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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 je hlavní činností organizace: 

 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. 2017 
přírůstky úbytky 

stav k 31. 12. 2018 
skutečný přepočtený 

úvazek 

skutečný přepočtený 

úvazek 

43 39,21 2 2 43 37,54 
 

V roce 2018 došlo ke stabilizaci pracovního týmu. I v tomto roce jsme se opět potýkali se 

skutečností, že řada zaměstnanců a zejména pracovníků v přímé péči byla na dlouhodobých 

pracovních neschopnostech. K 31. 12. 2018 jsou v počtu pracovníků započteny 2 rodičovské 

dovolené.  

Organizace klade důraz na dodržování pracovněprávních předpisů a dbá na to, aby  

o případných změnách byl zřizovatel informován. 

V průběhu roku byly průběžně uzavírány také dohody o provedení práce dle potřeb provozu.  

  

3. Vozový park 

Typ vozidla SPZ 
Rok 

výroby 
Km/rok 

Opravy, údržba 
v Kč 

Palivo Poznámka 

Citroën C1 4L9 6953 2014 12 444 17 593 B   

Citroën Berlingo 4L7 2029 2013 16 702 12 157 B   

Citroën C3 Picasso 4L3 4839 2012 12 782 11 170 B   

Citroën Berlingo 4L6 2074 2012 9 585 14 510 B   

Citroën Berlingo 3L9 1325 2010 10 972 44 388 B   

Citroën Berlingo 3L6 5760 2009 8 430 53 359 B Škodní událost 
30 296 Kč   

Citroën Berlingo 3L0 0735 2008 5 516 19 753 B  

Citroën Berlingo 5L7 1349 2018 3 520 480 B   

ANCO 18 JNA-46 1996   0 x přívěs 

Celkem 79 951 173 410 xxxx xxxx  

 

Pohyb vozidel je dlouhodobě monitorován pomocí systému GPS. V roce 2018 se snížil 

meziročně počet najetých kilometrů o 2 tis. - závisí na místě bydliště uživatelů. V tomto roce 

také proběhlo výběrové řízení, na základě kterého byl zakoupen osobní automobil Citroën 

Berlingo. Jednalo se o výměnu za vůz stejné značky. Počet vozidel tak zůstal nezměněn.  
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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. Služba pojišťovny byla v roce 2018 využita dvakrát. 

 

5. Kontroly v organizaci 
Uvnitř organizace probíhala v roce 2018 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 spotřeby PHM. 

Vnitřním kontrolním systémem nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné byly operativně 

řešeny. 

 

Během sledovaného roku proběhly v naší organizaci níže uvedené kontroly: 

- Statutární město Jablonec nad Nisou – odbor ekonomiky, oddělení rozpočtu  
a poplatků.  

Předmětem kontroly bylo hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým 
z rozpočtu města Jablonce nad Nisou v roce 2017. 

Závěr kontroly: 

Organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, nebylo shledáno 
neúčelné ani nehospodárné ani neefektivní vynaložení finančních prostředků 
zřizovatele. Účetnictví, dle názoru kontrolního orgánu, podává věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v souladu se zákonem  
o účetnictví.  

- Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj. 

Předmětem kontroly bylo dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 126 
odst. 2 zákona o zaměstnanosti, se zaměřením zejména na zákaz diskriminace  
a zajištění rovného zacházení podle zákona o zaměstnanosti. 

Závěr kontroly: 

Organizace na web vložila nabídku na obsazení volného místa – PEČOVATELKA. 
Z uveřejněné nabídky volného pracovního místa bylo zřejmé, že požadovaná profese 
byla určená pouze pro jedno pohlaví. 

Opatření: předmětná nabídka byla ihned stažena a opravena.   
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II. Činnosti organizace 

1. Sociální služby 
Organizace Centrum sociálních služeb poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby  
a pobytovou službu odlehčovací. 
Smyslem terénních a ambulantních služeb je umožnit uživatelům služeb důstojně žít v jejich 
přirozeném prostředí s respektováním životního stylu každého jedince, pružně reagovat na 
jejich měnící se potřeby v dostupném časovém rozmezí včetně víkendů a svátků. Díky 
definovaným potřebám jsou tak podporovány a zachovávány kompetence uživatelů a je 
řešena jejich nepříznivá sociální situace.  
Nastavené cíle organizace korespondovaly s cíli uživatelů, které vycházejí z jejich potřeb  
a přání.  
Při sjednávání pečovatelské služby je věnovaná velká pozornost rozboru situace zájemce  
o službu, jsou mapovány jeho potřeby, je přihlíženo k jeho soběstačnosti a schopnostem.  
V roce 2018 byla zaznamenaná provázanost mezi využitím terénní pečovatelské služby  
a odlehčovací služby. Propojením těchto služeb, kdy byla zapojena i rodina, se dařilo udržet  
i osoby s vyšší a vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby v jejich přirozeném domácím 
prostředí a rodina nemusela řešit umístění uživatele do trvalého pobytového zařízení.  
V roce 2018 byl zaznamenán nárůst přímé péče o osobu. Vzhledem k tomu, že je primárně 
kladen důraz na individuální potřeby uživatele, které se prolínají do jednotlivých úkonů, 
docházelo tak ke komplexnímu řešení situace uživatele. Výrazný pokles byl zaznamenán  
u úkonů komerčního charakteru, jako je praní a žehlení prádla a dovoz, donáška obědů a velké 
nákupy, kdy uživatelé využili nabízených veřejných služeb nebo je řešila rodina. 
Ve sledovaném období došlo ke změně struktury uživatelů. Terénní pečovatelská služba byla 
poskytovaná osobám s vyšší mírou závislosti a se zapojením dalších zdrojů (další poskytovatel, 
osoby blízké, služby navazující), služba nebyla poskytovaná tam, kde nebyla její podpora 
nezbytná a kde šlo využít komerčních služeb.  
Poskytovatel nabízel uživatelům podporu při vyhledávání dalších služeb. Jednalo se  
o spolupráci 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, domácí zdravotní péče, Tísňová péče). 
Poskytovatel spolupracoval se sociálními pracovníky úřadu práce, s terénní zdravotní službou, 
s registrujícími lékaři, se sociálními pracovníky zdravotnických zařízení.  Zaměstnanci 
poskytovatele byli zapojeni do komunitní skupiny pro sociální služby ve městě, kde se 
seznamovali s nabídkou jednotlivých poskytovatelů služeb a tyto informace zprostředkovali 
uživatelům.  
Obsah vzdělávacího programu pracovníků sociálních služeb byl v roce 2018 zaměřen na 
oblasti, které vycházejí z poskytované péče a struktury uživatelů, tj. na komunikaci s osobami 
s demencí, na metody a techniky bazální stimulace a kinestetické mobilizace,  
na problematiku Parkinsonovy nemoci, na sociálně právní minimum, na oblast poskytování 
první pomoci, a klíčové pracovnice si prohloubily znalosti v oblasti individuálního plánování.  
Službu, která je určená obyvatelům města Jablonce nad Nisou, mohli využívat také občané 
obcí, které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností. Obce, jejímž 
obyvatelům je terénní pečovatelská služba poskytovaná, doceňují význam a roli pečovatelské 
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služby a podílely se na vyrovnání za poskytování pečovatelské služby obyvatelům dané obce 
formou finančního příspěvku na základě dohody uzavřené mezi starostou obce a ředitelkou 
organizace. Službu kromě obyvatel z Jablonce nad Nisou doposud využili obyvatelé z Rádla, 
Janova nad Nisou, Lučan nad Nisou, Maršovic, Nové Vsi nad Nisou.  
V průběhu roku 2018 využilo pečovatelskou službu 194 uživatelů, z toho byla péče poskytnuta 
74 uživatelům, kteří žijí v domech zvláštního určení v ulici Palackého a Novoveská v Jablonci 
nad Nisou. 
V prvních měsících roku 2018 byli odmítnuti 4 zájemci o poskytování sociální služby 
z kapacitních důvodů. V průběhu roku 2018 byla poskytnuta bezplatná péče služby dle § 75 
zákona o sociálních službách v hodnotě 100 620,- Kč pěti uživatelům, což je oproti roku 2017 
navýšení o 69 311,- Kč.  
 
 
 
 
 

 
Odpočinková místnost odlehčovací služby. 
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1.1 Pečovatelská služba 

1.1.1 Změny a významné události v roce 2018 

Leden 

 změna Ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby – účinnost od 1. 1. 2018 – usnesení 
RM/390/2017 ze dne 5. 10. 2017 – Důvodem změny Ceníku úhrad za úkony 
poskytovaných pečovatelských služeb (tj. navýšení ceny za dovoz, případně donáška 
obědů včetně přihlášení a odhlášení v  základních činnostech) byla redukce 
fakultativních činností při poskytování pečovatelské služby, tzn. zrušení fakultativního 
úkonu Zapůjčení jídlonosičů (navýšení ceny za úkon ze stávajících 25,- Kč/úkon na  
30,- Kč/úkon) 

 aktualizace standardů kvality – příprava na změny v souvislosti s legislativou 
na ochranu osobních údajů  

 aktualizace vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby 

 akreditovaný seminář - Individuální plánování v pečovatelských službách 

 pokračování v účasti na projektu pořádaného Institutem sociální práce k transformaci 
pečovatelských služeb „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“ 

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytovaných 
pečovatelských služeb 

Únor 

 úprava Organizační struktury od 1. 2. 2018 

 vystavení dodatků ke Smlouvám o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele 
obce/města s účinností od 1. 3. 2018 z důvodu změny výše Kalkulace nákladů  
na hodinu práce pečovatelky pro potřeby vyrovnání s obcemi 

 aktualizace cílů pečovatelské služby  

 výběrového řízení na pozici pracovníka sociálních služeb a nabídka brigády na pozici 
pracovníka sociálních služeb 

 řešení personálního zajištění sociální služby  

 příprava na změny na úseku péče v souvislosti s úpravou legislativy na ochranu 
osobních údajů 

Březen 

 prodloužení výběrového řízení na pozici pracovníka sociálních služeb a nabídka brigády 
na pozici pracovníka sociálních služeb 

 aktualizace Standardů kvality - příprava na změny na úseku péče v souvislosti 
s úpravou legislativy na ochranu osobních údajů  

Duben 

 akreditovaný seminář - 14 pracovníků sociálních služeb absolvovalo základní  
24 hodinový akreditovaný kurz Bazální stimulace a získalo mezinárodní certifikát 
Institutu Bazální stimulace 

 příprava na změny na úseku péče v souvislosti s úpravou legislativy na ochranu 
osobních údajů 

 příprava a aktualizace propagačního materiálu poskytovatele sociálních služeb 

 kontrola z Oblastního inspektorátu práce 

 dovybavení sociálního zázemí pro pracovníky sociálních služeb  
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Květen 

 akreditovaný seminář - 1 pracovník sociálních služeb absolvoval základní 24 hodinový 
kurz Bazální stimulace a získal mezinárodní certifikát Institutu Bazální stimulace 

 účast na semináři Gerontologické dny Severozápad 

 proškolení pracovníků sociálních služeb v oblasti změn týkajících se ochrany osobních 
údajů 

 aktualizace Standardů kvality 

 řešení personálního zajištění sociální služby – nástup pracovníka v sociálních službách 
na HPP, DPP 

 organizace uskutečnila setkání u „Kulatého stolu“ za účasti odborné a laické veřejnosti 
na téma zdravotně sociálního pomezí 

 malování prostor - zázemí pro pracovníky sociálních služeb  

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytovaných 
pečovatelských služeb 

Červen 

 veřejnosprávní kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, provedená 
Statutárním městem Jablonec nad Nisou  

 proškolení pracovníků sociálních služeb v oblasti změn týkajících se ochrany osobních 
údajů 

 akreditovaný seminář - Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí 

 veřejná prezentace organizace v rámci Dne zdravotně postižených 

 konference sekce terénních a ambulantních služeb 

 pečovatelka organizace získala Čestné uznání primátora za výjimečné zásluhy v péči  
o potřebné a lidský přístup v rámci projektu Jablonecká pečovatelka 2018 

Červenec 

 aktualizace metodických postupů 

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytovaných 
pečovatelských služeb 

 dovybavení zázemí pro pracovníky sociálních služeb  
Srpen 

 aktualizace metodických postupů 

 pořízení služebního vozidla pro úsek péče 

 akreditovaný seminář – Kurz první pomoci 

 řešení personálního zajištění sociální služby – nabídka brigády na pozici 
pracovník sociálních služeb 

 dovybavení zázemí pro pracovníky sociálních služeb  

 dovybavení střediska osobní hygieny Palackého   
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Září 

 akreditovaný seminář – Úvod do sociálně právního minima pro pečovatelky  
a pečovatele 

 řešení personálního zajištění sociální služby – nabídka brigády na pozici pracovník 
sociálních služeb 

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytovaných 
pečovatelských služeb 

 účast na Dnu otevřených dveří Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

 úpravy zázemí pečovatelské služby – výměna podlahové krytiny  

 částečná obnova výpočetní techniky pro pracovníky sociálních služeb 

 školení HACCP pro pracovníky sociálních služeb 

 oficiální zakončení projektu Institutu sociální práce souvisejícího s transformací 
pečovatelských služeb „Pečovatelská služba – příležitosti pro život doma“ – slavnostní 
setkání účastníků projektu v Senátu ČR 

Říjen 

 výroční kongres Asociace poskytovatelů sociálních služeb Tábor 

 akreditovaný seminář – Komunikace v obrazech s osobami s demencí 

 pořízení průmyslové myčky pro odmývání jídlonosičů se změkčovačem vody 

 dovybavení zázemí pro pracovníky sociálních služeb  

 školení BOZP, PO pro pracovníky sociálních služeb 

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytovaných 
pečovatelských služeb 

 pečovatelka organizace převzala ocenění Krajská pečovatelka 2018 od náměstka 
hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast 

Listopad 

 akreditovaný seminář – 10 pracovníků sociálních služeb získalo mezinárodní certifikát 
pohybové školy Viv-Arte – Kinestetická mobilizace Modul 1 a 2 

 vnitřní úpravy prostor – prádelna Novoveská 

 úpravy sociálního zázemí pro pracovníky sociálních služeb Palackého 

 pořízení ochranných pracovních oděvů pro pracovníky sociálních služeb 

 řešení personálního zajištění sociální služby – nabídka brigády na pozici 
pracovník sociálních služeb 

 pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu vydané Libereckým 
krajem na délku poskytování pečovatelských služeb od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 

Prosinec 

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytovaných 
pečovatelských služeb 

 částečná obnova výpočetní techniky pro úsek péče 

 pořízení mobilního telefonu pro sociálního pracovníka a pracovníka sociálních služeb 

 řešení personálního zajištění sociální služby – nabídka brigády na pozici 
pracovník sociálních služeb 
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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. 

 

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 jejichž 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 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 den včetně víkendů  

a svátků. 

 

 

  



 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

    Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČO: 43256503 

13 | S t r á n k a  

 

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.  
Rada města Jablonec nad Nisou usnesením RM/390/2017 ze dne 5. 10. 2017 schválila 
s účinností od 1. 1. 2018 změnu Ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby. Změnila se cena 
za úkon v základních činnostech při poskytování pečovatelské služby a zároveň došlo 
k redukci jednoho z úkonů fakultativních činností v rámci poskytování pečovatelské služby  
a navýšení ceny dovozu, případně donášky obědů včetně přihlášení a odhlášení. Ceník je 
součástí úkonu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 
Změna úhrady u základních činností při poskytování sociálních služeb vychází a je v souladu 
s Metodikou pro poskytovatele Libereckého kraje a doporučenými postupy MPSV.  
 

Neuhrazené platby 

Rada města Jablonec nad Nisou schválila na zasedání konaném dne 6. 9. 2018 odpis 
pohledávky za zesnulou uživatelku ve výši 3 311,- Kč – usnesení RM/383/2018. 
  

Podíl obcí na financování pečovatelské služby 

Pečovatelská služba je určená obyvatelům města Jablonce nad Nisou a také občanům obcí, 
které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností. Obce, jejímž obyvatelům 
byla poskytnutá terénní pečovatelská služba, doceňují význam a roli pečovatelské služby  
a podílely se na vyrovnání za poskytování pečovatelské služby obyvatelům dané obce formou 
finančního příspěvku na základě dohody uzavřené mezi starostou obce  
a ředitelkou organizace. Službu kromě obyvatel z Jablonce nad Nisou doposud využili 
obyvatelé z Rádla, Janova nad Nisou, Lučan nad Nisou, Maršovic, Nové Vsi nad Nisou. Obce, 
jejímž obyvatelům byla poskytnutá v roce 2018 sociální služba, se na financování služby 
podílely částkou 16 584,- Kč. 
 

 
Zázemí pro zaměstnance. 
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1.1.7 Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby 

Účinnost od 1. 1. 2018, schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením RM/390/2017 

ze dne 5. 10. 2017. 

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  

30,-- 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. 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 služby bylo zjištěno, že korespondují s cíli uživatelů vycházejícími 
z jejich potřeb a přání.  
Ve službě přibyli uživatele s vyšší, až vysokou mírou potřeby pomoci a došlo tak k nárůstu 
přímé péče o osobu, a to u úkonů Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, ať už v domácnosti uživatele nebo ve středisku osobní hygieny, Pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, Pomoc a podpora při přípravě jídla a pití, podání 
jídla a pití, Pomoc při zajištění chodu domácnosti, Nákupy a pochůzky a Zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím. Z uvedeného je patrné, že poskytovatel pracoval 
s potřebami uživatele, prolínajícími se do jednotlivých úkonů, a tím docházelo k řešení 
kompletní situace uživatele. Uživatelé chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, kde se cítí 
nejlépe, a proto byl tento cíl nejčastěji vysloven při sjednání pečovatelské služby.   
Služba flexibilně reagovala na změny potřeb uživatelům, a tím jim pomohla žít v jejich 
přirozeném domácím prostředí.  
Cíle byly splněny. 
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1.2 Odlehčovací služba 

Odlehčovací služba je dočasnou pobytovou službou s 24 hodinovým provozem a je 
provozována od 1. 7. 2012. Specifikem služby je ta skutečnost, že se jedná o nízkokapacitní 
službu se 4 lůžky „domácího“ charakteru se zachováním soukromí. Služba je zaměřená na 
osoby se sníženou soběstačností a s vyšší mírou závislosti a má „odlehčit“ na přechodnou dobu 
pečujícím osobám, které dlouhodobě pečují o osoby z důvodu věku nebo nepříznivého 
zdravotního stavu.  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. 
V  roce 2018 službu využilo 32 uživatelů s opakovanými pobyty, kterých bylo evidováno 45. 
Průměrný věk uživatelů byl 84 let. Jednalo se o seniory se sníženou soběstačností, ale také  
o osoby trpící neurodegenerativními onemocněními, o osoby imobilní a osoby po 
dlouhodobých hospitalizacích.  
Nastavené cíle organizace korespondují s cíli uživatelů, vycházejícími z jejich potřeb a přání. 
Při pobytu na odlehčovací službě uživatelé neztratili spojení s ostatními členy rodiny  
a s přáteli, uživatelé využívali možnost nabízených volnočasových aktivit a sociálně 
terapeutických činností, které ve vysoké míře přispěly k projevům vlastní vůle a podpoře 
samostatnosti.   
Zvyšování úrovně kvality poskytování sociální služby bylo vnímáno jako prioritní úkol a patří 
mezi zásadní témata organizace. 
V rámci dalších činností, zejména volnočasových aktivit, byla podporovaná integrace uživatele 
do místní komunity, kdy uživatelé odlehčovací služby měli možnost se účastnit volnočasových 
aktivit v rámci klubové činnosti v domě zvláštního určení. Uživatelé také mohli využívat po 
dobu pobytu knihovnu, terasu, tělocvičnu, přilehlou zahradu a za doprovodu personálu 
realizovali vycházky do blízkého okolí a využívali odpočinkovou místnost vybavenou 
videorelaxací. Velká pozornost byla věnovaná aktivizaci uživatelů, což mělo velmi dobrý vliv 
na zlepšení a rozvíjení motorických schopností a dovedností i psychické kondice jednotlivých 
uživatelů. U každého nově příchozího uživatele na odlehčovací službu byl využíván „adaptační 
proces“, kdy byl uživatel v prvních dnech pobytu aktivně informován o možnostech služby, 
seznámen s novým sociálním prostředím, a byla mu poskytnuta pomoc při prostorové 
orientaci.  
Pracoviště odlehčovací služby je vybaveno pomůckami usnadňujícími péči a zkvalitňujícími 
prostředí. Je zde instalován bezpečnostní senzor pro bezpečný pohyb a dvě detekční podložky, 
které jsou prevencí proti pádům, ke každému lůžku byla nově pořízena protiskluzná podložka, 
které byly umístěné také ve středisku osobní hygieny. Protiskluznými sedáky byly vybaveny  
i židle ve společenské místnosti. Pro usnadnění pohyblivosti uživatelů a lepší manipulaci je 
k dispozici skládací mechanický invalidní vozík. V odpočinkové místnosti, která slouží pro 
každodenní využívání odlehčovací služby, došlo k úpravě sociálního zázemí s lepším přístupem 
k hygienickému zařízení. V roce 2018 byla na pracovišti odlehčovací služby zrealizovaná větší 
obnova dožitých zařízení a obměněna kuchyňská linka, která je vybavena bezpečnostními 
částmi a umožní pracovníkům odlehčovací služby komfortnější přístup  
a jistější manipulaci s kuchyňským vybavením.  
Péče je cíleně zaměřena na ochranu práv osob se zdravotním postižením, sníženými 
kognitivními funkcemi a duševními schopnostmi a se sníženými schopnostmi rozhodování,  
a na způsoby komunikace. Proto obsah vzdělávacího programu pracovníků sociálních služeb 
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byl v roce 2018 zaměřen na oblasti, které vycházejí z poskytované péče a struktury uživatelů, 
tj. na komunikaci s osobami s demencí, na metody a techniky bazální stimulace a kinestetické 
mobilizace, na problematiku Parkinsonovy nemoci, na sociálně právní minimum, na oblast 
poskytování první pomoci, a klíčové pracovnice si prohloubily znalosti v oblasti individuálního 
plánování.  
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. Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnuta odlehčovací služba, 
doceňují význam a roli této služby a podílely se na vyrovnání za poskytování pečovatelské 
služby obyvatelům dané obce formou finančního příspěvku. V roce 2018 to byly obce Hrádek 
nad Nisou, Janov nad Nisou, Košťálov, Plavy, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Smržovka, Tanvald 
a Velké Hamry. Za dobu provozování odlehčovací služby tuto službu využily kromě osob 
z Jablonce nad Nisou i osoby z 24 obcí v rámci Libereckého kraje. 
Smyslem služby je motivovat uživatele ke zvládání běžných činností života tak, aby s využitím 

terénní, ambulantní nebo odlehčovací služby mohli setrvat ve svém domácím prostředí a tím 

oddálit jejich umístění do pobytového zařízení. 

 

 

 

 

 
Kuchyňka odlehčovací služby.  
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1.2.1 Změny a významné události v roce 2018 

Leden 

 zvýšení ceny celodenní stravy dodavatelem stravy od 1. 1. 2018 na 153,- Kč  

 aktualizace vnitřních pravidel pro poskytování odlehčovací služby a Standardů kvality 

 řešení personálního zajištění sociální služby z důvodu chřipkové epidemie, dlouhodobé 
pracovní neschopnosti a vleklých respiračních onemocnění 

 obměna osvětlení – náladové světlo 
Únor 

 úprava Organizační struktury od 1. 2. 2018 

 aktualizace Standardů kvality - revize cílů odlehčovací služby  

 řešení personálního zajištění sociální služby z důvodu chřipkové epidemie, dlouhodobé 
pracovní neschopnosti a vleklých respiračních onemocnění 

 revize sterilizátoru 

 pořízení speciálních odpadkových košů na kontaminovaný materiál 
Březen 

 aktualizace Standardů kvality – příprava na změny v souvislosti s úpravou legislativy  
na ochranu osobních údajů 

 účinnost dodatků ke Smlouvám o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele 
obce/města z důvodu změny výše Kalkulace nákladů na hodinu práce pečovatelky pro 
potřeby vyrovnání s obcemi 

Duben 

 aktualizace Standardů kvality – příprava na změny v souvislosti s úpravou legislativy  
na ochranu osobních údajů 

 příprava a aktualizace propagačního materiálu poskytovatele sociálních služeb 

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytované odlehčovací 
služby 

Květen 

 akreditovaný seminář – 3 pracovníci sociálních služeb absolvovali základní 24 hodinový 
kurz Bazální stimulace a získali mezinárodní certifikát Institutu Bazální stimulace 

 proškolení pracovníků sociálních služeb v oblasti změn týkajících se ochrany osobních 
údajů 

 organizace uskutečnila setkání u „Kulatého stolu“ za účasti odborné  
a laické veřejnosti na téma zdravotně sociálního pomezí 

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytované odlehčovací 
služby 

Červen 

 veřejnosprávní kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, provedená 
Statutárním městem Jablonec nad Nisou – odbor ekonomiky, oddělení rozpočtu  
a poplatků – kontrola hospodaření s finančním příspěvkem poskytnutým z rozpočtu 
statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2017 na provoz organizace včetně 
sociálních služeb 

 veřejná prezentace organizace v rámci Dne zdravotně postižených  

 akreditovaný seminář – Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí 
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Červenec 

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytované služby 

 pořízení pomůcek k aktivizaci a relaxaci  

 obnova vybavení – protiskluzné podložky, speciální pomůcky pro polohování, ložní 
prádlo se savou úpravou, ochranné potahy na matrace se speciální úpravou 

 obměna nočního stolku s mini lednicí 

 dovybavení pracoviště odlehčovací služby – sklopné zrcadlo 

 aktualizace Standardů kvality a vnitřních pravidel 
Srpen 

 dovybavení sociálního zázemí pracoviště odlehčovací služby  

 dovybavení zázemí pro pracovníky sociálních služeb  
Září 

 akreditovaný seminář – Úvod do sociálně právního minima pro pečovatelky  
a pečovatele 

 aktualizace Standardů kvality v návaznosti na metodiku a Metodických postupů 

 školení HACCP 

 účast na Dnu otevřených dveří Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

 výmalba vstupních prostor pracoviště odlehčovací služby 
Říjen 

 akreditovaný seminář – Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí 

 aktualizace Standardů kvality v návaznosti na metodiku a Metodických postupů 

 školení BOZP a PO 

 dovybavení pracoviště – obložení stěn vstupní chodby 
Listopad 

 akreditovaný seminář – 4 pracovnice sociálních služeb získaly mezinárodní certifikát 
pohybové školy Viv-Art – Kinestetická mobilizace Modul 1 a 2 

 vnitřní kontrola na úseku péče z důvodu zajištění kvality poskytované odlehčovací 
služby 

 sanitární dny – obnova kuchyňské linky na pracovišti odlehčovací služby, výměna 
zástěny ve dvoulůžkovém pokoji odlehčovací služby 

 pořízení ochranných pracovních oděvů pro pracovníky sociálních služeb 

 pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu vydané Libereckým 
krajem na délku poskytování odlehčovacích služeb od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 

Prosinec 

 pořízení výpočetní techniky a mobilního telefonu pro sociální pracovnici 

 úprava sociálního zázemí na pracovišti odlehčovací služby 

 pořízení sluchátek k televizi pro uživatele odlehčovací služby 

 odpočinková místnost - úprava sociálního zázemí s lepším přístupem k hygienickému 
zařízení 

 dovybavení sociálního zázemí pracoviště odlehčovací služby – nádoba s certifikátem 
na dezinfekční ubrousky 
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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, dále o osoby, které ztratily 

částečně nebo převážně soběstačnost či orientaci, a poskytnout jim čas na nezbytný 

odpočinek nebo vyřešení vlastních problémů. 

 

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 pečující rodiny projevují zájem  
o opakované krátkodobé pobyty, a to do dvou týdnů, ale také o pobyty delší, a to na dobu od 
14 dnů až tři měsíce v roce.  
Ve sledovaném období roku 2018 službu využilo 32 uživatelů (23 žen, 9 mužů), z toho  
1 uživatel ve věku 62 let, zbývajících 31 uživatelů ve věkovém rozpětí od 65 do 95 let, 
s opakovanými pobyty, kterých bylo evidováno 45. Průměrný věk uživatelů byl 84 let.  
18 uživatelů odlehčovací služby bylo nad 86 let věku.  
V roce 2018 byla zaznamenaná větší propojenost mezi využitím odlehčovací služby a terénní 
pečovatelské služby. Častěji pobyt využívali uživatelé, kteří již čerpají terénní pečovatelské 
služby. Jednalo se o 12 uživatelů. Propojením odlehčovací služby a terénní pečovatelské 
služby, kdy je zapojena i rodina, se daří udržet i osoby s vyšší a vysokou mírou závislosti  
na pomoci druhé osoby v jejich přirozeném domácím prostředí.   
V roce 2018 bylo odmítnuto 16 zájemců o odlehčovací službu, z kapacitních důvodů nebylo 
uspokojeno 10 žadatelů, 1 žadatel byl odmítnut ze zdravotních důvodů a 5 žadatelům bylo 
v jejich požadavku vyhověno z důvodu uvolnění kapacity.  
 

1.2.4 Okruh osob 

 Jedná se 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.  

 Jedná se o seniory 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, a to v době, kdy jim pomoc nemůže poskytnout pečující osoba. 
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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. 

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., 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 žádných změn.  

 
Neuhrazené platby 
Rada města Jablonec nad Nisou schválila na zasedání konaném dne 6. 9. 2018 odpis 
pohledávky za zesnulou uživatelku ve výši 6 886,- Kč – usnesení RM/383/2018. 
 

Podíl obcí na financování OS 

V roce 2018 byla nově uzavřena smlouva o poskytování odlehčovací služby na dobu neurčitou 
pro obyvatele obce Plavy a Velké Hamry. Jednorázově, vždy na konkrétního uživatele, v roce 
2018 přispěla obec Hrádek nad Nisou, Tanvald a Košťálov. Všechny úhrady obcí spadají pod 
„Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“, schválené Libereckým 
krajem, a jsou součástí vyrovnávací platby. V roce 2018 odlehčovací službu využili obyvatelé 
z Jablonce nad Nisou (20), Hrádku nad Nisou (1), Janova nad Nisou (1), Kořenova (1), Košťálova 
(1), Loučky (1), Plavů (1), Rychnova u Jablonce nad Nisou (1), Smržovky (1), Tanvaldu (3)  
a Velkých Hamrů (1). Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnuta odlehčovací služba, doceňují 
význam a roli této služby a podílely se na vyrovnání za poskytování služby obyvatelům dané 
obce formou finančního příspěvku. V roce 2018 to byly obce Hrádek nad Nisou, Janov nad 
Nisou, Košťálov, Plavy, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Smržovka, Tanvald a Velké Hamry.  
Za dobu provozování odlehčovací služby tuto službu využily kromě osob z Jablonce nad Nisou, 
osoby z 24 obcí v rámci Libereckého kraje. 
Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnuta v roce 2018 odlehčovací služba, se na financování 
služby podílely částkou 39 444,-- 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. 

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. 
 

Nastavené cíle organizace korespondují s cíli uživatelů vycházejícími z jejich potřeb a přání. Po 
dobu pobytu byli uživatelé pečujícím personálem podporováni v upevňování svých 
dovedností, schopností a návyků a péče byla orientovaná na techniky a metody, jejímž 
působením se podařilo rozvíjet činnosti uživatelů spojené s vlastní sebeobsluhou. 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,  
s přáteli. Jejich blízcí je navštěvovali. 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. Pracovníci sociálních služeb vytvořili pro uživatele podnětné prostředí, 
atmosférou klidu a intimity. 
Cíle byly splněny. 

1.3 Vzdělávání pracovníků sociálních služeb 

Vzdělávání pracovníků sociálních služeb bylo v roce 2018 naplánováno 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 sociálních služeb vzdělávání 
v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Tímto si pracovníci obnovují, upevňují  
a doplňují kvalifikaci.  Obsah vzdělávacího programu pracovníků sociálních služeb byl v roce 
2018 zaměřen na oblasti, které vycházejí z poskytované péče a struktury uživatelů, a to 
zejména na komunikaci s osobami s demencí, na problematiku Parkinsonovy nemoci, na 
sociálně právní minimum, na oblast poskytování první pomoci, a klíčové pracovnice si 
prohloubily znalosti v oblasti individuálního plánování. Stěžejními a významnými byly dva 
akreditované semináře, které poskytovatel zajistil pro pracovníky sociálních služeb.  Jednalo 
se o semináře s mezinárodní certifikací, jejichž metody a techniky využívají pracovníci při 
poskytování péče. V roce 2018 to byl základní kurz Bazální stimulace a kurz Kinestetické 
mobilizace modul 1 a 2. Došlo tak k proškolení všech stávajících pracovníků v nových 
konceptech, které podporují v nejzákladnější rovině lidské vnímání, komunikaci a pohybové 
schopnosti člověka.  
Kromě kurzů s akreditovaným programem se poskytovatel účastnil dalších školících akcí, 
konferencí a kongresů. Vedle vzdělávacího programu je v organizaci nastaven systém 
pravidelných setkávání se supervizorem, kde byl dán prostor k řešení problematických situací 
spojených s plánováním pečovatelské služby a prověřování spolupráce týmu.  
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Celkové náklady na zajištění vzdělávacích akcí v sociální oblasti činily Kč 228 160,-- Kč. 
Pracovníci sociálních služeb a sociální pracovnice absolvovali celkem 1 221,5 hodin  
ve vzdělávacích programech, z toho 1 156 hodin v kurzech s akreditovaným programem. 
Kromě toho se pracovníci zúčastnili 96 hodin supervizí jak individuálních, tak skupinových.  
 

1.4 Statistika 

Srovnání úhrad v Kč za poskytnuté sociální služby v letech 2014 – 2018 

Rok Pečovatelská služba Odlehčovací  

služba 

Sociální služby 

celkem 

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

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

2016 2 504 583,-- 616 624,-- 3 121 207,-- 

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

2018 2 740 655,-- 675 624,-- 3 416 279,-- 

 

Celkové tržby v roce 2018 nezaznamenaly klesající tendenci jako v minulých letech a u obou 

služeb se tržby vrátily k hodnotám dosahovaným v roce 2015. Lze to považovat za velký 

úspěch, protože v regionu meziročně narůstá kapacita pobytových služeb. Tržby 

v pečovatelské službě jsou nejvyšší za posledních pět let, a to především z důvodu péče  

o osoby s vyšší a vysokou mírou závislosti, což koresponduje s Metodikou pro poskytovatele 

sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.  
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1.4.1 Statistika úkonů pečovatelské služby za rok 2018 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby využilo v průběhu roku 194 uživatelů. 

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

 vykonali 23 341 hodin přímé obslužné péče,  

 vyprali a vyžehlili 2 128 kg osobního a ložního prádla, 

 dovezli a donesli 5 767 obědů, 

 zajistili 49 velkých nákupů, 

 uskutečnili 55 559 návštěv. 

 

 
 

 

V roce 2018 byl zaznamenán nárůst přímé péče o osobu, a to u úkonů Pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ať už v domácnosti uživatele nebo  

ve středisku osobní hygieny, Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, Pomoc  

a podpora při přípravě jídla a pití, podání jídla a pití, Pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

Nákupy a pochůzky a Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

 
Výrazný pokles byl zaznamenán u úkonů praní a žehlení prádla a dovoz, donáška obědů a velké 

nákupy, kdy uživatelé využívají nabízených komerčních služeb nebo je řešila rodina, či osoba 

blízká a tím se uvolnila kapacita pro péči o skutečně potřebné osoby. 
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1.4.2 Statistika úkonů odlehčovací služby za rok 2018 

Odlehčovací službu v roce 2018 využilo 32 uživatelů s opakovanými pobyty, kterých bylo 
evidováno 45. Jednalo se o opakované krátkodobé pobyty, a to do dvou týdnů, ale také  
o pobyty delší, a to na dobu od 14 dnů až tři měsíce v roce. 
 

Pracovníci organizace v rámci poskytování odlehčovací služby: 

 vykonali 2 164 hodin v přímé obslužné péči, 

 uskutečnili 16 974 kontaktů, 

 poskytli 1 142 dnů ubytování. 
 
 
 

 
 

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

uživatelů a na jejich potřeby, které se odvíjí od míry závislosti, zvyklostí a přání. Kromě 

základních úkonů ubytování a stravy byly v roce 2018 významné objemy úkonů „Pomoc při 

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

podmínek pro osobní hygienu“, což potvrzuje skutečnost, že odlehčovací službu využívají 

osoby se sníženou soběstačností, trpící neurodegenerativními onemocněními, imobilní a po 

dlouhodobých hospitalizacích, tzn. osoby s vyšší mírou závislosti na pomoci druhé osoby. 
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1.5 Vyhodnocení dotazů, připomínek, názorů a stížností 

Poskytnutí základního sociálního poradenství 
Organizace evidovala po celý rok 2018 poskytnutí základního sociálního poradenství osobám, 
které vznesly otázky osobně, elektronicky či telefonicky. Z dotazů vyplynuly potřeby 
dotázaných. Většina dotazů se týkala poskytování pečovatelské a odlehčovací služby 
(působnost, podmínky poskytování – rozsah, četnost, časová dostupnost, ceník), ostatních 
sociálních služeb (např. tísňová péče, odborné poradenství, umístění do pobytových zařízení 
trvalého charakteru), služeb navazujících (senior doprava, domácí zdravotní péče), půjčoven 
kompenzačních pomůcek, na dovoz stravy, na podmínky získání bytu v domech zvláštního 
určení, na sociální dávky (např. příspěvek na péči). 
Celkem bylo projednáno 196 dotazů v časovém rozsahu 75 hodin, což je v porovnání s rokem 
2017 nárůst o 58 dotazů a 29 hodin poskytnutého sociálního poradenství. 
Připomínky a názory uživatelů byly zaznamenány jak v rámci individuálních rozhovorů 
s uživateli, tak prostřednictvím dotazníkového šetření, které bylo v roce 2018 zaměřeno na 
poskytování pečovatelské služby v domácím prostředí. Z výsledků dotazníkového šetření 
vyplynulo, že většina respondentů byla s poskytováním sociální služby a s rozsahem služby 
spokojena, že služba řeší jejich situaci a většina respondentů chce setrvat ve svém přirozeném 
domácím prostředí.  
Z námětů a připomínek některých uživatelů vyplynulo, že by uvítali návrat k velkým úklidům, 
konkrétně mytí oken a věšení záclon. Uživatelé byli obeznámeni, že se nejedná o základní 
pečovatelské služby a že tyto služby si může uživatel zajistit prostřednictvím komerční služby, 
která je na daném území dostupná, a jim byl předán kontakt na provozovatele. Sporadicky, ale 
stále se objevují připomínky, že uživatelé nevítají střídání pečovatelek. Již při jednání se 
zájemcem o službu je mu sociální pracovnicí sděleno, že poskytovatel negarantuje při 
poskytování služby jednu pečovatelku, což je uvedené také ve Vnitřních pravidlech pro 
poskytování pečovatelské služby, a to z důvodu dodržování zákonných norem a z důvodu 
zajištění průběhu pečovatelské služby v terénu.  
Na odlehčovací službě je dán prostor k vyjádření ohledně poskytované služby jak uživatelům, 
tak pečujícím osobám, a to formou dotazníku po skončení pobytové služby. Z analýzy 
dotazníkového šetření vyplynulo, že uživatelé i pečující osoby byly s poskytováním péče 
spokojeni, kladně byl hodnocen individuální přístup pečovatelek, kvalita poskytované služby  
a respektování potřeb, soukromí a zvyků uživatelů.  
Spokojenost uživatelů, rodinných příslušníků či pečujících osob s poskytováním pečovatelské  
a odlehčovací služby byla vyjádřena i formou poděkování a pochval. Celkem jich bylo 
zaznamenáno 37, 27 za poskytování pečovatelské služby a 10 za poskytování odlehčovací 
služby.  
Reakce klienta: 
„Poděkování patří všem, kteří jste mamince věnovali čas a péči, za kterou vám je velmi vděčná. 
Nikdo jsme nevěděli, zda maminka pobyt pro své specifické potřeby zvládne. Děkujeme za 
přístup, podporu a hlavně pomoc. Dále za skvělou aktivizaci, která mamince ukázala, že je stále 
potřebná, a to jak pro rodinu, tak i pro společnost“. 
 
Stížnosti uživatelů 
V roce 2018 nebyla podaná žádná stížnost. 
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2. Volnočasové aktivity 2018 
 

Volnočasové aktivity byly tematicky zaměřené na významná výročí naší vlasti, především na 

100. výročí od založení samostatného Československého státu.  

 

V roce 2018 se dařilo v plné míře naplnit stanovené cíle:  

 

 aktivity byly určené pro všechny seniory z Jablonecka bez rozdílu, 

 aktivity byly zdarma, s plnou podporou statutárního města Jablonec nad Nisou, 

 aktivity odpovídaly požadavkům seniorské veřejnosti, bořily předsudky, propojovaly 
generace, reagovaly na aktuální dění, byly zaměřené na celoživotní vzdělávání 
seniorů, 

 aktivity svou náplní plnily úlohu prevence, například v oblasti bezpečnosti a zdraví 
seniorů, sociálního vyloučení, finanční gramotnosti,  

 aktivity umožnily navazovat nové přátelské vazby tak, aby žádný senior nezůstal sám. 
 

Organizační struktura na úseku volnočasových aktivit byla od března 2018 doplněná o pozici 

koordinátora volnočasových aktivit v důsledku narůstajícího zájmu o aktivity a jejich četnost. 

 

Vzdělávací aktivity 

Jazykové kurzy (němčina, angličtina, francouzština), trénování paměti (včetně stolní hry 

Dobble), počítačové kurzy (začátečníci, mírně pokročilí, chytrý telefon, digitální fotografie, 

tablet), Akademie seniorů a další vzdělávací programy (mezilidské vztahy, sociální otázky, 

hygiena, prevence, zdraví a zdravý životní styl). 

 

Pohybové aktivity 

Tančírna, seniorská taneční skupina Šarm, kuželky, šipky, pétanque, mölkky, cvičení v bazénu 

pro širokou seniorskou veřejnost, cvičení v bazénu pro diabetiky, cvičení na židlích, vycházky 

s hůlkami nordic walking, 6. ročník Jabloneckého škrpálu, poznávací výlety po památkách 

Libereckého kraje, setkání seniorů tří měst (Jablonec, Liberec, Frýdlant) – 3x turnaj šipky, 

turnaj stolní tenis, turnaj kuželky, turnaj pétanque, turnaj mölkky, Seniorská míle, Orientační 

pochod po Frýdlantu, sportovní hry Černousy na Frýdlantsku. 

 

Společenské aktivity 

Seniorský pěvecký soubor Izerína, hudební klub, literární kavárna, novoroční koncert, 

Cestování českou krajinou (východní Čechy, severní Morava, jižní Čechy), Pepíkovská zábava, 

Krojovaný bál, Klobouková slavnost, Františkovská zábava, Koncert ke Dni vzniku 

samostatného československého státu, Kateřinská zástěrková zábava. 
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Klubové aktivity 

Novoroční setkání s primátorem města, masopustní veselice, MDŽ s náměstkem primátora, 

Velikonoce a vítání jara, letní grilování, dožínky, advent s představiteli města, zábavné hudební 

odpoledne s Vladem, kavárničky s Blankou, povídání s Romanem (Nejsme tady náhodou), 

relaxační techniky a parafínové zábaly, vzpomínkové promítání fotek, deskové hry a karty, 

besedy v klubech s Policií ČR. 

 

Ostatní aktivity 

Jednání Rady starších, setkání na akademické půdě Technické univerzity Liberec, prohlídka 

zázemí Policie ČR Jablonec nad Nisou, tematický výlet Praha Tančící dům, výlet Dobruška  

a Vamberk za historií, tematický výlet Cheb, výlet Praha Senát a plavba lodí, výtvarné dílničky 

(léto, Vánoce, panenky a chobotničky pro nemocné děti a děti z dětských domovů), Kulatý 

stůl, Den zdravotně postižených, Koncert proti násilí, Den evropského dědictví – Radnice slaví 

85 let – úspěšný pokus o zápis do České knihy rekordů, Týden seniorů, focení aktivních seniorů 

pro výstavu a kalendář na rok 2019. 

 

V Jablonci nad Nisou působilo v roce 2018 10 klubů seniorů.  

 Klub jabloneckých seniorů (KJS), Klub seniorů (KS) Palackého, KS Novoveská, KS Boženka,  

KS Opletalka a KS Kokonín; tyto kluby fungují jako volné společenství, programovou  

a technickou podporu zajišťuje Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. (CSS) 

prostřednictvím kanceláře volnočasových aktivit.  

Dia club senior, Senioři ČR Jablonec nad Nisou (dříve Svaz důchodců ČR Jablonec nad Nisou), 

TJ Kardio a Klub seniorek při Českém svazu žen si program tvoří samostatně, některé jejich 

aktivity jsou určené pro širokou seniorskou veřejnost. Pro svoji činnost využívají prostory  

ve spolkovém domě a prostřednictvím Rady starších koordinují své programy. 

 

Počet členů jednotlivých klubů byl v roce 2018 následující:  

 

Název klubu    Kontaktní osoba  Počet členů 

KS Boženka    Věra Tesařová   20  

KS Palackého    Hilda Justová   25 

KS Novoveská    Květa Čílová   35 

KS Opletalka    Lidmila Hovorková  10 

KS Kokonín    Krista Millerová  15 

Klub jabloneckých seniorů  Blanka Svobodová  80 

Dia club senior   Hana Korcinová  34 

Senioři ČR Jablonec n. N.  Ludmila Caránková  161 

TJ Kardio Jablonec n. N.   Karel Křivánek   38 

KS při ČSŽ     Jana Herkommerová  122 
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Rada starších  

Kontaktní osoby zastupují své kluby v Radě starších (RS), v poradním orgánu ředitelky CSS.  

RS se schází pravidelně a zasedání jsou neveřejná. Cílem je především přenos informací, 

představení a koordinace aktivit jednotlivých klubů, schvalování programu na následující 

měsíc, návrh stránky Senior plus v Jabloneckém měsíčníku a prezentace aktivit. Pravidelnými 

hosty jsou představitelé města i kraje.  

 

2.1 Statistika volnočasových aktivit 

 

Počty účastníků kurzů v roce 2018 

 
 

 

 

 
 

NJ začátečníci 19.3.-28.5. 9 účastníků mírně pokročilí 4.4.-3.5. 12 účastníků začátečníci 26.4.-24.5. 8 účastníků

mírně pokročilí 19.3.-28.5. 14 účastníků chytrý telefon 4.4.-3.5. 12 účastníků pokročilí 22.3.-19.4. 13 účastníků

zdokonalovací 19.3.-28.5. 9 účastníků mírně pokročilí 9.5.-7.6. 12 účastníků pokročilí 29.3.-24.5. 13 účastníků KS Novoveská

turistické minimum 24.9.-3.12. 12 účastníků chytrý telefon 9.5.-7.6. 9 účastníků mírně pokročilí 1.11.-29.11. 12 účastníků

pokr. - gramatika 24.9.-3.12. 14 účastníků začátečníci 9.4.-18.6. 12 účastníků zdokonalovací 27.9.-25.10. 12 účastníků

konverzace 24.9.-3.12. 8 účastníků tablet 24.10.-22.11. 11 účastníků pokročilí 27.9.-29.11. 12 účastníků KS Palackého

AJ začátečníci 20.3.-19.4. 11 účastníků digi fotografie 24.10.-22.11. 10 účastníků

mírně pokročilí 20.3.-19.4. 13 účastníků začátečníci 19.9.-18.10. 11 účastníků

FJ zač. + mírně pokr. 26.3.-4.6. 13 účastníků chytrý telefon 19.9.-18.10. 11 účastníků

zač. + mírně pokr. 24.9.-26.11. 11 účastníků mírně pokročilí 23.10.-23.11. 11 účastníků

Jazykové kurzy Počítačové kurzy Kurzy trénování paměti
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Počty účastníků jednotlivých aktivit a akcí 2018 
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3. Spolkový dům 
Spolkový dům slouží jako zázemí pro neziskové organizace, zejména sociálního charakteru,  

a pro seniorskou veřejnost pro vzdělávání, pohybové a společenské aktivity. Všechny prostory 

jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem a výpočetní i audiovizuální technikou. Provozní doba 

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. 
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 2018 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 pro zdravotně postižené Libereckého kraje 
Fotoklub Nekras Jablonec nad Nisou 
Hudební spolek V českém znění z Frýdštejna 
Jablíčko – centrum pro rodinu 
JAKOP 
Křesťanský sbor Dobrá zpráva 
Městské divadlo 
NADĚJE 
Oblastní spolek ČČK 
Probační a mediační služba 
Rodina24 
ROSKA 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Taneční a pohybové studio Magdaléna 
ZO odborového svazu KOVO Autobrzdy 
Education for Employment  
Rytmus 
Nemocnice Jablonec nad Nisou 
Diakonie ČCE 
Úřad práce 
Sdružení TULIPAN 
Svaz účetních 
Pomocné ruce 
Celkové výnosy z pronájmů v rámci hlavní činnosti dosáhly v roce 2018 výše 310 443 Kč.   
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4. Doplňková činnost 
Doplňkovou činností organizace v roce 2018 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 2018 v rámci doplňkové činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu 
prostor s těmito komerčními subjekty 
Autoškola Chramosta 
AVON 
Ing. Radka Šlégrová 
Zdeněk Maruška 
Tomáš Pfeifer  
Jana Soprová 
Anna Červenková 
Rudolf Gábor 
Česká lékárnická komora 
Kateřina Mrenová 
Ing. Vladimír Rusina  
 

Celkové výnosy z pronájmů v rámci doplňkové činnosti dosáhly výše 42 950 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 MPSV prostřednictvím KÚLK a příspěvky 

obcí. Zřizovatelem byl poskytnut investiční příspěvek na nákup nového osobního vozu ve výši 

264 601 Kč.  

       v Kč  

CIZÍ ZDROJE 

SMJN - příspěvek na provoz od zřizovatele 18 081 399,-- 

KÚLK ze zdrojů MPSV - dotace na pečovatelskou a odlehčovací službu 4 950 000,-- 

KÚLK fond - dotační fond Libereckého kraje 23 000,-- 

obce (ORP Jablonec, kraj) - příspěvek obcí za své občany 56 028,-- 

Celkem 23 110 427,-- 

 

VLASTNÍ ZDROJE 

z vlastní činnosti - za služby 3 416 279,-- 

 - z pronájmu 353 393,-- 

 - ostatní  205 505,-- 

Celkem 3 975 177,-- 

 

 

  

 
 

18 081; 67%

3 975; 15%

4 950; 18%

23; 0% 56; 0%

Zdroje financování v tis. Kč a %

město Jablonec nad Nisou

Z vlastní činnosti

KÚLK ze zdrojů MPSV

KÚLK fond

obce ORP
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2. Náklady dle činností  

 
Vyčíslení nákladů a výnosů za jednotlivé činnosti (v Kč) 

3. Závazné ukazatele rozpočtu  

Mzdové prostředky 
Složka platu tis. Kč % 

tarifní plat 8 964 62,09% 

osobní příplatek 1 866 12,92% 

příplatek za vedení 433 3,00% 

příplatek za přesčas 43 0,30% 

příplatek za so, ne a sv. 421 2,92% 

příplatek za noční práci a dělenou směnu 99 0,68% 

odměny 1 018 7,06% 

náhrady 1 591 11,03% 

Celkem 14 435 100,00% 

 

Mzdové prostředky zaznamenaly největší meziroční nárůst, protože se zde naplno projevilo 

navýšení tarifních složek platů dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Závazný ukazatel nebyl překročen. 
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Vývoj příspěvku zřizovatele a mzdových nákladů

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

 

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 2 531 587,97 15 614 001,88 4 320 021,66 3 939 938,34 67 430,17 43 088,75 26 516 068,77 

Výnosy 3 343 918,75 15 614 001,88 4 076 129,98 3 939 938,34 67 430,17 44 184,68 27 085 603,80 

z toho 
zřizovatel 2 963 825,47 8 649 323,29 2 505 000,00 3 908 191,38  55 058,86 0,00 18 801 399,00 
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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. 2018 zúčtovány dohadné položky, které budou vypořádány po obdržení 

vyúčtování za rok 2018 v následujícím roce. Závazný ukazatel nebyl překročen. 

 

Opravy  

Náklady na opravy majetku dosáhly výše 642 tis. Kč. Jednalo se především o opravy aut, 

rekonstrukce koupelen, systému generálního klíče a zázemí pečovatelské a odlehčovací 

služby. Závazný ukazatel nebyl překročen. 

 

Drobný dlouhodobý majetek (DDM) 

Celkové náklady na nákup DDM dosáhly výše 636 tis. Kč. CSS se dlouhodobě zaměřuje 

na zkvalitnění poskytovaných služeb. Došlo k obnově vybavení kuchyňky  

na odlehčovací službě, pravidelně obnovujeme výpočetní, zabezpečovací a komunikační 

techniku, opotřebovaný nábytek a vybavení. 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. 

 

Zbývající nákladové položky nevykazují žádné výrazné rozdíly oproti hospodaření let 

minulých, pohybují se v rámci schváleného rozpočtu a potvrzují stabilní hospodaření 

organizace. 
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4. Závěrečný účet za rok 2018 

  

 
 

 

Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
Výnosy z  prodeje služeb 3 416 279 3 416 279
Výnosy z pronájmu 310 443 42 950 353 393
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 334 3 334
Výnosy z prodeje DHM 37 968 1 232 39 200
Čerpání fondů 0 0 0
Ostatní výnosy z činnosti 218 993 3 218 996
Úroky 0 0 0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0
Ostatní finanční výnosy 3 0 3
Výnosy dotace úřadu práce 0 0 0
Výnosy územních rozpočtu z transferů - zřizovatel 18 081 399 0 18 081 399
                                                                               - KÚLK - MPSV 4 950 000 0 4 950 000
                                                                               - KÚLK FOND 23 000 0 23 000

VÝNOSY CELKEM 27 041 419 44 185 27 085 604

Spotřeba materiálu 832 402 927 833 329
Předplatné časopisů, odborná literatura 14 880 36 14 916
Ochranné pomůcky 112 912 11 112 922
Pohonné hmoty 242 139 118 242 257
DDHNM 635 331 966 636 297
Spotřeba energie 923 248 2 729 925 977
Opravy a udržování 638 941 3 477 642 418
Cestovné 11 233 17 11 250
Náklady na reprezentaci 8 699 29 8 728
Ostatní služby 1 703 437 4 029 1 707 466
Mzdové náklady - hrubé mzdy 14 291 690 17 793 14 309 483
OON - práce na dohody 699 632 3 245 702 877
Ostatní sociální náklady - nemoc 125 221 218 125 439
Zákonné sociální pojištění 3 576 424 4 451 3 580 875
Zákonné zdravotní pojištění 1 287 505 1 603 1 289 108
Zákonné pojištění odpovědnosti 60 089 75 60 164
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP,stravné,BOZP..) 559 118 696 559 814
Jiné daně, poplatky pokuty a penále 2 990 10 3 000
Tvorba fondů 34 052 580 34 632
Ostatní náklady z činnosti 171 565 353 171 918
Finanční náklady 27 376 27 27 403
Náklady z vyřazených pohledávek 10 180 0 10 180
Odpisy 503 357 1 691 505 048
Prodaný DHM 559 9 568

NÁKLADY CELKEM 26 472 980 43 090 26 516 069

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 568 439 1 095 569 535

Schválený příspěvek na provoz 18 081 399

Skutečně vyplacený příspěvek na provoz 18 081 399

Dotace KÚLK - MPSV 4 950 000

Dotace KÚLK - fond 23 000

Stav finančních prostředků k 31.12.2018: 2 680 803

z toho:      Běžný účet 2 587 963

                    Běžný účet FKSP 26 121

                    Pokladna 40 088

                    Ceniny 26 631

Fondy účetní jednotky k 31.12.2018 750 143

Fond odměn 2 827

Fond kulturních a sociálních potřeb 24 957

Fond rezervní 159 488

Fond reprodukce majetku, fond investic 562 871
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5. Hospodářský výsledek  
Organizace v roce 2018 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem. Hospodářský 

výsledek roku 2018 ve výši 569 535 Kč odráží hospodaření organizace. Vysokého 

hospodářského výsledku organizace dosáhla jednak výrazně vyššími výnosy z činnosti a také 

avizovanou úsporou nákladů. Tento postup byl v průběhu roku projednáván se zřizovatelem. 

Vygenerovaný hospodářský výsledek se stane základem pro nákup nových osobních vozů 

nutných k provozování hlavní činnosti organizace.  

 

Organizace navrhne převést hospodářský výsledek do rezervního fondu.  

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 20. 2. 2019 

 

Helena Kůsová, v.r. 

zástupce ředitele pro ekonomiku a správu majetku 

 

 

 

 
Práce seniorů pro nemocné děti.  
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IV. Závěr 

Předkládáme závěrečnou zprávu za rok 2018 organizace, která je již 11 rokem poskytovatelem 

terénní pečovatelské služby, 6 let poskytuje odlehčovací službu a 12 let provozuje spolkový 

dům. 

V roce 2018 jsme stihli mnoho věcí. V průběhu roku jsme se v pečovatelských službách 

orientovali na prohloubení individualizace péče, zvyšování kvalifikace zaměstnanců  

a pokračovali jsme v další modernizaci prostor naší organizace, a to jak po technické stránce, 

tak po stránce vybavení. 

Celoročně jsme si  připomínali 100 leté výročí vzniku naši republiky v rámci již známých, ale  

i nových volnočasových a vzdělávacích programů pro seniory.  

Personální situace se v loňském roce zlepšila, ale opět jsme se potýkali s velkou nemocností 

zaměstnanců a nedostatkem pracovníků v přímé péči. Díky přístupu zaměstnanců jsme udrželi 

kvalitu poskytovaných služeb a dokázali jsme splnit všechny ukazatele, které nám předepisuje 

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb Libereckého kraje. 

Za naše zaměstnance můžu slíbit, že do nového roku vstupujeme s odhodláním pracovat  

i nadále na kvalitě poskytovaných sociálních služeb, ale i na volnočasových aktivitách pro 

seniory. Volný čas je hodnota, která dělá život důstojnější a lidštější, proto se zaměříme mimo 

jiné i na témata jako správný životní styl, zdraví a duševní pohodu. 

Závěrečná zpráva je poděkováním všem zaměstnancům a dalším pracovníkům zřizovatele, 

kteří nám pomáhají zvládnout náš náročný úkol, a to poskytovat kvalitní, odborné a bezpečné 

služby. 

 

V Jablonci nad Nisou dne 20. 2. 2019 

 

Naděžda Jozífková, v.r. 

ředitelka 

 

 

 

 

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

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

za komplexní přístup v péči a efektivní obhajobu jejich práv. 
 
 
 
 

Přílohou Zprávy o činnosti je Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018
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Příloha: 
 

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018 

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

Činnost organizace v oblasti poskytování informací v roce 2018 

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 

 


