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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    

IČO 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    

 

1.1 Členění organizace 

Dle Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., ze dne 25. 3. 2016, která 

byla schválena zastupitelstvem města usnesením č. ZM/55/2016: 

 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. 

 Poskytování fakultativních činností v rozsahu daném zákonem o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb., dle § 35. 

 Podpora seniorů, zejména volnočasových a vzdělávacích 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. 2016 
přírůstky úbytky 

stav k 31. 12. 2017 
skutečný přepočtený 

úvazek 

skutečný přepočtený 

úvazek 

43 38,25 8 8 43 39,21 
 

V roce 2017 byla personální situace v organizaci obtížná. V pečovatelských službách byly 

pečovatelky na dlouhodobých pracovních neschopnostech. K 31. 12. 2017 jsou v počtu 

pracovníků započteny 2 rodičovské dovolené. Reálný počet pracovníků ke konci roku 2017 byl 

43 (2 pracovnice na RD). Došlo k personální změně na pracovní pozici zástupce ředitele pro 

ekonomiku a správu majetku.  

Veškeré změny jsou prováděny s důrazem na dodržování pracovněprávních předpisů. Změny 

byly realizovány dle předem zřizovatelem schváleného postupu. 

V průběhu roku byly průběžně uzavírány také dohody o provedení práce v celkovém počtu 30.  

3. Vozový park 

Typ vozidla SPZ 
Rok 

výroby 
Km/rok 

Opravy, údržba 
v Kč 

Palivo Poznámka 

Citroën C1 4L9 6953 2014 11 462 73 801,00 B   

Citroën Berlingo 4L7 2029 2013 17 904 19 329,00 B   

Citroën C3 Picasso 4L3 4839 2012 11 991 20 980,00 B   

Citroën Berlingo 4L6 2074 2012 9 881 15 031,00 B   

Citroën Berlingo 3L9 1325 2010 9 728 14 925,00 B   

Citroën Berlingo 3L6 5760 2009 9 219 22 811,00 B   

Citroën Berlingo 3L0 0735 2008 8 246 19 943,00 B   

ANCO 18 JNA-46 1996   0,00 x přívěs 

Celkem 78 431 186 820,00 xxxx xxxx 

 

Pohyb vozidel je dlouhodobě monitorován pomocí systému GPS. V roce 2017 se snížil počet 

najetých kilometrů o 8,8 tis. - závisí na místě bydliště uživatelů. 
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4. Pojištění právní ochrany 
Organizace má smlouvu o pojištění právní ochrany se specializovanou pojišťovnou. Pojištění 

se vztahuje zejména na spory a nároky ze smluv, na náklady z pracovněprávních sporů, 

z ochrany vlastnických práv k movitým a nemovitým věcem a na obhajobu v přestupkovém 

nebo jiném správním řízení.  

5. Kontroly v organizaci 
Uvnitř organizace probíhala v roce 2017 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 níže uvedené kontroly: 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Ústí nad Labem, 

pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj 

Zaměření kontroly: kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného. 

 

Výsledek: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  

Zaměření kontroly: vykonaná podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   

a podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

Výsledek: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
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II. Činnosti organizace 

1. Sociální služby 
Organizace Centrum sociálních služeb poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské  
služby a pobytovou službu odlehčovací.  
Cílem organizace je poskytovat pečovatelské služby na kvalitní a profesionální  
úrovni s individuálním přístupem, s důrazem na dostatečné posouzení nepříznivé sociální 
situace. Nastavené cíle organizace korespondují s cíli uživatelů, které vycházejí z jejich potřeb 
a přání. Ke sledování, zjišťování a naplňování jednotlivých potřeb uživatelů jsou nově 
využívány u každého uživatele karty řešených potřeb. Při sjednávání pečovatelských služeb byl 
kladen důraz na služby zaměřující se na přímou péči a práci s uživatelem. Služby komerčního 
charakteru, jako je dovážka obědů, praní prádla a úklid, se poskytovaly v návaznosti na další 
úkony spojené s podporou samostatnosti a soběstačnosti osoby. Ve sledovaném období byla 
terénní pečovatelská služba poskytovaná osobám s vyšší mírou závislosti. 
V roce 2017 došlo k revizi cílů a zásad poskytování pečovatelské služby a k doplnění okruhu 
osob, kterým je poskytovaná terénní a ambulantní pečovatelská služba, a to o rodiny s dětmi.  
V roce 2017 jsme spolupracovali s externími odborníky, tj. lékaři, dalšími poskytovateli 
sociálních služeb (např. odborné poradny, kompenzační pomůcky, poskytovatelé terénních 
služeb, hospicová péče atd.) a službami navazujícími (např. Senior doprava), se sociálními 
pracovníky úřadu práce a zdravotnických zařízení, s terénní zdravotní službou, s registrujícími 
lékaři. Zaměstnanci organizace jsou zapojeni do komunitní skupiny pro sociální služby  
ve městě. 
Personální situace v průběhu celého roku 2017 byla v organizaci velmi obtížná.  
Organizace se potýkala s nedostatkem pracovníků v přímé péči, a to z důvodu chřipkové 
epidemie a dlouhodobých neschopností a z důvodu nízké nezaměstnanosti v ČR. Ani ke konci 
roku se nepodařilo vyřešit nedostatek pracovníků v přímé péči. Vzhledem k těmto 
skutečnostem nedošlo k plánovanému prodloužení provozní doby, jak bylo původně 
předpokládáno. 
Byly aktualizovány webové stránky organizace a stejně jako v minulém roce jsme vydávali  
pro uživatele služby občasník Novin(k)y z Centra.  
Zvyšování odborné úrovně pracovníků v sociálních službách bylo zajišťováno prostřednictvím 
akreditovaných kurzů a specializovaných školení. V roce 2017 byl vzdělávací proces zaměřen 
na etiku, na specifika komunikace s uživateli v různých životních situacích, na typologii 
uživatelů, na uplatňování přístupu na člověka, na poskytování první pomoci, a orientovali jsme 
se na uživatele prostřednictvím nových komunikačních technik a metod. Kromě vzdělávacího 
programu je v organizaci nastaven systém pravidelných setkávání se supervizorem. V průběhu 
roku 2017 došlo k rozšíření pracovního a úpravě sociálního zázemí pro pracovníky v sociálních 
službách, k doplnění a výměně ochranných a pracovních pomůcek.  
V roce 2017 nebyl odmítnut žádný zájemce o poskytování sociální služby z kapacitních důvodů. 
V průběhu roku 2017 byla poskytnuta bezplatná péče služby dle § 75 zákona o sociálních 
službách v hodnotě 31 309,- Kč pěti uživatelům. Službu kromě obyvatel z Jablonce nad Nisou 
využili obyvatelé z Rádla, Janova nad Nisou, Lučan nad Nisou, Maršovic a Nové Vsi nad Nisou,  
a to na základě smlouvy se starosty a ředitelkou organizace.  
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1.1 Pečovatelská služba 

1.1.1 Změny a významné události v roce 2017 

Leden 

 Změna smlouvy o výpůjčce č. 562-2011-OE-/ORO schválená radou města usnesením 

RM/477/2016 – vrácení prostoru v objektu Palackého 63/A – zázemí pečovatelské 

služby a prostoru v objektu Slunná 440, Kokonín.  

 Změna splatnosti vyúčtování za poskytnuté služby z 15. dne do 25. dne v měsíci od  

1. 1. 2018.  

 Zavádění nového informačního systému do praxe – KISSOS (Krajský informační systém 

sociálních služeb). 

 Úpravy zázemí pečovatelské služby, rozšíření zázemí pro pečovatelky, malování, 

výměna linolea, vybavení prostor. 

 Seminář – Problematika naplňování standardů kvality v terénních sociálních službách. 

Únor 

 Dovybavení upravených zázemí pro vedení péče, pečovatelky. 

 Spuštění nových webových stránek organizace. 

 Změna kalkulace pro spoluúčast obcí, které se podílejí na vyrovnání za poskytování 

pečovatelské služby obyvatelům dané obce/města. 

 Akreditovaný seminář – Dotahování firemních cílů prostřednictvím koučování  

a motivace zaměstnanců. 

Březen 

 Kontrola KHS na hygienu práce na pracovištích Palackého a Novoveská. 

 Aktualizace již uzavřených Smluv o poskytování pečovatelské služby obyvatelům 

obce/města se starosty v rámci ORP. 

Duben 

 Akreditovaný seminář Pokojná smrt. 

 Zpracovávání podkladů do projektu Pečovatelská služba – Příležitost pro život doma. 

 Zavedení evidence dle Metodiky LK pro sledování indikátorů stanovených pro 

hodnocení služby. 

Květen 

 Akreditovaný seminář – Vedení týmu a motivace. 

 Akreditovaný seminář – Etika v obrazech ve službách sociální péče. 

 Konference Gerontologické dny Severozápad. 

 „Kulatý stůl“ organizovaný společně s Diakonií ČCE Jablonec nad Nisou - veřejná 

diskuze za účasti odborníků k propojování zdravotního a sociálního systému.   
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Červen 

 Změna registrace v návaznosti na upřesnění cílové skupiny a věkové kategorie 

uživatelů. 

 Aktualizace a vydání informační brožury CSS k poskytovaným službám a službám 

navazujícím. 

 Prezentace sociální služby v rámci Dne zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou. 

 Pečovatelka organizace získala Čestné uznání primátora za výjimečné zásluhy v péči  

o potřebné a lidský přístup v rámci projektu Jablonecká pečovatelka 2017. 

 Akreditovaný seminář Typologie klientů a pracovníků v sociální sféře. 

Červenec 

 V souladu s Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů navýšení 

platů pracovníků sociálních služeb. 

 Zpracování a aktualizace Smluv pro poskytování pečovatelské služby. 

Srpen 

 Aktualizace vybraných Standardů kvality sociálních služeb. 

 Revize cílů organizace s cíli uživatelů pečovatelské služby. 

Září 

 Kurz ICT pro pracovníky sociálních služeb. 

 Akreditovaný seminář Manipulace ve vztahu uživatel – poskytovatel služeb. 

Říjen 

 Týden sociálních služeb – Den otevřených dveří. 

 Účast na IX. Kongresu Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 

 Akreditovaný seminář Manipulace ve vztahu uživatel – poskytovatel služeb. 

 Akreditovaný seminář Kufr plný vzpomínek. 

 Distribuce dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost uživatele 

s poskytováním pečovatelské služby. 

Listopad 

 V souladu s Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů navýšení 

platů pracovníků sociálních služeb. 

 Zakoupení náhradní čtečky pro snímání úkonů. 

 Analýza a vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost uživatele 

s poskytováním pečovatelské služby. 

Prosinec 

 Akreditovaný seminář Kurz první pomoci pro pracovníky v sociálních službách. 
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1.1.2 Poslání pečovatelské služby 

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří patří do okruhu osob poskytovatele  

a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, aby za pomoci pečovatelské služby mohli setrvat  

ve svém přirozeném sociálním prostředí (domácnosti) a žít způsobem, na který byli dosud 

zvyklí.  

1.1.3 Kapacita a forma poskytování pečovatelské služby 

Forma terénní 

počet uživatelů 24 – jedná se o maximální okamžitou kapacitu, která je dána  

počtem pracovníků, kteří mohou vykonávat přímou péči v jeden okamžik. 

Forma ambulantní 

počet uživatelů 3 – jedná se o maximální okamžitou kapacitu, kdy v jednom okamžiku mohou 

služeb dvou středisek osobní hygieny využívat tři uživatelé. 

 

V roce 2017 nebyl žádný zájemce o poskytování pečovatelských služeb odmítnut 

z kapacitních důvodů. Jeden uživatel byl odmítnut z důvodu jeho bydliště, které bylo mimo 

působnost poskytování pečovatelské služby. 

1.1.4 Okruh osob 

 Dospělé osoby ve věku od 19 do 64 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku 

nebo zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení a jejich nepříznivá sociální 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne pečovatelská služba.  

 Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního 

postižení či jiného zdravotního omezení a jejich nepříznivá sociální situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne pečovatelská služba. 

 Rodiny s dětmi, tj. rodiče nebo dítě se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne pečovatelská služba. 

1.1.5 Místo a čas poskytování pečovatelské služby 

Pečovatelská služba terénní je poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů  

na území města Jablonce nad Nisou a na území obcí přináležejících do správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, a to i na základě dohody mezi ředitelkou 

organizace a starosty obcí. 

Služba je poskytovaná od 7.00 do 20.00 hodin každý pracovní den včetně víkendů a svátků. 

 

Pečovatelská služba ambulantní je poskytovaná ve dvou střediscích osobní hygieny v přízemí 

budovy v ulici Palackého 4424/65 a v 1. patře budovy v ulici Novoveská 4505/5  v Jablonci nad 

Nisou. Provozní doba služby je od 7.00 do 20.00 hodin každý pracovní den včetně víkendů  

a svátků.  
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1.1.6 Úhrady za poskytované úkony pečovatelské služby 

Organizace má zřizovatelem schválený Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby v souladu  

se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou  

se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Ceník, jehož účinnost byla stanovena od 1. 1. 2016, nedoznal v průběhu roku 2017 žádných 

změn. 

Neuhrazené platby 

V srpnu 2017 schválila Rada města Jablonec nad Nisou usnesením č. RM/333/2017 odpis 

pohledávky za zesnulou uživatelku ve výši 585,- Kč. 

V listopadu 2017 schválila Rada města Jablonec nad Nisou usnesením č. RM/462/2017 odpis 

pohledávky za uživatele sociálních služeb v celkové výši 19 836,- Kč vzniklé před rokem 2010.  

 

Podíl obcí na financování pečovatelské služby 

Na financování pečovatelské služby se v roce 2017 podílely obce přináležející do správního 

obvodu obce s rozšířenou působností pro statutární město Jablonec nad Nisou, a to Rádlo, 

Nová Ves nad Nisou a Maršovice, jejímž obyvatelům byla ve sledovaném roce poskytovaná 

sociální služba. Organizace má s dotčenými obcemi a dále s obcí Janov nad Nisou a městem 

Lučany nad Nisou uzavřenou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a na základě 

předložené kalkulace obce přispívají na úhradu nákladů za základní činnosti vykazované 

v hodinové sazbě v rámci poskytované pečovatelské služby konkrétnímu obyvateli. Obce, 

jejímž obyvatelům je poskytována terénní pečovatelská služba, doceňují význam a roli 

pečovatelské služby a podílejí se na vyrovnání za poskytování pečovatelské služby obyvatelům 

dané obce formou finančního příspěvku na základě dohody uzavřené mezi starostou obce  

a ředitelkou organizace. Úhrada od obcí spadá pod „Pověření k poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu“, schválené Libereckým krajem, a je součástí vyrovnávací platby.  

Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnuta v roce 2017 sociální služba, se na financování služby 

podílely částkou 7 949,- Kč. 
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1.1.7 Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby 

Účinnost od 1. 1. 2016, schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením 

č. RM/479/2015 ze dne 3. 12. 2015. 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

Úkon Popis Výše úhrady 

1. Základní sociální 
poradenství 

 bezplatné 

2. Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu  

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

130,-- Kč/hod. 
 

3. 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 a nehty 

 pomoc při použití WC  

130,-- Kč/hod. 
 

4. 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 

130,-- Kč/hod. 

5. Poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy  

 pomoc a podpora při přípravě jídla a pití 

 podání jídla a pití 

130,-- Kč/hod. 
 

 dovoz, případně donáška obědů včetně 
přihlášení a odhlášení  

25,-- Kč/úkon 
 

6. Pomoc při 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 

130,-- Kč/hod. 

7. Nákupy  běžné nákupy a pochůzky 130,-- Kč/hod.  

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

115,--Kč/úkon 
 

8. Praní a žehlení ložního či 
osobního prádla  

 praní a žehlení prádla 70,--Kč/ 1 kg 

 žehlení prádla (bez praní) 30,-- Kč/1 kg 

9. 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  

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

Úkon Popis Výše úhrady 

1. Zapůjčení jídlonosičů   zapůjčení jídlonosiče včetně jeho 

přemývání v myčce 

1,-- Kč/úkon/den 

 

2. Dohledy   dle potřeb uživatele 130,-- Kč/hod. 

 

Fakultativní činnosti lze poskytnout pouze při využívání základních činností. 

Pečovatelská služba (základní činnosti) je poskytována dle §75 odst.2 zákona č.108/2006 Sb., 

o sociálních službách, bez úhrad těmto osobám: 

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

dětí,  

b) účastníkům odboje, 

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

rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, 

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

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

o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací,          

jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle §18 odst. 1 zákona 

č.87/1991 Sb., 

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených pod písmenem b) až d) 

starším 70 let. 

1.1.8 Vyhodnocení plnění stanovených cílů služby  

Cíle pečovatelské služby 

 Umožnit uživateli důstojně žít ve své domácnosti. 

 Podpora a udržování kontaktů běžného života. 

 Respektování životního stylu každého jedince. 

 

Revizí nastavených cílů organizace bylo zjištěno, že korespondují s cíli uživatelů, které 

vycházejí z jejich potřeb a přání. Terénní pečovatelská služba napomáhá uživatelům žít 

v domácím prostředí a podporuje udržování kontaktu s rodinou, přáteli a v neposlední řadě  

i sousedy. S uživateli byly sestaveny individuální plány péče, které byly nově vyhodnocovány 

1x za tři měsíce. Tím bylo umožněno uživatelům poskytovat péči dle jejich aktuálních potřeb. 

V případě změny potřeb u uživatele byla terénní pečovatelská služba schopna flexibilně 

zareagovat a tím pomohla uživateli žít v jeho domácnosti.  

Cíle byly splněny. 
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1.2 Odlehčovací služba 

Centrum sociálních služeb poskytuje pobytovou službu odlehčovací od 1. 7. 2012. Specifikem 

služby je ta skutečnost, že se jedná o nízkokapacitní službu se 4 lůžky. Služba je zaměřená  

na osoby se sníženou soběstačností a s vyšší mírou závislosti. Po dobu pobytu na odlehčovací 

službě je uživateli zajištěna celodenní péče, bezpečné a příjemné prostředí, podpora 

samostatnosti, schopností a dovedností, zachování stylu a jeho zvyků.   

Narůstá zájem o krátkodobé pobyty, a to převážně v období letních měsíců, kdy pečující rodiny 

ocení možnost čerpání odpočinku. O službu se zajímají pečující rodiny z odlehlých obcí v rámci 

působnosti a informace žádají pečující rodiny i mimo působnost služby. 

V  roce 2017 službu využilo 36 uživatelů ve věkovém rozpětí od 66 do 100 let s opakovanými 

pobyty, kterých bylo evidováno 55. Ve všech uvedených případech se jednalo o seniory. 

Průměrný věk uživatelů byl 85 let. Průměrná délka pobytu se pohybovala kolem 28 dnů. Byly 

využity jak krátkodobé pobyty, některé opakovaně, tak i dlouhodobé pobyty.  

Uživatelé odlehčovací služby měli možnost se účastnit volnočasových aktivit v rámci klubové 

činnosti, po dobu pobytu využívali knihovnu, terasu, tělocvičnu, přilehlou zahradu a nově 

odpočinkovou místnost vybavenou videorelaxací, která pomáhá vyvolat vzpomínky a trénovat 

paměť. Lze konstatovat, že aktivizace přizpůsobená jejich zájmům a dovednostem, jim dává 

pocit uspokojení, což se projevuje aktivním postojem k této činnosti. Celková „domácí“ 

atmosféra ve službě iniciuje uživatele, kteří ztráceli motivaci, k činnostem běžného dne. 

V průběhu roku 2017 došlo k dalšímu dovybavení pracoviště odlehčovací služby pomůckami 

usnadňujícími péči a zkvalitňujícími prostředí. Pro lepší teplotní komfort uživatelů jsou 

k dispozici televizní deky. Byl doplněn mobiliář odlehčovací služby o kuchyňské a hygienické 

potřeby. V rámci aktivizačních programů bylo pro udržení kondice uživatelů pořízeno 

kuchyňské nádobí a parafínová vana na parafínové zábaly. Do společných prostor odlehčovací 

služby bylo nově nainstalováno intenzivnější osvětlení a osvěžovače vzduchu. Pro zpříjemnění 

a navození domácího prostředí byly vnitřní interiéry odlehčovací služby doplněny živou zelení.  

Spolupracujeme s externími odborníky, tj. lékaři, dalšími poskytovateli sociálních služeb (např. 

odborné poradny) a službami navazujícími (např. Senior doprava). Poskytovatel spolupracuje 

se sociálními pracovníky úřadu práce, pobytových zařízení týkající se jednání ohledně 

umístění, zdravotnických zařízení a s terénní zdravotní službou. Sociální pracovnice 

poskytovatele nabízí řešení sociální situace pečujících, a to nabídkou a poskytnutím terénní 

pečovatelské služby v domácím prostředí po odchodu uživatele z odlehčovací služby.  

Pro rok 2017 byly revidovány cíle a zásady organizace a došlo k upřesnění okruhu osob, kterým 

je odlehčovací služba poskytovaná.  

Ze strany organizace byl i v roce 2017 kladen důraz na odborné vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách, které bylo zaměřeno na etiku, na zvláštnosti komunikace s uživateli 

v různých životních situacích, na typologii uživatelů, na uplatňování přístupu na člověka,  

na poskytování první pomoci a orientovali jsme se na uživatele prostřednictvím nových 
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komunikačních a dovednostních technik a metod. V organizaci je nastaven systém 

pravidelných setkávání se supervizorem. 

Personální situace v roce 2017 byla velmi obtížná. Ve sledovaném období jsme se potýkali 

s přechodným nedostatkem pracovníků odlehčovací služby v přímé péči z důvodu dlouhodobé 

pracovní neschopnosti pracovníka odlehčovací služby. 

Odlehčovací službu mohou využívat nejen obyvatelé Jablonce nad Nisou, ale může být 

poskytnuta ostatním občanům z Libereckého kraje, a to i na základě dohody mezi starostou 

obce a ředitelkou organizace. V roce 2017 byla nově uzavřena smlouva o poskytování 

odlehčovací služby pro obyvatele obcí Český Dub a Rádlo.  
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1.2.1 Změny a významné události v roce 2017 

Leden 

 Zakoupení bezpečnostního senzoru pro bezpečný pohyb uživatelů. 

 Zavádění nového informačního systému – KISSOS (Krajský informační systém 

sociálních služeb) do praxe. 

 Aktualizace vybraných Standardů kvality sociálních služeb a Vnitřních pravidel pro 

poskytování odlehčovací služby.  

Únor 

 Spuštění nových webových stránek poskytovatele. 

 Změna kalkulace pro spoluúčast obcí, které se podílejí na vyrovnání za poskytování 

odlehčovací služby obyvatelům dané obce/města. 

 Příprava a zpracování, tj. revize poslání, cílů, zásad. 

Březen 

 Dovybavení odpočinkové místnosti 2 polohovacími relaxačními křesly. 

 Aktualizace Vnitřních pravidel pro poskytování odlehčovací služby a Domácího řádu 

pro odlehčovací službu. 

 Aktualizace již uzavřených Smluv o poskytování odlehčovací služby obyvatelům 

obce/města se starosty obcí/měst. 

Duben 

 Akreditovaný seminář Pokojná smrt. 

 Upraven Domácí řád odlehčovací služby. 

 Dovybavení pracoviště odlehčovací služby - odšťavňovač, kuchyňský mobiliář. 

Květen 

 Akreditovaný seminář – Vedení týmu a motivace. 

 Akreditovaný seminář – Etika v obrazech ve službách sociální péče. 

Červen 

 Žádost o změnu registrace v návaznosti na upřesnění cílové skupiny a věkové kategorie 

uživatelů. 

 Upřesnění cílové skupiny a věkové kategorie uživatelů rozhodnutím vydaného 

Krajským úřadem Libereckého kraje. 

  Aktualizace a vydání informační brožury CSS k poskytovaným službám a službám 

navazujícím. 

 Sociální služby organizace prezentovány v rámci Dne zdravotně postižených v Jablonci 

nad Nisou. 

 Akreditovaný seminář Typologie klientů a pracovníků v sociální sféře. 

 Dovybavení pracoviště odlehčovací služby – nákup bezzápachového koše. 
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Červenec 

 V souladu s Nařízením vlády  č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů proběhlo 

navýšení platů pracovníků sociálních služeb. 

 Aktualizace Smlouvy pro poskytování odlehčovací služby včetně úprav práv  

a povinností smluvních stran. 

Srpen 

 Kurz ICT pro pracovníky sociálních služeb. 

Září 

 Dovybavení pracoviště odlehčovací služby skládacím mechanickým invalidním 

vozíkem. 

 V rámci využívání technik bazální stimulace byly pořízeny dotekové rukavice s různými 

povrchy, které nabízejí široké využití, např. slouží k dotykové a hmatové stimulaci. 

 Akreditovaný seminář Manipulace ve vztahu uživatel – poskytovatel. 

Říjen 

 Týden sociálních služeb – Den otevřených dveří. 

 Účast na IX. Kongresu Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 

 Akreditovaný seminář Manipulace ve vztahu uživatel – poskytovatel služeb. 

 Akreditovaný seminář Kufr plný vzpomínek. 

 Dovybavení pracoviště odlehčovací služby – nákup detekční podložky – prevence pádů 

seniorů. 

Listopad 

 Navýšení platů pracovníků sociálních služeb v souladu s Nařízením vlády č. 564/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Cvičná evakuace odlehčovací služby. 

Prosinec 

 Akreditovaný seminář Kurz první pomoci pro pracovníky v sociálních službách. 

 

 

1.2.2 Poslání odlehčovací služby  

Posláním odlehčovací služby je „odlehčit“ na přechodnou dobu pečujícím, kteří dlouhodobě 

pečují o osoby z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu, které ztratily částečně nebo 

převážně soběstačnost či orientaci a poskytnout jim čas na nezbytný odpočinek nebo vyřešení 

vlastních problémů. 
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1.2.3 Kapacita a forma poskytování odlehčovací služby 

Forma pobytová na dobu určitou – délka pobytu uživatele na odlehčovací službě je 3 měsíce 

s prodloužením smlouvy maximálně o 1 měsíc, a to pouze ve výjimečných případech, kdy 

uživateli nemůže pečující osoba zajistit péči z důvodu jeho vlastní nemoci. 

 Kapacita – 4 lůžka ve 3 pokojích. 

 Struktura –  1x dvoulůžkový pokoj, 2x jednolůžkový pokoj. 

V průběhu sledovaného období bylo zaznamenáno, že od počátku poskytování služby pečující 

rodiny začaly více využívat opakovaných dlouhodobých pobytů, což se projevilo i menším 

počtem uživatelů v průběhu daného roku. Tím, jak se služba stále více dostává do povědomí 

pečujících, narůstá zájem především o krátkodobé pobyty, a to převážně v období letních 

měsíců, kdy pečující rodiny ocení možnost čerpání odpočinku.  Institut odlehčovací služby již 

není neznámým pojmem, je čím dál více využíván a zájem narůstá i ze strany pečujících rodin 

z odlehlých obcí v rámci působnosti. Zájem a konkrétní informace o službě byl zaznamenán  

i mimo působnost služby.  

Za rok 2017 bylo evidováno 11 zájemců, kteří byli vedeni v seznamu odmítnutých 

zájemců.  Z tohoto počtu nebylo uspokojeno z kapacitních důvodů 6 žadatelů, 

dalším 3 žadatelům bylo v jejich požadavku na souvislý nebo krátkodobý pobyt vyhověno 

z důvodu uvolnění kapacity, 1 žadatel nespadal do okruhu osob (Středočeský kraj) a 1 žadatel 

byl odmítnut ze zdravotních důvodů. 

1.2.4 Okruh osob 

 Dospělé osoby ve věku od 19 do 64 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku 

nebo zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení a jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne a zajistí odlehčovací služba po dobu, kdy 

jim nemůže poskytnout pomoc pečující osoba.  

 Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního 

postižení či jiného zdravotního omezení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby, kterou jim poskytne a zajistí odlehčovací služba, když jim nemůže poskytnout 

pomoc pečující osoba. 
 

1.2.5 Místo a čas poskytování odlehčovací služby 

Služba je poskytovaná na pracovišti odlehčovací služby v domě s byty zvláštního určení v ulici 

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

Organizace nedisponuje uzavřeným oddělením a zdravotnickým personálem, proto službu 

nelze poskytnout zájemcům, kteří potřebují nepřetržitou lékařskou či odbornou 

ošetřovatelskou péči, kteří nejsou orientovaní situací, nerespektují obecná pravidla soužití, 

trpí nočním neklidem a aktivitami, jsou agresivní, nerespektují hodnotovou a sociální 

hierarchii, zájemcům, kteří mohou ohrozit sebe a okolí pro duševní nemoc nebo závislost,  

a zájemcům, kteří potřebují stálou přítomnost jiné osoby - asistenta. 
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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., 

o sociálních službách, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ceník, jehož 

účinnost byla stanovena od 1. 1. 2016, nedoznal v průběhu roku žádných změn.  

 
Neuhrazené platby 

V prosinci 2015 byl s pozůstalou po zemřelé uživatelce, jíž byla v roce 2015 poskytnuta 

odlehčovací služba, písemně uzavřen splátkový kalendář na dlužnou částku 29 866,- Kč. 

Pozůstalá  dluh uznala a splácí. K 31. 12. 2017 bylo splaceno 23 000,- Kč. 

 

Podíl obcí na financování OS 

V roce 2017 byla nově uzavřena smlouva o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obcí 

Český Dub a Rádlo, odlehčovací službu využili obyvatelé z Jablonce nad Nisou, Českého Dubu, 

Rádla, Dolní Černé Studnice – Pěnčín, Desné, Tanvaldu, Hejnic, Rychnova u Jablonce nad 

Nisou, Vratislavic nad Nisou, Liberce a Kořenova. Obce, jejímž obyvatelům je poskytovaná 

odlehčovací služba, doceňují význam a roli této služby a podílejí se na vyrovnání za poskytování 

pečovatelské služby obyvatelům dané obce formou finančního příspěvku.  

Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnuta v roce 2017 odlehčovací služba, se na financování 
služby podílely částkou 12 259,- Kč. 
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1.2.7 Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby 

Účinnost od 1. 1. 2016, schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením 

č. RM/479/2015 ze dne 3. 12. 2015. 

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, 
samostatném pohybu ve vnitřním 
i vnějším prostoru 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

130,-- 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 

130,-- 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 130,--Kč/hod 

6. Poskytnutí ubytování  ubytování, úklid, praní ložního a osobního 
prádla a ošacení, žehlení 

200,--Kč/den 

7. Zprostředkování 
kontaktu 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 

130,--Kč/hod 

8. Sociálně terapeutická 
činnost 

 rozvoj nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností 

130,--Kč/hod 

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

 pomoc při komunikaci vedoucí 
k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

130,--Kč/hod 

10. Výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti 

 nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností  
a dovedností 

130,--Kč/hod 
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1.2.8 Vyhodnocení plnění stanovených cílů služby  

Cíle odlehčovací služby 

 Poskytnout uživateli podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho schopnosti, možnosti  

a dovednosti, tzn. pomáhat mu pouze v tom, co sám nezvládá.  

 Aktivně spolupracovat s rodinnými příslušníky či blízkými osobami uživatele, s dalšími 

poskytovateli sociálních, navazujících služeb a zdravotnických služeb.  

 Dosáhnout důvěry mezi pečujícím personálem a uživateli, vytvořit pro uživatele 

podnětné prostředí, atmosféru klidu a intimity. 

 

Po dobu pobytu byli uživatelé pečujícím personálem podporováni v upevňování svých 

dovedností, schopností a návyků. Sestavený individuální plán byl v pravidelných intervalech 

vyhodnocován a doplňován dle aktuálních potřeb a schopností. Při pobytu na odlehčovací 

službě uživatelé neztratili kontakt s rodinou a s přáteli. Při návštěvách bylo respektováno 

soukromí. V případě potřeby řešení nepříznivé sociální situace byl uživatelům umožněn 

kontakt s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Uživatelům byly zprostředkovány 

zdravotnické služby. Dle svých přání a potřeb uživatelé využívali možnost nabízených 

volnočasových aktivit a sociálně terapeutických činností, které ve vysoké míře přispěly 

k upevnění důvěry mezi pečujícím personálem a uživateli, což vedlo k uvolnění, k motivaci, 

pocitu bezpečí a podpoře samostatnosti.  

Cíle byly splněny. 

 

1.3 Vzdělávání pracovníků sociálních služeb 

Vzdělávání pracovníků sociálních služeb bylo v roce 2017 plánováno v souladu se zákonem  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kde se uvádí, že zaměstnavatel  

je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníkovi a pracovníkům v sociálních službách vzdělávání 

v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje 

kvalifikaci. Pro rok 2017 byl vzdělávací plán zaměřen na unikátní semináře pořádané Asociací 

poskytovatelů sociálních služeb, a to Pokojná smrt, Etika v obrazech ve službách sociální péče 

a Kufr plný vzpomínek. Dále se pracovníci v sociálních službách zúčastnili akreditovaných 

seminářů, a to dvoudenního semináře Manipulace ve vztahu uživatel – poskytovatel, semináře 

Typologie klientů a pracovníků v sociální sféře a kurzu První pomoci pro pracovníky 

v sociálních službách. Kromě kurzů s akreditovaným programem a supervizí se poskytovatel 

každoročně účastní dalších školících akcí a konferencí. Celkové náklady na jejich zajištění činily 

176 639 Kč. Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice absolvovali celkem  

1 292 hodin ve vzdělávacích programech, z toho 1 172 hodin v kurzech s akreditovaným 

programem. Kromě toho se pracovníci zúčastnili 62 hodin supervizí jak individuálních, tak 

skupinových.  
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1.4 Statistika 

Srovnání úhrad v Kč za poskytnuté sociální služby v letech 2013 – 2017 

Rok Pečovatelská služba Odlehčovací  

služba 

Sociální služby 

celkem 

2013 2 556 596,-- 422 550,-- 2 979 146,-- 

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

2015 2 451 788,-- 755 090,-- 3 206 878,-- 

2016 2 504 853,-- 616 624,-- 3 121 207,-- 

2017 2 459 324,-- 606 980,-- 3 066 304,-- 

 

Celkové tržby za rok 2017 zaznamenaly v porovnání s rokem 2016 mírný pokles, který byl 

způsoben nedostatkem pracovníků v přímé péči. Zájem o odlehčovací službu v roce 2016 byl 

negativně ovlivněn nárůstem kapacity pobytových zařízení na Jablonecku, kdy se tento aspekt 

projevil ve využitelnosti kapacity lůžek i v roce 2017.  
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1.4.1 Statistika úkonů pečovatelské služby za rok 2017 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby využilo v průběhu roku 224 uživatelů. 

Pracovníci sociálních služeb v rámci poskytování terénní a ambulantní pečovatelské služby: 

 vykonali 20 869 hodin v přímé obslužné péči,  

 vyprali a vyžehlili 2 383 kg osobního a ložního prádla, 

 dovezli a donesli 6 676 obědů, 

 zajistili 181 velkých nákupů, 

 uskutečnili 55 656 návštěv v rámci služby. 

 

 
 

 

 

Při sjednávání pečovatelské služby byl v roce 2017 kladen důraz především na služby 

zaměřující se na přímou práci s uživateli. V porovnání s rokem 2016 byl zaznamenán nárůst 

potřeb, a to u základních činností „Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu“, „Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu“, Poskytnutí stravy 

– pomoc a podpora při přípravě jídla a pití, podání jídla a pití“, „Nákupy a pochůzky“, a došlo 

k poklesu u základních činností komerčního charakteru „Praní a žehlení ložního či osobního 

prádla“ a „Poskytnutí stravy – dovoz, případně donáška obědů včetně přihlášení a odhlášení“, 

což potvrzuje skutečnost, že organizace zajišťuje péči osobám s vyšší mírou závislosti  

na pomoci jiné fyzické osoby.  
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1.4.2 Statistika úkonů odlehčovací služby za rok 2017 

Odlehčovací službu v roce 2017 využilo 36 uživatelů během 55 pobytů. Jednalo se  

jak o opakované krátkodobé pobyty do 14 kalendářních dnů, tak o pobyty dlouhodobé.  

 

Pracovníci organizace v rámci poskytování odlehčovací služby: 

 vykonali 2 033 hodin v přímé obslužné péči, 

 uskutečnili 15 143 kontaktů, 

 poskytli 983 dnů ubytování. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Skladba poskytovaných úkonů u takto specifické služby (4 lůžka) má úzkou vazbu na strukturu 

uživatelů, zejména na jejich potřeby v návaznosti na míře závislosti, jejich zvyky a přání. Kromě 

základních úkonů ubytování a stravy byly v roce 2017 významné objemy úkonů „Pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu“ a „Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu“.  
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1.5 Vyhodnocení dotazů, připomínek, názorů a stížností 

Poskytnutí základního sociálního poradenství 

Organizace evidovala po celý rok 2017 poskytnutí základního sociálního poradenství osobám, 

které vznesly osobně, elektronicky či telefonicky dotazy z oblasti sociálních služeb,  

ze kterých vyplynuly potřeby dotázaných. Většinou se jednalo o dotaz na pečovatelskou  

a odlehčovací službu, působnost, podmínky poskytování, na ceny za služby, služby další  

a navazující, a to půjčovny kompenzačních pomůcek, dopravu pro seniory, bydlení pro seniory, 

získání sociálních dávek či možnosti dalších pobytových služeb trvalého charakteru.  

Celkem bylo zaevidováno 138 dotazů v časovém rozsahu 46 hodin, což je v porovnání 

s předešlým rokem dvojnásobek.  

 

Připomínky a názory uživatelů byly zjišťovány jak v rámci individuálních pohovorů s uživateli, 

tak prostřednictvím dotazníkových šetření.  

V pečovatelské službě bylo cílem dotazníkového šetření zjistit spokojenost uživatelů 

s poskytováním prováděných služeb, kdy otázky směřovaly na oblast podpory a péče 

v domácnosti uživatele, na přístup zaměstnanců a podávání informací, na možnost podávání 

stížností a prostor byl dán i námětům a připomínkám. Z výsledků dotazníkového šetření 

vyplynulo, že většina respondentů je s poskytováním sociální služby spokojena. Z námětů  

a připomínek vyplynulo, že uživatelé nevítají střídání pečovatelek. Již při jednání se zájemcem 

o službu je sociální pracovnicí sděleno zájemci, že poskytovatel negarantuje při poskytování 

služby jednu pečovatelku, což je uvedeno také ve Vnitřních pravidlech pro poskytování 

pečovatelské služby, a to z důvodu dodržování zákonných norem a z důvodu zajištění průběhu 

pečovatelské služby. 

V odlehčovací službě bylo dotazníkové šetření zaměřeno na spokojenost rodinných příslušníků 

a blízkých osob uživatelů s péčí o ně, a na spokojenost uživatelů využívajících danou službu.  

Z analýzy dotazníkových šetření vyplynulo, že jak rodinní příslušníci, osoby blízké, tak uživatelé 

jsou spokojeni s poskytováním péče na odlehčovací službě, obdrželi potřebné a srozumitelné 

informace a kladně byl hodnocen individuální přístup pečovatelek, kvalita poskytované služby 

a respektování potřeb, přání a zájmů uživatelů.  

 

Spokojenost uživatelů či rodinných příslušníků s poskytováním pečovatelské a odlehčovací 

služby byla vyjádřena i formou poděkování a pochval. V rámci pečovatelské služby jsme 

evidovali 16 poděkování a pochval, 1 námět k práci poskytovatele a 1 připomínku, v rámci 

odlehčovací služby jsme zaznamenali 5 poděkování a pochval za přístup a příkladnou péči 

pečujícího personálu.  

 

Stížnosti uživatelů 

V roce 2017 byla v rámci pečovatelské služby podána 1 stížnost rodinného příslušníka 
uživatele a v rámci odlehčovací služby nebyla podána žádná stížnost.   
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2. Volnočasové aktivity 2017 
Volnočasové aktivity pro seniory z Jablonecka byly v roce 2017 přizpůsobeny  

dovednostem a osobním zájmům samotných seniorů a realizovány za pomocí samotných 

seniorů. 

Hlavním cílem jednotlivých setkávání bylo bourání předsudků o stáří, navazování nových vazeb 

a přátelství, trávení volného času v kolektivu s vrstevníky, orientace v prostředí a komunitě, 

posilování zdravého sebevědomí, získávání a přenos informací a v neposlední řadě boj proti 

Alzheimerově chorobě. Program na jednotlivé měsíce byl tvořený ve spolupráci s Radou 

starších.  

V roce 2017 měly velké zastoupení pohybové a sportovní aktivity. Během celého roku 

probíhaly tréninky kuželkářů a šipkařů, v sezóně pak tréninky pétanque a mölkky. Na turnajích 

seniorů tří měst, tedy z Jablonce, Liberce a Frýdlantu, se zástupci Jablonce pravidelně 

umísťovali na předních příčkách a stupních vítězů. Na turnaji v kuželkách slavilo jablonecké 

družstvo jasné vítězství, což znamenalo i historický úspěch. Z dalších aktivit lze jmenovat 

oblíbené a žádané Cvičení na židlích, stejně jako procházky s hůlkami nordic walking a také 

aktivity v bazénu. Vedle již ukotveného cvičení pro diabetiky uvítali další nabídku, kdy byly 

prostory bazénu v Jablonci každé pondělí odpoledne rezervované pouze pro seniorskou 

veřejnost, navíc za zvýhodněné vstupné. Velký prostor dostal Jablonecký škrpál, další 

významná pohybová aktivita, jejímž cílem je během sezony nasbírat 100 kilometrů. Veškeré 

výlety měly jedno společné, nesly se v duchu významného 5. ročníku. Začínalo se v dubnu na 

střeše sídla Libereckého kraje, končilo se v září Štafetou, která vedla z Ještědu na Rašovku, 

z Rašovky na Rádlo a odtud do Jablonce, do sídla Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou 

(dále CSS).  

Senioři v průběhu roku navštívili několikrát Prahu. V únoru to bylo Muzeum čokolády, v létě 

pak Kramářova vila, po této návštěvě následovala plavba po Vltavě. Dále to byl výjezd  

do Betlémské kaple, do Litoměřic a Úštěku.  

Důležitou složkou bylo i v loňském roce vzdělávání seniorů. To probíhalo nenásilnou a volnou 

formou prakticky při každém setkání nejen v prostorách CSS, ale také v jednotlivých klubech 

seniorů. Ve dvou ucelených blocích, tedy vždy na jaře a na podzim, se do nabídky dostaly 

jazykové a počítačové kurzy a kurzy trénování paměti. Z jazykových se podařilo zajistit  

3 úrovně německého a 4 úrovně anglického jazyka. Nově se v roce 2017 do programu vrátila  

i výuka francouzského jazyka. Počítačové kurzy měly též několik úrovní, hlavně pro 

začátečníky, a práci s tabletem. Na přání seniorů byla též několikrát otevřená takzvaná 

poradna, kdy bylo možné s lektorem řešit cokoli ohledně počítačů, internetu, sociálních sítí, 

nákupu v e-shopech a práce s digitální fotografií. Nově byly otevřené také kurzy Práce 

s chytrým telefonem, o které byl veliký zájem. Trénování paměti obsáhlo celkem 4 kurzy 

v prostorách spolkového domu, lektorka dojížděla na jaře do KS Novoveská a na podzim do KS 

Palackého.  
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Vedle zmíněných kurzů byla zcela naplněná kapacita dalšího vzdělávání. Na jaře proběhl 

1. semestr 4. cyklu Akademie seniorů, který byl určen pro 40 zájemců. Témata byla následující: 

Senior v roli pacienta a příspěvek na péči, Domácí násilí páchané na seniorech  

a specifika trestných činů, Požární ochrana, Sociální služby v Jablonci nad Nisou, Hájení svého 

práva ve veřejné správě, Úspěšné stárnutí. Na podzim byl otevřen již podruhé cyklus 

přednášek se společným názvem Chceme, abyste věděli…, který byl určený pro 70 seniorů. 

Mezi tématy se objevilo: Ochrana spotřebitelů, Reminiscence – práce se vzpomínkami, 

Mezigenerační komunikace, Chci být sebevědomý a Jak poznat, že mi někdo lže.  

Významný pro seniorskou veřejnost byl Kulatý stůl, na který pozvání tentokrát  

přijal Jan Lorman ze Života 90 a také Michaela Lengálová za projekt Pečuj doma.  

Seniorský pěvecký soubor Izerína během roku pozval své fanoušky a příznivce několikrát na 

neformální veřejnou zkoušku, kde představil nově nastudovaný repertoár, který uplatnil 

v rámci oficiálních vystoupení. Soubor byl pozván například do Domova důchodců 

v Jabloneckých Pasekách i do Domova pro seniory U Přehrady. Mnoho vystoupení absolvoval 

v rámci adventu. Izeríně se dostalo několika poct. Zpívala v rámci Dne zdravotně postižených 

před jabloneckým magistrátem. Zahajovala Týden seniorů v kostele sv. Anny, kdy se spojila 

s mladou a úspěšnou kapelou Nautica. Byla i v Liberci, v Domě kultury, kde se konal Svátek 

seniorů.  Seniorský pěvecký soubor Izerína se zúčastnil dvoudenního soustředění, které 

proběhlo v říjnu v Janově nad Nisou.  

Hodně práce odvedla i taneční skupina Šarm, která se představila třeba v rámci Jarního hopu 

v Předláncích. Byla též součástí zmíněného Dne zdravotně postižených. Na Ořechobraní,  

v rámci Týdne seniorů, předvedla jednu ze svých novějších choreografií, dokonce v nových 

kostýmech. Šarm se prezentoval v listopadu v jabloneckém městském divadle v rámci akce 

Společně nejen na jevišti, kde patřil ke špičce programu.  

Vybrat z loňského programu to hlavní je velmi obtížné, přesto lze zmínit dominantní akce, 

například Cestování po Evropě, taneční zábava Kateřinská, v březnu Pepíkovská a v říjnu 

Františkovská zábava. Klasický bál v dubnu byl tentokrát ve stylu Japonska. Letní klobouková 

slavnost se zaměřila na sport a sportovce. Senioři si kromě jiného užívali  

i říjnový Koncert ke Dni vzniku samostatného československého státu, jehož součástí bylo  

také kladení květin u známého pomníku Tomáše G. Masaryka v Železném Brodě.  

Celý rok 2017 pak finišoval velmi vydařeným Silvestrem před Silvestrem.  

Mezi novinky roku 2017 lze zařadit následující: pro všechny seniory je ve 4. patře spolkového 

domu umístěná akupresurní kamínková podložka, trénování paměti podporuje hra Dobble, od 

března mají senioři možnost zavítat na Hudební klub, který se věnuje muzice, interpretům, 

kalendáriu a zajímavostem ze světa hudby, využít Spotee - zařízení vhodné pro videorelaxaci, 

nebo také videorehabilitaci. Videa z významných světových a českých měst, včetně přírody, 

jsou natáčená z pohledu turisty. Využívaly se i pro zmíněné Cestování po Evropě.  
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Klubová činnost 
V Jablonci nad Nisou působilo i v roce 2017 10 klubů seniorů. Šest z nich, tj. Klub jabloneckých 

seniorů, KS Palackého, KS Novoveská, KS Boženka, KS Opletalka a KS Kokonín, funguje jako 

volné společenství, kde programovou a technickou podporu zajišťuje CSS. Další čtyři kluby, 

tedy Dia club senior, Svaz důchodců ČR Jablonec nad Nisou, TJ Kardio a Klub seniorek při 

Českém svazu žen si svůj program tvoří samostatně, ovšem s CSS mají úzkou vazbu, pro svá 

setkávání využívají prostory CSS a díky Radě starších aktivně komunikují s ostatními kluby  

a koordinují své činnosti. 

Počet členů jednotlivých klubů seniorů byl v roce 2017 následující:  

 

Název klubu    Kontaktní osoba  Počet členů 

KS Boženka    Věra Tesařová   15  

KS Palackého    Hilda Justová   30 

KS Novoveská    Květa Čílová   33 

KS Opletalka    Lída Hovorková  8 

KS Kokonín    Květa Novotná  18 

Klub jabloneckých seniorů  Blanka Svobodová  90 

Dia club senior   Hana Korcinová  30 

Svaz důchodců ČR Jablonec n. N. Ludmila Caránková  145 

TJ Kardio Jablonec n. N.   Karel Křivánek   33 

KS při ČSŽ     Jana Herkommerová  145 

 

Rada starších 

Výše zmíněné kontaktní osoby jsou zároveň zástupci Rady starších. Jedná se o poradní orgán 

ředitelky CSS. RS se schází pravidelně 1x měsíčně a zasedání jsou neveřejná. Cílem je 

především přenos informací, představení aktivit jednotlivých klubů, navrhování a schvalování 

programu na následující měsíc, návrh stránky Senior+ v Jabloneckém měsíčníku apod. 

Pravidelnými hosty jsou představitelé města i kraje. RS zasedala mimo prostory CSS, v loňském 

roce například v jablonecké nemocnici, v ZŠ Liberecká nebo v sídle Libereckého kraje.  

 

Prezentace aktivit 

Velký prostor na prezentaci svých aktivit má CSS i všechny kluby jednotlivě na webových 

stránkách organizace www.centrumjablonec.cz. Vedle již zmíněného Jabloneckého měsíčníku 

se aktivity seniorů objevují také v Jabloneckém deníku a ve vysílání regionální televize RTM+.  

 

 

 

 

 

 

http://www.centrumjablonec.cz/
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2.1 Statistika volnočasových aktivit 
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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 pro seniorskou veřejnost. 

Všechny prostory jsou bezbariérové, 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.  

 

Organizace sídlící ve spolkovém domě Centra sociálních služeb 
Rytmus Liberec, o.p.s.  
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou 
NADĚJE  
Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. 
Déčko Liberec z.s. 
FOKUS Liberec, o.p.s.  
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou 
 
CSS uzavřelo v roce 2017 v rámci hlavní činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu prostor 
s těmito neziskovými organizacemi 
CPIC / ČR – Správa uprchlických zařízení MV 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
Centrum Generace Jablonec 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 
Církev Bratrská 
Fotoklub Nekras Jablonec nad Nisou 
Hudební spolek V českém znění z Frýdštejna 
Jablíčko – centrum pro rodinu 
JAKOP 
Křesťanský sbor Dobrá zpráva 
Liberecký kraj – Krajský úřad 
Městské divadlo 
NADĚJE 
Oblastní spolek ČČK 
Probační a mediační služba 
Rodina24 
ROSKA 
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ 
SONS 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Taneční a pohybové studio Magdaléna 
ZO odborového svazu KOVO Autobrzdy 
 

Celkové výnosy z pronájmů v rámci hlavní činnosti dosáhly v roce 2017 výše 285 945,60 Kč.  
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4. Doplňková činnost 
Doplňkovou činností organizace v roce 2017 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 2017 v rámci doplňkové činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu 
prostor s těmito komerčními subjekty 
Agentura Amos 
Autoškola Chramosta 
AVON 
e-Rozvoj.cz 
Ing. Radka Šlégrová 
Ing. Petr Ponikelský 
Lukáš Kroupa 
Marián Kopal 
Zdeněk Maruška 
Ludmila Matěchová  
Mgr. Alena Doskočilová  
Tomáš Pfeifer  
Ing. Lucie Ptáková  
Jana Soprová  
Tran van Trung 
TTL Promotion 
Vysoká škola politických a společenských věd 
Pavel Wagner  
 

Celkové výnosy z pronájmů v rámci doplňkové činnosti dosáhly výše 60 084,40 Kč.  
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III. Hospodaření a ekonomické ukazatele 

1. Zdroje financování 
Financování organizace je vícezdrojové. Dominantní je příspěvek na provoz od zřizovatele  

a dalšími zdroji jsou výnosy z vlastní činnosti, dotace KÚLK a příspěvky obcí. V roce 2017 

se  výrazně navýšily zdroje financování získané z MPSV prostřednictvím KÚLK,  

a to o 1, 4 mil. Kč. Příspěvky obcí za své občany byly o 20 tis. Kč nižší než v předchozím roce. 

 

 

CIZÍ ZDROJE                                                                                                                             v Kč 

SMJN - příspěvek na provoz od zřizovatele 14 499 000,-- 

KÚLK ze zdrojů MPSV - dotace na pečovatelskou a odlehčovací službu 3 848 347,-- 

KÚLK fond - dotační fond Libereckého kraje 80 000,-- 

obce (ORP Jablonec, kraj) - příspěvek obcí za své občany 20 208,-- 

Celkem 18 447 555,-- 

 

VLASTNÍ ZDROJE                                                                                                                     v Kč 

z vlastní činnosti - za služby 3 066 304,-- 

 - z pronájmu 346 030,-- 

 - ostatní (nekrytí IF, finanční, pojistné plnění…) 617 669,-- 

Celkem 4 030 003,-- 
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2. Náklady dle činností 

3. Závazné ukazatele rozpočtu 

Mzdové prostředky 

Složka platu tis. Kč % 

tarifní plat 7 094 60,45% 

osobní příplatek 1 563 13,32% 

příplatek za vedení 412 3,51% 

příplatek za přesčas 212 1,81% 

příplatek za so, ne a sv 319 2,72% 

příplatek za noční práci a dělenou směnu 71 0,61% 

odměny 885 7,54% 

náhrady 1 179 10,05% 

Celkem 11 735 100,00% 
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 Vyčíslení nákladů, výnosů a ztrát za jednotlivé činnosti v Kč 

 

Poskytování 
správcovské 

služby ke 
svěřenému 

majetku 

Pečovatelská 
služba 

Odlehčovací 
služba 

Činnosti 
zaměřené na 

podporu 
seniorů, 

zejména jejich 
volnočasových 
a vzdělávacích 

aktivit 

Fakultativní 
činnosti 

Doplňková 
činnost, 

pronájem 
nebytových 

prostor 

Celkem 

Náklady 1 474 732,83 13 514 033,69 3 483 985,17 3 285 26950 619 028,09 20 317,06 22 397 366,34 

Výnosy 1 487 220,39 13 514 033,69 3 483 985,17 3 312 095,11 619 028,09 61 195,77 22 477 558,22 

z toho 
zřizovatel 1 120 605,38 7 574 802,42 2 062 111,65 3 249 365,07  492 115,48 0,00 14 499 000,00 

Hospodářský 
výsledek 

12 487,56 0,00 0,00 26 825,61 0,00 40 878,71 80 191,88 
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Energie 

Celkové náklady na energie byly zřizovatelem v rozpočtu stanoveny na 926 tis. Kč. Do tohoto 

limitu byly k 31. 12. 2017 zúčtovány dohadné položky, které budou vypořádány po obdržení 

vyúčtování za rok 2017. Závazný ukazatel nebyl překročen. 

 

Opravy  

Náklady na opravy majetku dosáhly výše 679 tis. Kč. Jednalo se především o opravy aut, opravy 

garáží Novoveská a zázemí pečovatelské a odlehčovací služby. Závazný ukazatel nebyl 

překročen. 

 

Drobný dlouhodobý majetek (DDM) 

Celkové náklady na nákup DDM dosáhly výše 488 tis. Kč. CSS se dlouhodobě zaměřuje 

na zkvalitnění poskytovaných služeb. Pořídili jsme vybavení pro odpočinkovou místnost  

na odlehčovací službě, pravidelně obnovujeme výpočetní, zabezpečovací a komunikační 

techniku. Závazný ukazatel nebyl překročen. 

 

Náklady na reprezentaci 

Náklady na reprezentaci byly rozpočtem stanoveny na 9 tis. Kč. Byly čerpány na drobné 

pohoštění a květiny. Závazný ukazatel nebyl překročen. 
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4. Závěrečný účet za rok 2017 

 

Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
Výnosy z  prodeje služeb 3 066 304 3 066 304
Výnosy z pronájmu 285 946 60 084 346 030
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 915 1 915
Výnosy z prodeje DHM 2 603 5 2 608
Čerpání fondů 518 328 1 106 519 434
Ostatní výnosy z činnosti 113 530 0 113 530
Úroky 0 0 0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0
Ostatní finanční výnosy 390 0 390
Výnosy dotace úřadu práce 0 0 0
Výnosy územních rozpočtu z transferů - zřizovatel 14 499 000 0 14 499 000
                                                                               - KÚLK - MPSV 3 848 347 0 3 848 347
                                                                               - KÚLK FOND 80 000 0 80 000

VÝNOSY CELKEM 22 416 362 61 196 22 477 558

Spotřeba materiálu - ostatní 828 764 527 829 291
Předplatné časopisů, odborná literatura 13 966 18 13 984
Ochranné pomůcky 116 389 27 116 416
Pohonné hmoty 222 836 0 222 836
DDHNM 487 740 389 488 129
Spotřeba energie 924 354 1 726 926 080
Opravy a udržování 678 311 608 678 919
Cestovné 15 658 7 15 665
Náklady na reprezentaci 8 959 12 8 971
Ostatní služby 1 563 603 1 537 1 565 139
Mzdové náklady - hrubé mzdy 11 725 307 10 171 11 735 478
OON - práce na dohody 463 804 424 464 228
Ostatní sociální náklady - nemoc 80 182 37 80 219
Zákonné sociální pojištění 2 932 582 2 543 2 935 125
Zákonné zdravotní pojištění 1 055 730 915 1 056 645
Zákonné pojištění odpovědnosti 49 308 6 49 314
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP,stravné,BOZP..) 482 869 246 483 115
Jiné daně, poplatky pokuty a penále 1 557 3 1 560
Tvorba fondů 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 171 342 218 171 560
Finanční náklady 22 423 13 22 436
Náklady z vyřazených pohledávek 32 421 0 32 421
Odpisy 499 005 829 499 834
Prodaný DHM 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 22 377 110 20 257 22 397 366

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 39 253 40 939 80 192

Schválený příspěvek na provoz 14 499 000

Skutečně vyplacený příspěvek na provoz 14 499 000

Dotace KÚLK - MPSV 3 848 347

Dotace KÚLK - fond 80 000

Odvod z odpisů 0

Stav finančních prostředků k 31.12.2017: 1 223 620

z toho:        Běžný účet 1 080 991

                    Běžný účet FKSP 93 873

                    Pokladna 33 729

                    Ceniny 15 027

Fondy účetní jednotky k 31.12.2017 184 383

Fond odměn 2 827

Fond kulturních a sociálních potřeb 79 636

Fond rezervní 94 096

Fond investic 7 823
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5. Hospodářský výsledek 
Organizace v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem. Hospodářský 

výsledek roku 2017 ve výši 80 191,88 Kč odráží stabilní hospodaření organizace.  

 

Ve zdrojích došlo k navýšení dotace Libereckého kraje ze zdrojů MPSV o 1 406 tis. Kč  

i příspěvku na provoz od zřizovatele o 416 tis. Kč oproti předchozímu roku. Toto navýšení 

pomohlo pokrýt dvojí zákonné navýšení mezd v sociálních službách, ke kterému v průběhu 

roku došlo.  

 

Organizace navrhne převést hospodářský výsledek do rezervního fondu. 

 

V Jablonci nad Nisou dne 19. 2. 2018 

 

Vypracovala:  Helena Kůsová 

   zástupce ředitele pro ekonomiku a správu majetku 

 

Přílohou Zprávy o činnosti je Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2017 
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IV. Závěr 

Dvanáct měsíců uplynulo jako voda a je tu zase hodnocení roku. Lze konstatovat, že v roce  

2017 i přes problémy, které jsme museli v průběhu roku řešit, bylo dosaženo dobrých 

výsledků. 

Během celého roku probíhaly revize postupů poskytovaných služeb, zaměstnanci byli 

seznamováni s revidovanými a aktualizovanými postupy, dokumenty a standardy a tím došlo 

k posunu pečovatelské služby, k její modernizaci. Dokázali jsme zvýšit hodiny přímé péče 

poskytované našim uživatelů a tím zvýšit kvalitu služeb. 

V roce 2017 byla provedena anketa spokojenosti uživatelů pečovatelské služby, která byla 

zaměřena na spokojenost uživatele s poskytováním služeb. Vyhodnocením lze 

konstatovat, že uživatelé jsou ve většině případů spokojeni s poskytovanými službami  

a hodnotí kladně profesionální přístup pečovatelek. Personální situace organizace v roce 2017 

se dramaticky zhoršila. Celý rok jsme se potýkali s dlouhodobými pracovními neschopnostmi 

zaměstnanců a nedostatkem pracovníků, především pracovníků v přímé péči, a to i přes 

navýšení finančního ohodnocení. Problém koresponduje se situací v ČR, kdy je 

nezaměstnanost prakticky nulová, a netýká se jen pozic pracovníků v přímé péči, ale  

i sociálních pracovníků a technickohospodářských pozic i uklízeček nebo údržbářů. Začátkem 

roku zemřel vedoucí zaměstnanec ekonomického úseku, což celou situaci ještě zkomplikovalo. 

Náročnou personální situaci se podařilo stabilizovat a provoz organizace nebyl ohrožen díky 

mimořádnému nasazení stávajících zaměstnanců. Naši zaměstnanci pracovali s vypětím všech 

sil, za což si zaslouží respekt.  

Odliv lidských zdrojů do jiných oborů hospodářství je zřejmý, jako poskytovatel sociálních 

služeb máme jen málo nástrojů, abychom vnější vlivy vyřešili sami bez změn 

legislativy a opatření vlády. Rozhodující podíl na zvyšování kvality poskytovaných služeb v roce 

2017 měli jednak zaměstnanci, ale i zřizovatel, díky jehož podpoře jsme situaci v sociálních 

službách zvládli, a za to jim patří velké poděkování. 

 

V Jablonci nad Nisou dne 19. 2. 2018 

 

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. 
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Příloha: 
 

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2017 

Zpráva je sestavena na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, § 5 a 18 ve znění pozdějších předpisů. 
 

Činnost organizace v oblasti poskytování informací v roce 2017 

Měsíc 
Počet podaných 

žádostí o informace 

Počet podaných 

stížností 

Počet podaných 

odvolání proti 

rozhodnutí ředitelky 

Leden 0 0 0 

Únor 0 0 0 

Březen 0 0 0 

Duben 0 0 0 

Květen 0 0 0 

Červen 0 0 0 

Červenec 0 0 0 

Srpen 0 0 0 

Září 0 0 0 

Říjen 0 0 0 

Listopad 0 0 0 

Prosinec 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

 


