 2014 

Vzdělávací programy - zahájení  vzdělávacího projektu Akademie seniorů - IV. semestr 2. ročník. 
Pohybové aktivity - zahájení pravidelného tréninku v pétanque, venkovního herního dopoledne 
v prostorách vnitrobloku SD CSS, Turnaj v kuželkách seniorů tří měst.  
Společenské aktivity - návštěva divadelního představení ve Frýdlantu, vernisáž výstavy Vybavení 
kuchyní z doby ne/dávno minulé. 
Zájmová činnost - první zkouška seniorského pěveckého souboru IZERÍNA. 
Klubová činnost - vítání jara, velikonoční potravinová sbírka pro Naději, zahájení cyklu výletů 
po přehradách Libereckého kraje. 
 

Květen 2014 

Pohybové aktivity - zahájení II. ročníku Jabloneckého škrpálu, trénování kuželek a elektronických 
šipek, pétanque, minigolf, výcvik s turistickými holemi. 
Klubová činnost  - besedy s preventivní tématikou Policie ČR varuje!, o slavných ženách, 
o květnových událostech z roku 1945, soutěžní odpoledne s vědomostním kvízem, herní odpoledne, 
květnové posezení s písničkou, beseda v městské knihovně. 
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Vzdělávací programy - pokračování dalších seminářů v rámci vzdělávacího projektu Akademie 
seniorů, zakončení kurzů trénování a posilování paměti, zakončení projektu Bankovní komunikace 
pro seniory na Jablonecku. 
Společenské aktivity - Mezinárodní den pečení - poděkování seniorů spolupracujícím organizacím a 
jednotlivcům za jejich vstřícnost a ochotu, se kterou k nim přistupují, Odpoledne s Valdštejnkou.  
Vyhlášení výsledků soutěže O nejlepší senior klub v ČR, v I. ročníku soutěže se Klub jabloneckých 
seniorů umístil na 5. místě z 18 přihlášených klubů. 

 

Červen 2014 

Vzdělávací programy - slavnostní zakončení IV. semestru 2. ročníku Akademie seniorů, zakončení 
jarních kurzů cizích jazyků, kurzů ICT. 
Společenské aktivity - koncert ke Světovému dni proti násilí na seniorech, Letní klobouková slavnost 
s grilováním. 
Pohybové aktivity - trénování hry v elektronické šipky, společenské hry, trénování kuželek, pétanque, 
minigolfu, cvičení v bazénu, zdravotní a relaxační cvičení na židlích v CSS a v klubech seniorů, výcvik 
s turistickými holemi, další pochody v rámci Jabloneckého škrpálu, Frýdlantská šipka - turnaj seniorů 
tří měst ve Frýdlantu, Turnaj v minigolfu seniorů tří měst. 
Zájmová činnost - klub šikovných rukou na téma Vítání léta. 
Zážitkové programy - Smetanova Litomyšl - výlet za hudbou a českými památkami 
Klubová činnost - písničkové odpoledne s květinami, setkání s pastorem - Nejsme tady náhodou, 
besedy o slavných ženách, výlety po přehradách Libereckého kraje. 
Účast seniorských pěveckých sborů RADOST (DZU Palackého) a SENIOR (DZU Novoveská) na Letní 
scéně Eurocentra v rámci 5. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu. 

 

Červenec - srpen 2014 

Pohybové aktivity - pochody v rámci Jabloneckého škrpálu, výcvik s turistickými holemi Nordic 
Walking, trenování pétanque, minigolfu. 
Zážitkové programy - výlet do Muzea porcelánu a návštěva porcelánových trhů v Dubí, Letní jazzová 
dílna ve Frýdlantu spojená s exkurzí do nově zrekonstruovaného pivovaru. 
Klubová činnost - zahradní posezení s grilováním, putování po přehradách Libereckého kraje, 
instalace a předání PC včetně tiskárny do užívání seniorům v KS DZU Novoveská. 

 

Září 2014 

Pohybové aktivity - orientační pochod po městě Frýdlantu, Turnaj v pétanque seniorů tří měst, 
Seniorská míle, trénování elektronických šipek, nordic walking, trénování pétanque a kuželek, cvičení 
v bazénu, zahájení podzimního relaxačního a zdravotního cvičení na židlích. 
Vzdělávací programy - zahájení podzimní výuky ICT, kurzů trénování a posilování paměti, výuka 
kurzů cizích jazyků - anglického, německého, francouzského. 
Společenské aktivity - za cimbálovkou do Višňové, výstava cibuláku navazující na exkurzi 
v Modrodomě v Dubí, vystoupení souboru IZERÍNA na zahájení Týdne seniorů v Eurocentru, 
podzimní hudební odpoledne s Jizerským triem. 
Zájmová činnost - pravidelné zkoušky seniorského pěveckého sboru IZERÍNA, nábor nových členů 
do souboru. 
Klubová činnost - besedy o zdravé výživě ve spolupráci s chráněnou kavárnou Floriánka, klub 
šikovných rukou, rozjímání s Romanem Hampacharem - Nejsme tady náhodou, exkurze do Českého 
rozhlasu SEVER, nový klub - Literární kavárna - Veřejné čtení. 
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Říjen 2014 

Společenské aktivity - aktivní účast seniorů na zahájení Týdne seniorů a Hruškového posvícení, 
Odpoledne s Valdštejnkou, vystoupení souboru IZERÍNA v městském divadle v rámci projektu 
Společně nejen na jevišti, Koncert k státnímu svátku, návštěva Lán a položení květiny k hrobu 
manželů Masarykových. 
Pohybové aktivity - Seniorská štafeta, slavnostní zakončení a vyhodnocení II. ročníku Jabloneckého 
škrpálu, Muzikorelaxace s pohybem, nový projekt Tančírna. 
Vzdělávací programy - pokračování kurzů ICT - zahájení nového kurzu - Senioři s tabletem 
Zájmová činnost - pravidelné zkoušky souboru IZERÍNA. 
Klubová činnost - besedy o osobnostech, o prevenci - požární ochrana, klub šikovných rukou - nové 
výtvarné techniky, Literární kavárna. 

 

Listopad 2014 

Pohybové aktivity - Putovní turnaj v elektronických šipkách, trénování kuželek, elektronických šipek, 
pétanque, Tančírna, Muzikorelaxace s pohybem, výcvik s turistickými holemi. 
Vzdělávací programy - výuka ICT, cizích jazyků - nově španělština, trénování a posilování paměti, 
zakončení kurzů trénování a posilování paměti v CSS. 
Společenské aktivity - návštěva muzikálu Světáci ve Frýdlantu, aktivní pomoc při přípravě a účast 
na 2. Benefičním plese ČČK, vzpomínkové setkání k 17. listopadu u pomníku bojovníků za svobodu 
vlasti a obětem bezpráví v parku v ulici Generála Mrázka, nový projekt Cestujeme po Evropě, 
vystoupení souboru IZERÍNA v rámci adventu na akci pořádané pro rychnovské seniory v Besedě 
v Rychnově u Jablonce nad Nisou. 
Zájmová činnost - soustředění souboru IZERÍNA - přípravy na advent, klub šikovných rukou - 
zdobení vánočních perníčků, zdobení vánočního stromu v prostorách spolkového domu a ve vestibulu 
nemocnice v Jablonci nad Nisou ručně vyrobenými ozdobami. 
Klubová činnost - příprava na advent, besedy o osobnostech, s preventivní tématikou - Prevence 
bezpečného stáří, Literární kavárna. 

 

Prosinec 2014 

Vzdělávací program - zakončení výuky podzimní kurzů ICT, cizích jazyků, trénování a posilování 
paměti v klubech seniorů. 
Pohybové aktivity - Vánoční turnaj v kuželkách, Tančírna, herní dopoledne, výcvik s turistickými 
holemi, zdravotní a relaxační cvičení na židlích. 
Společenské aktivity - setkání v adventu v CSS a v KS, vystoupení souboru IZERÍNA v rámci 
adventu v CSS - Naděje Vás zahřeje a v klubech seniorů - KJS - Poezie Vánoc s IZERÍNOU a SD ČR, 
na vánočních slavnostech, v městském divadle v projektu KŘESADLO 
Zájmová činnost - hudební odpoledne s Jizerským triem. 
Klubová činnost - setkání v adventu s představiteli města v klubech seniorů, výlet za rádelským 
betlémem. 

 

Obrázek 6: volnočasové aktivity Obrázek 7: vzdělávací aktivity 
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2.3. Statistika volnočasových aktivit 

Vzdělávací programy 

Vzdělávací programy jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují 

rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační 

dialog. 

 
  

Pohybové aktivity 

V roce 2014 došlo ke zvýšení celkového počtu seniorů účastnících se pohybových aktivit.  

 

 

Společenské a kulturní aktivity 

Jde o skupinovou aktivizaci, dle zájmů seniorů, s cílem udržení společenského kontaktu.  

 

 

Kurzy trénování a 
posilování paměti 

•10 kurzů 

•111 účastníků 

Kurzy Informační a 
komunikační 

technologie (ICT) 

•14 kurzů 

•158 účastníků 

Bankovní komunikace 
pro seniory na 

Jablonecku 

•1 kurz 

•30 účastníků 

Akademie seniorů 

•4. semestr 

•34 účastníků 

Výuka cizích jazyků 

•13 kurzů 

•126 účastníků 

Novoroční vejšlap 

•  50 osob 

Zdravotní a relaxační 
cvičení na židlích 

•  1x týdně 

•  30 - 40 osob 

Cvičíme v bazénu 

•  1x týdně 

•  30 osob 

Trénování kuželek 

•1x týdně 

•  30 osob 

Herní dopoledne 
(šipky, kuželky, minigolf) 

•  1x týdně 

•  25 osob 

Trénujeme pétanque 

•  1x týdně 

•  25 osob 

Tančírna 

•  1x týdně 

•  15 osob 

Výcvik s turistickými 
holemi - Nordic Walking 

•  1x týdně 

•  10 osob 

Jablonecký škrpál 

•1x  za 14 dní 

•  85 osob 

Turnaj seniorů tří měst v 
kuželkách 

•  20 osob 

Turnaj v minigolfu 

•  20 osob 

Turnaj seniorů tří měst v 
pétanque 

•   25 osob 

Orientační pochod po městě 
Frýdlantu 

•   40 osob 

Putovní turnaj v 
elektronockých šipkách 

•3x ročně 

•  20 osob 

Novoroční  koncert 

•  100 osob 

Seniorský pěvecký 
sbor IZERÍNA 

•  1x týdně 

•  25 osob 

Jizerské trio 

•  1x  měsíčně 

•  40 osob 

Masopustní veselice 

•  40 osob 

Národní den 
trénování paměti 

•  100 osob 

Letní klobouková 
slavnost s grilováním 

•  100 osob 

Smetanova Litomyšl 
Čertova stěna 

•  25 osob 

Zahradní posezení v 
klubech seniorů 

•  40 osob 

Zážitkový výlet 

•  55 osob 

Koncert ke Dni vzniku 
sam. československého 

státu 

•  90 osob 

Položení květin                
T. G. Masaryk 

•  55 osob 

Cestujeme po Evropě 

•  4x ročně 

•  35 osob 

Adventní setkání 

•  50 osob 

Jazzová dílna Frýdlant 

•  25 osob 

Taneční odpoledne 

•  4x ročně 

•  50 osob 
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3. Spolkový dům 

Spolkový dům slouží jako zázemí pro neziskové organizace, zejména sociálního charakteru, 

spolky a jako zázemí pro vzdělávací, pohybové a společenské aktivity, zejména 

pro seniorskou veřejnost. Všechny prostory jsou bezbariérové a vybaveny nábytkem a 

technikou jak výpočetní, tak audiovizuální. Provozní doba spolkového domu je stanovena 

v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hodin, dále dle dohody do 20.00 hodin a ve dnech 

pracovního volna dle dohody. V roce 2014 došlo ke změně kontaktního místa pro seniory, 

které bylo přemístěno do veřejných prostor v podlaží 2a, tím se uvolnil prostor pro nový 

dlouhodobý nájem, který schválila RM usnesením č. 337/2013 na dobu určitou od 1. 1. 2014 

pro organizaci Diakonie ČCE. 

 

Organizace sídlící ve Spolkovém domě Centra sociálních služeb 

Rytmus Liberec o.p.s. – Agentura pro podporované zaměstnávání 
DIAKONIE ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou 
NADĚJE  
Občanské sdružení – MC Jablíčko 
D - občanské sdružení 
Fokus Liberec, o.p.s.  
Oblastní spolek Českého červeného kříže 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 roce 2014 v rámci hlavní činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu 

prostor s těmito neziskovými organizacemi 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení MV ČR 
JAKOP – Jablonecký klub onkologických pacientů 
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 
NADĚJE 
Fokus Liberec, o.p.s. 
Oblastní spolek Českého červeného kříže 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  
Sdružení rodičů při 7. MŠ – Jablonec nad Nisou 
ZO odborového svazu KOVO Autobrzdy, Jablonec nad Nisou 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Hospicová péče svaté Zdislavy 
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství – Jablonec nad Nisou 
Občanské sdružení – MC Jablíčko – Jablonec nad Nisou 
Křesťanský sbor DOBRÁ ZPRÁVA o. s. 
Český svaz žen o.s. – Jablonec nad Nisou 
Rodina24 – Liberec 
Svaz důchodců ČR, městská organizace Jablonec nad Nisou 
Fotoklub NEKRAS – Jablonec nad Nisou 
Diakonie ČCE 
Folklorní soubor Nisanka, o.s. 
Rytmus Liberec, o.p.s. 
Dobrá rodina o.p.s. 
MS Vodní záchranná služba ČČK, Jablonec nad Nisou 
Sdružení přátel hudby, o.s., Jablonec nad Nisou 
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Celkové výnosy z pronájmů v rámci hlavní činnosti dosáhly v roce 2014 výše 

280 263 Kč. Z toho 189 975 Kč krátkodobé a 90 288 Kč dlouhodobé pronájmy.  

V červenci roku 2014 postihla spolkový dům živelná pohroma, což způsobilo škody 

na majetku ve výši 75 tis. Kč, které byly uplatněny u pojišťovny. V důsledku poškození byla 

provedena obnova zabezpečovací techniky, řídící jednotky kotelny, centrálních rozvodů 

počítačové sítě a náhrada jednoho počítače.  

V průběhu roku byly zahájeny opravy parkoviště a zeleně včetně herních prvků dětského 

hřiště, opravy stolů ve velkém sále a byl vyměněn kotel. Všechny prostory spolkového domu 

byly opatřeny měřiči tepla a byla zahájena postupná výměna světel za úspornější - LED. 

Vnitroblok spolkového domu byl v průběhu roku rozšířen o další herní prvek, a to venkovní 

kuželky, které slouží k pohybovým aktivitám veřejnosti a k upevňování koordinace a nácviku 

dovedností seniorů.  

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 8: vnitroblok spolkového domu 
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4. Doplňková činnost 

Doplňkovou činností organizace v roce 2014 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 

 

 

 

CSS uzavřelo v roce 2014 v rámci doplňkové činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu 

prostor s těmito komerčními subjekty 

Dimenze Praha Tomáš Pfeiffer – přednášková činnost 
Jablotron Alarms a.s 
AKT plastikářská technologie Čechy s.r.o. 
Maruška Zdeněk, Jablonec nad Nisou 
Mgr. Pavel Zeman – Jindřichův Hradec 
MUDr. František Očenáš, Tanvald 
Staňková Sylvie, Jablonec nad Nisou 
JM Serafin 
Správní institut s.r.o. 
BDO Advisory, s.r.o., Praha 
Účetní poradenství pro VÚJ 
Ing. Vincenec Karel, Jablonec nad Nisou 
Krákorová Lucie, Velké Přílepy 
Detektivní služby Štír, Stráž pod Ralskem 

 

Celkové výnosy z pronájmů v rámci doplňkové činnosti dosáhly výše 156 665 Kč. 
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13 283; 68% 

4 089; 21% 

1 865; 10% 
120; 1% 32; 0% 

10; 0% 

Zdroje financování v tis. Kč a % 

město Jablonec nad Nisou  

Z vlastní činnosti 

MPSV 

KÚLK 

UP 

obce ORP 

 

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 a KÚLK. 

V roce 2014 se nám podařilo udržet výnosy za poskytnuté služby na úrovni roku 2013.   

 

          v Kč  

CIZÍ ZDROJE 

město Jablonec nad Nisou - příspěvek na provoz 13 283 000,-- 

MPSV - dotace na pečovatelskou a odlehčovací 
službu 

1 864 700,-- 

KÚLK - dotační fond Libereckého kraje 120 000,-- 

UP - příspěvek na vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa 

32 000,-- 

obce (ORP Jablonec, kraj) - příspěvek obcí za své občany 9 883,-- 

Celkem 15 309 583,-- 

 

VLASTNÍ ZDROJE 

Z vlastní činnosti - za služby 2 972 347,-- 

 - z pronájmu 436 928,-- 

 - ostatní (nekrytí IF, finanční, pojistné plnění…) 679 851,-- 

Celkem 4 089 126,-- 
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2. Náklady dle činností 

 

3. Závazné nákladové položky 

Mzdové prostředky 

Složka platu tis. Kč % 

tarifní plat 5 348 56,41% 

osobní příplatek 1 511 15,94% 

příplatek za vedení 346 3,65% 

příplatek za přesčas 112 1,18% 

příplatek za so, ne a sv 220 2,32% 

příplatek za noční práci 73 0,77% 

odměny 768 8,10% 

náhrady 1 102 11,62% 

Celkem 9 480 100,00% 
 

  

   

   

   

    

 

 

 

 

  

 
Vyčíslení nákladů, výnosů a ztrát za jednotlivé činnosti v Kč 

 

Poskytování 
správcovské 

služby ke 
svěřenému 

majetku 

Pečovatelská 
služba 

Odlehčovací 
služba 

Činnost 
zaměřenou na 

podporu 
seniorů, jejich 
volnočasových 

a zájmových 
aktivit 

Doplňková 
činnost 

pronájem 
nebytových 

prostor 

Celkem 

Náklady 1 642 065,84 12 224 025,47 3 128 623,27 2 290 971,84  70 356,24 19 356 042,66 

Výnosy 1 632 065,84 12 206 446,54 3 118 623,27 2 280 971,84  160 601,93 19 398 709,42 

z toho zřizovatel 1 259 965,50 7 708 620,69 2 078 129,12 2 236 284,69  0,00 13 283 000,00 

Hospodářský 
výsledek 

-10 000,00 -17 578,93 -10 000,00 -10 000,00 90 245,69 42 666,76 

56% 

16% 

4% 
1% 

2% 
1% 8% 

12% 

Skladba platů v % 

tarifní plat 

osobní příplatek 

příplatek za vedení 

příplatek za přesčas 

příplatek za so, ne a sv 

příplatek za noční práci 

odměny 

náhrady 
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Energie 

Celkové náklady na energie byly zřizovatelem stanoveny na 937 tis. Kč. Do tohoto limitu byly 

k 31. 12. 2014 zúčtovány dohadné položky, které budou vypořádány po obdržení vyúčtování 

za rok 2014. Závazný ukazatel nebyl překročen. 

Opravy 

Náklady na opravy majetku dosáhly výše 853 tis. Kč. Jednalo se především o opravu kotle 

ve spolkovém domě, opravy aut, opravy podlahových krytin, malování a opravy v prostorách 

vnitrobloku spolkového domu. Závazný ukazatel nebyl překročen. 

Drobný dlouhodobý majetek (DDM) 

Celkové náklady na nákup DDM dosáhly výše 605 tis. Kč. CSS se dlouhodobě zaměřuje na 

zkvalitnění poskytovaných služeb. Proto bylo z DDM nakoupeno vybavení pro odlehčovací a 

pečovatelskou službu, byla obnovena výpočetní technika, byly pořízeny tablety pro kurzy 

v rámci volnočasových aktivit a rozšířen přístupový systém ve spolkovém domě. Závazný 

ukazatel nebyl překročen. 

Náklady na reprezentaci 

Náklady na reprezentaci byly rozpočtem stanoveny na 5 tis. Kč. Byly čerpány na drobné 

pohoštění a květiny. Závazný ukazatel nebyl překročen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

. 

  

Obrázek 9: propagační materiály 
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Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

Výnosy z  prodeje služeb 2 972 347 0 2 972 347

Výnosy z pronájmu 280 263 156 665 436 928

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4 756 0 4 756

Výnosy z prodeje DHM 0 0 0

čerpání fondů - RF - dary 50 000 0 50 000

                       - fond odměn 85 000 0 85 000

                       - nekrytí IF 447 988 3 180 451 168

ostatní výnosy z činnosti 86 139 494 86 633

Úroky 2 0 2

Výnosy z přecenění realnou hodnotou 0 0 0

Ostatní finanční výnosy 0 0 0

Výnosy dotace úřadu práce 31 737 263 32 000

Výnosy územních rozpočtu z transferů - MěÚ provozní 13 283 000 0 13 283 000

                                                          - č. rozl. trans 12 175 0 12 175

                                                          - MPSV 1 864 700 0 1 864 700

                                                         - KúLK projekty 120 000 0 120 000

VÝNOSY CELKEM 19 238 107 160 602 19 398 709

Spotřeba materiálu 1 238 003 2 537 1 240 540

Předplatné časopisů, odborná literatura 16 218 41 16 259

Ochranné pomůcky 44 263 135 44 398

Pohonné hmoty 214 383 295 214 678

DDHNM 602 380 2 634 605 014

Vodné , stočné 147 668 332 148 000

Teplo 327 000 0 327 000

Plyn 258 113 887 259 000

El. energie 202 271 729 203 000

Opravy a udržování 848 924 3 905 852 829

Cestovné zaměstnanců 9 321 4 9 325

Náklady na reprezentaci 4 864 40 4 904

Nákup služeb 1 235 922 5 004 1 240 926

Mzdové náklady 9 445 039 34 927 9 479 966

OON - práce na dohody 391 375 2 247 393 622

Ostatní sociální náklady - nemoc 98 034 505 98 539

Zákonné sociální pojištění 2 362 760 8 737 2 371 497

Zákonné zdravotní pojištění 850 594 3 145 853 739

Zákonné pojištění odpovědnosti 39 691 150 39 841

Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP,stravné ,..) 352 303 684 352 987

Jiné daně , poplatky pokuty a penále 3 047 17 3 064

Tvorba fondů 0 0 0

Ostatní náklady z činnosti 116 948 85 117 033

Finanční náklady 16 401 136 16 537

Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0

Odpisy 460 164 3 180 463 344

Prodaný DHM 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 19 285 686 70 356 19 356 042

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -47 579 90 246 42 667

Schválený příspěvek na provoz 13 283 000

Skutečně vyplacený příspěvek na provoz 13 283 000

Dotace KÚLK 120 000

Odvod z odpisů 0

Stav finančních prostředků k 31.12.2014: 554 985

z toho : Běžný účet 446 316

            Běžný účet FKSP 64 376

            Pokladna 44 293

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2014: 78 196

Fond odměn 2 827

FKSP 66 907

Fond rezervní 639

Fond reprodukce majetku 7 823

4. Závěrečný účet za rok 2014 
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5. Hospodářský výsledek 

Organizace v roce 2014 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem. Hospodářský 

výsledek roku 2014 ve výši 42 666,76 Kč odráží stabilní hospodaření organizace.  

 

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

zdroji bylo navýšení dotace MPSV a vyšší výnosy z pronájmu. Příspěvek na provoz 

od zřizovatele se oproti roku 2013 snížil o 234 tis. Kč. Zřizovatel poskytl CSS investiční 

dotaci ve výši 100 tis. Kč. 

 

I přes rozvoj rozsahu poskytovaných služeb se podařilo snížit náklady na provoz organizace. 

V roce 2014 jsme se soustředili na obnovu vybavení organizace a to s důrazem 

na zvyšování kvality a hospodárnosti poskytovaných služeb. Dále byly provedeny nutné 

opravy dlouhodobého majetku tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování.  

 

Organizace navrhne převést hospodářský výsledek do rezervního fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 17. 2. 2015 

Vypracoval: Bc. Jan Holeček 
        zástupce ředitele pro ekonomiku a správu majetku 

Přílohou Zprávy o činnosti je Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2014  
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IV. Závěr 

Je za námi rok plný nepředpokládaných situací, rok prověření týmové spolupráce, kdy si 

každý ze zaměstnanců měl možnost na vlastní kůži ověřit své schopnosti v krizových 

okamžicích.  

V roce 2014 byly prostřednictvím našich zaměstnanců seniorům poskytovány komplexní 

informace o aktuálních možnostech podpory, volnočasových aktivitách a sociálních 

službách. Spolupráce a provázanost mezi všemi úseky organizace, jako je poskytování péče 

a aktivizační činnost, ale i spolupráce s ostatními službami, velmi dobře fungovala a 

pomáhala uživatelům setrvat v domácím prostředí a v udržení sociálních vztahů s okolím, 

vrstevníky a rodinou. 

Pracovníci sociální péče vykonávají velmi náročnou práci z hlediska fyzického i duševního, 

proto naše plány do budoucna zahrnují zvyšování kvalifikace zaměstnanců a rozšiřování 

jejich již získaných vědomostí, ale také rozšíření nabídky interaktivních porad a zavedení 

systému monitoringu aplikace vědomostí v praxi.  Budeme nadále posilovat prostředí týmové 

spolupráce, bojovat s nešvary a učit se z chyb tak, aby příjemcům sociálních služeb byly 

poskytnuty služby pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali jejich samostatnost a 

soběstačnost při každodenním zvládání péče o vlastní osobu a zajišťování chodu 

domácnosti. 

V dalším roce budeme dbát na profesionální chování všech zaměstnanců tak, aby využili 

veškeré své znalosti a svou práci vnímali jako poslání v úctě ke stáří.  

Na závěr dovolte, abychom poděkovali zřizovateli statutárnímu městu Jablonec nad Nisou 

za pomoc a vstřícnost při plnění našeho poslání.  

Dále děkujeme Libereckému kraji za poskytnutí finančního příspěvku na provoz 

pečovatelské služby, za finanční příspěvek na zakoupení vybavení pro odlehčovací službu. 

Poděkování patří všem spolupracovníkům, kteří zůstávají věrni své velmi náročné práci. 

 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne 17. 2. 2015 

 
Naděžda Jozífková, v. r.  
ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. je držitelem dvou ocenění  
 

Čestného uznání Dobrá duše za činnost zaměřenou na zkvalitnění života seniorů  
Čestného uznání Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory  

za komplexní přístup v péči a efektivní obhajobu jejich práv. 


