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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, 

schválené 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  

 

ře
d

it
el

specialista pro 
volnočasovéaktivity

programový pracovník  
volnočasových aktivit 

asistent 

kluby seniorů, 
specialista KS, 

koordinátor VA

zástupce ředitele 
pro ekonomiku a 
správu majetku

hlavní účetní

vedoucí vnitřní správy 

provoz

údržba 

správa informační 
techniky

uklízeč/ky 

zástupce ředitele
pro sociální péči

sociální pracovník  PS 
sociální pracovník OS

vedoucí péče

zástupce vedoucí péče

pečovatel/ky PS      
pečovatel/ky OS

1.1.2019
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Fluktuaci zaměstnanců v organizaci dokumentuje následující tabulka. 
 

stav k 31. 12. 2018 
přírůstky úbytky 

stav k 31. 12. 2019 
skutečný přepočtený 

úvazek 

skutečný přepočtený 

úvazek 

43 37,54 5 1 47 41,41 
 

Ke konci roku 2019 proběhla obměna týmu pracovníků pečovatelské služby, a to v důsledku 
nedostatku personálu v sociálních službách v ČR. Tuto nelehkou situaci jsme zvládli a získali 
nové posily do týmu. Z tohoto důvodu zde byl souběh pracovních poměrů u zaučujících se 
pečovatelek s těmi, které CSS opouštějí. V tomto roce jsme se opět potýkali se skutečností, že 
řada zaměstnanců, a zejména pracovníků v přímé péči, byla dlouhodobě nemocných, vzrostl 
však i počet krátkodobých nemocností.  
V průběhu roku byly průběžně uzavírány 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 11 676 36 440 B Škodní událost 
2 420 Kč  

Citroën Berlingo 4L7 2029 2013 16 669 29 251 B   

Citroën C3 Picasso 4L3 4839 2012 11 881 53 127 B   

Citroën Berlingo 4L6 2074 2012 10 735 41 892 B   

Citroën Berlingo 3L9 1325 2010 9 667 59 084 B Škodní událost  
25 355 Kč    

Citroën Berlingo 3L6 5760 2009 11 163 19 471 B  

Citroën Berlingo 5L7 1349 2018 12 412 6 202 B  

Citroën Berlingo 5L9 4626 2019 2 066 12 995 B   

Škoda Rapid 9U9 2528 2019 2 652 0 B Vůz v bezplatné 
zápůjčce 

ANCO 18 JNA-46 1996   3 872 x přívěs 

Celkem 88 921 262 334   
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Pohyb vozidel je dlouhodobě monitorován pomocí systému GPS. V roce 2019 se meziročně 
zvýšil počet najetých kilometrů o téměř 9 tisíc v závislosti na místě bydliště uživatelů na území 
obcí přináležejících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonce nad Nisou.  
V tomto roce proběhlo výběrové řízení, na základě kterého byl zakoupen osobní automobil 
Citroën Berlingo. V polovině roku společnost San Plus, s.r.o. poskytla organizaci vůz Škoda 
Rapid do bezplatné zápůjčky.  

4. Pojištění právní ochrany 
CSS 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 2019 využita jedenkrát. 

5. Kontroly v organizaci 
Uvnitř CSS probíhala v roce 2019 kontrola průběžně dle stanovených zásad a platných směrnic 

CSS, 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 

vyřešeny. 

Během sledovaného roku proběhly v naší organizaci níže uvedené kontroly:  

 Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou   

V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, a s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb.,  
o nemocenském pojištění, provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou 
ve dnech 26. - 30. 4. 2019 kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti za předchozí tři roky.  

Závěr kontroly:  

Zaměstnavatel poskytl kontrolní pracovnici náležitou součinnost.  

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 Krajský úřad Libereckého kraje 

Kontrola registračních podmínek ve smyslu § 82 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Předmětem kontroly, která proběhla dne 17. 12. 2019, bylo plnění podmínek stanovených 
pro registraci poskytovatelů sociálních služeb.  

Závěr kontroly:  

Nebyla uložena žádná opatření k nápravě dle § 19 kontrolního řádu.  
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II. Činnosti organizace 

1. Sociální služby 
CSS poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby a pobytovou službu odlehčovací.  
Cílem pečovatelské služby je umožnit uživateli důstojně žít ve své domácnosti, podpořit  
a udržet jeho kontakty běžného života a respektovat jeho životní styl. Nastavené cíle 
organizace korespondují s cíli uživatelů, které vycházejí z jejich potřeb a přání. Pečovatelská 
služba zajišťuje nejen základní potřeby, jako je strava, hygiena, chod domácnosti, ale i udržení 
kontaktů, je nápomocna zachovat uživatele v psychické a fyzické kondici.  
V roce 2019 bylo dominantní poskytování přímé péče v oblastech pomoci o vlastní osobu. 
Pečovatelská služba je převážně využívaná pro úkony „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“. Využívání úkonů 
„Praní a žehlení prádla“ a „Dovoz, donáška obědů“ a „Velké nákupy“ jsou sjednávány v rámci 
kompletní péče o uživatele. Samostatně jsou tyto úkony využívány a sjednávány s ohledem na 
nepříznivou sociální situaci a fungující komerční služby.  
Přibývá uživatelů s vyšší až vysokou mírou podpory, a to v návaznosti na nárůst jejich potřeb.  
Také v roce 2019 poskytovatel zaznamenal propojenost mezi využitím terénní pečovatelské 
služby a pobytové odlehčovací služby. 
Poskytovatel dbá na to, aby se kvalita poskytovaných služeb neustále zvyšovala. Ke zjišťování 
kvality služeb slouží kontrolní mechanismy. Kontroly jsou prováděny na všech pracovních 
úsecích a týkají se vedení agendy, zařízení, poskytování služeb a profesionálního přístupu 
zaměstnanců. Zjištěné nedostatky slouží jako zpětná vazba ke zlepšení kvality poskytování 
sociálních služeb. Důraz je kladen nejen na dodržování ochrany práv uživatelů, etického 
kodexu, na ochranu osobních údajů, na odborné vzdělávání pracovníků, ale také na kulturu 
projevu pracovníků poskytovatele. V roce 2019 bylo realizováno dotazníkové šetření 
zaměřené na spokojenost s poskytováním pečovatelské služby a ochranu práv uživatelů  
a rodinných příslušníků. Z průzkumu vyplynulo, že většina respondentů je se službou 
spokojena, poskytované informace jsou srozumitelné, spolehlivost služby je na odpovídající 
úrovni a nejsou porušována práva respondentů. 
 
Poskytovatel spolupracuje s externími odborníky, tj. lékaři, dalšími poskytovateli sociálních 
služeb a službami navazujícími (např. senior doprava, domácí zdravotní péče, tísňová péče), 
se sociálními pracovníky úřadu práce a zdravotnických zařízení, s terénní zdravotní službou, 
s registrujícími lékaři. Zaměstnanci poskytovatele jsou zapojeni do komunitní skupiny pro 
sociální služby ve městě, seznamují se s nabídkou jednotlivých poskytovatelů služeb  
a zprostředkovávají uživatelům tyto informace. Při zprostředkování dalších sociálních služeb 
využívají aktuální Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji, další informační 
zdroje a kontakty na zdravotní služby a veřejné služby.  
Personální situaci v CSS v roce 2019 ovlivňovaly opakované krátkodobé a dlouhodobé pracovní 
neschopnosti pracovníků v přímé péči. 
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Od roku 2016 CSS vydává pro uživatele služby občasník Novin(k)y z Centra, v němž informuje  
o dění v organizaci, o změnách v legislativě, a přináší informace z veřejného života  
a o zdravém životním stylu. Webové stránky CSS byly průběžně doplňovány o nové informace. 
Zvyšování odborné úrovně pracovníků v sociálních službách bylo zajišťováno prostřednictvím 
akreditovaných kurzů a specializovaných školení. Vzhledem k narůstajícím potřebám uživatelů 
byl vzdělávací program v roce 2019 zaměřen na témata, která úzce souvisí s poskytovanou 
péčí, a to na kvalitu života seniorů, na komunikaci s osobami s demencí, na práci s riziky při 
poskytování sociální služby, bazální stimulaci a vliv emocí při poskytování péče. Kromě 
vzdělávacího programu byl v CSS nastaven systém pravidelných setkávání se supervizorem, 
aby se pracovníkům dostalo podpory nezávislého odborníka při výkonu jejich náročné práce.  
V průběhu roku 2019 došlo k úpravám pracovního zázemí a kanceláří pro pracovníky 
v sociálních službách, k doplnění a výměně ochranných a pracovních pomůcek a obnově 
mobilních telefonů, pro bezpečný výkon práce pečujícího personálu byla pořízena skládací 
mechanická zvedací židle vybavená bezpečnostním pásem určená pro snadné zvednutí osoby 
po pádu na podlahu. 
Službu, která je určená obyvatelům města Jablonce nad Nisou, mohou využívat také občané 
obcí, které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností. Obce, jejímž 
obyvatelům poskytujeme terénní pečovatelskou službu, doceňují význam a roli pečovatelské 
služby a podílejí se na vyrovnání za poskytované pečovatelské služby obyvatelům dané obce 
formou finančního příspěvku na základě dohody uzavřené mezi starostou obce a ředitelkou 
CSS. Službu kromě obyvatel z Jablonce nad Nisou v roce 2019 využili obyvatelé Janova nad 
Nisou, Lučan nad Nisou, Maršovic, Nové Vsi nad Nisou a Rádla. 
V 2019 nebyl odmítnut žádný zájemce o poskytování sociální služby z kapacitních důvodů.  
V průběhu roku 2019 byla poskytnuta bezplatná péče služby dle § 75 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, třem uživatelům v hodnotě 72 739,- Kč. 

 
 

 
Zvedací židle pro snadné zvednutí osoby po pádu 
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1.1 Pečovatelská služba 

1.1.1 Změny a významné události v roce 2019 

Leden 

 úprava Organizační struktury od 1. 1. 2019 

 uzavření Smlouvy o supervizi pro rok 2019 

 vyhodnocení cílů pečovatelské služby  

 výkaznictví za rok 2019 – KÚLK a MPSV 

 oprava hydraulické vany ve středisku osobní hygieny 
Únor 

 aktualizace cílů pečovatelské služby 

 roční hodnocení zaměstnanců  

 řešení personálního zajištění sociální služby z důvodu velké nemocnosti - nabídka 
brigády na pozici pracovníka sociálních služeb 

 úpravy zázemí pečovatelské služby (nové šatní skříně, kancelářské židle) 
Březen 

 řešení personálního zajištění - nabídka brigády na pozici pracovníka sociálních služeb 

 kalkulace nákladů pro potřeby vyrovnání s obcemi – výše spoluúčasti obce pro rok 
2019 platná od 1. 3. 2019 – vystavení dodatků ke smlouvám s obcemi 

 odborná praxe studenta oboru Sociální činnost - Smlouva o zabezpečení praktického 
vyučování  

 účast na odborném semináři – Péče o seniory s demencí 
Duben 

 řešení personálního zajištění - nabídka brigády na pozici pracovníka sociálních služeb 

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

 příprava a aktualizace propagačního materiálu poskytovatele sociálních služeb 

 obnova technického vybavení pro práci pracovníků v sociálních službách – nákup 
čteček  

 oprava hydraulické vany ve středisku osobní hygieny 

 doplnění mobiliáře do prádelny pracoviště Novoveská 

 nákup pracovních a ochranných pomůcek 

 obměna výpočetní techniky vedoucí péče 
Květen 

 akreditovaný seminář – Kvalita života, důstojnost a autonomie ve stáří – cesta od teorie 
k praxi 

 akreditovaný seminář – 2 pracovnice sociálních služeb absolvovaly základní 
24hodinový kurz Bazální stimulace a získaly mezinárodní certifikát Institutu Bazální 
stimulace 

 odborný seminář – Opatření omezující pohyb osob a vážně míněný nesouhlas 

 odborné konference – Aktivní věk, Gerontologické dny Severozápad  

 odborná praxe studenta oboru Sociální činnost -  Smlouva o zabezpečení praktického 
vyučování  

 obměna monitorů pro práci pracovníků sociálních služeb, lednice v zázemí pečovatelek 
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Červen 

 akreditovaný seminář – Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí 

 akreditovaný seminář – Práce s riziky v sociálních službách 

 akreditovaný seminář – Základy leadershipu v sociálních službách 

 veřejná prezentace poskytovatele v rámci akce Den zdravotně postižených 

 pečovatelka organizace získala Čestné uznání primátora za výjimečné zásluhy v péči  
o potřebné a lidský přístup v rámci projektu Jablonecká pečovatelka 2019 

 odborná praxe studenta studijního programu Sociální práce – Smlouva o zajištění 
odborné praxe studenta 

 letní setkání pracovníků organizace – podpora rozvoje vztahů mezi zaměstnanci 
navzájem 

 výkaznictví MPSV 

 dovybavení mobiliáře prádelny pracoviště Palackého – sušička 
Červenec 

 uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů informačního systému „Pečovatelská 
služba“ – zajištění cloudových služeb pro uložení dat 

 změna registrace – úprava maximální okamžité kapacity pečovatelské služby terénní 
formy poskytování na 20 uživatelů 

 obnova technického vybavení pro práci pracovníků v sociálních službách – nákup 
čteček, mobilních telefonů 

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

 dovybavení mobiliáře zázemí pracovníků sociálních služeb na pracovišti Novoveská 
(nová kuchyňská linka) a prádelny Palackého (pračka) 

Srpen 

 vzdělávací kurz zaměřený na práci s výpočetní technikou a chytrými telefony 

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

Září  

 seminář zaměřený na užívání pomůcek ke zlepšení kvality uživatelů sociálních služeb  

 dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost s poskytováním pečovatelské služby  
a ochranu práv uživatelů a rodinných příslušníků 

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

Říjen 

 řešení personálního zajištění sociální služby – výběrové řízení na pozici pracovníka 
sociálních služeb 

 pečovatelka organizace převzala ocenění Krajská pečovatelka 2019 od náměstka 
hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast 

 akce Kulatý stůl zorganizovaná v rámci Týdne sociálních služeb se zaměřením na 
Kompetence a propojování sociálních pracovníků, poskytovatelů sociálních služeb, 
zdravotníků, institucí a dalších pomáhajících profesí na území Jablonecka za účasti 
odborné a laické veřejnosti 

 akreditovaný seminář – Emoce v obrazech 
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 výroční kongres Asociace poskytovatelů sociálních služeb Tábor 

 akreditovaný seminář – Základy práce s riziky při poskytování sociálních služeb  

 nákup pracovních o ochranných pomůcek  

 dovybavení mobiliáře střediska osobní hygieny (bazének na mytí hlavy) 

 oprava sprchovací židle ve středisku osobní hygieny Novoveská a hydraulické vany ve 
středisku osobní hygieny Palackého  

Listopad 

 řešení personálního zajištění sociální služby – výběrové řízení na pozici pracovníka 
sociálních služeb 

 akreditovaný seminář – Základy práce s riziky při poskytování sociálních služeb 

 akreditovaný seminář – Komunikace vedoucího pracovníka v sociálních službách 

 zpracování žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje 
pro rok 2020 

 dovybavení mobiliáře prádelny (2 ks žehliček) 

 nákup pracovních a ochranných pomůcek  
Prosinec 

 řešení personálního zajištění sociální služby – výběrové řízení na pozici pracovníka 
sociálních služeb 

 kontrola z Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí na dodržování 
podmínek registrace poskytování sociálních služeb za období 2007  -  2019 

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

 odborný seminář – Aktuální informace z procesu novelizace zákona o sociálních 
službách 

 pořízení skládací mechanické zvedací židle pro bezpečný výkon práce pečujícího 
personálu pro snadné zvednutí osoby po pádu na podlahu s minimálním úsilím  
do polohy vsedě 

 dovybavení mobiliáře zázemí pracovníků sociálních služeb (2 ks kancelářské židle) 

 výměna žaluzií zázemí pracovníků sociálních služeb a střediska osobní hygieny 
pracoviště Palackého 

 úpravy v kanceláři pracovníků sociálních služeb pracoviště Novoveská (kuchyňská 
linka, sociální zázemí, malování) 

 zimní sportovní setkání pracovníků CSS – podpora rozvoje vzájemných vztahů 

 ukončení členství v České asociaci pečovatelské služby k 31. 12. 2019 
 

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, setrvat za pomoci pečovatelské služby  
ve svém přirozeném sociálním prostředí (domácnosti) a žít způsobem, na který byli dosud 
zvyklí.  
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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. 
Rozhodnutí o změně registrace vydané Krajským úřadem Libereckého kraje – odbor sociálních 
věcí týkající se maximální okamžité kapacity od července 2019: 
počet uživatelů 20 - jedná se o maximální okamžitou kapacitu, která je daná počtem 
pracovníků sociálních služeb, 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 2019 nebyl odmítnut žádný zájemce o pečovatelskou službu z důvodu nedostatečné 
kapacity k poskytování sociální 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 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 jejichž 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 poskytována 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 poskytována 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. 
 

1.1.6 Úhrady za poskytované úkony pečovatelské služby 

CSS 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.  
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Rada města Jablonec nad Nisou usnesením RM/390/2017 ze dne 5. 10. 2017 schválila 
s účinností od 1. 1. 2018 Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, který nedoznal v průběhu 
roku žádných změn. 
 

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 poskytované 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 v roce 2019 využili 
obyvatelé Rádla, Janova nad Nisou, Lučan nad Nisou, Maršovic a Nové Vsi nad Nisou. Obce, 
jejímž obyvatelům byla poskytnutá v roce 2019 sociální služba, se na financování služby 
podílely částkou 48 255,- Kč. 
 
 
 
 

 
 

Zázemí pečovatelské služby. 
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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. 

 

Cílem pečovatelské služby je umožnit uživateli důstojně žít ve své domácnosti, podpora  
a udržování kontaktů běžného života a respektování životního stylu každého jedince. Zůstat 
doma, žít ve své domácnosti, mít kolem sebe prostředí, ve kterém se cítí uživatelé v bezpečí, 
to jsou priority, které jsou pro uživatele motivací a nadějí na plnohodnotný život. Pečovatelská 
služba zajišťovala nejen základní potřeby, jako je strava, hygiena, chod domácnosti, ale  
i udržením kontaktů běžného života byla nápomocna zachovat uživatele v psychické a fyzické 
kondici. Každý uživatel je jedinečný, má své vlastnosti, zvyklosti, představy a přání.  Proto 
poskytovatel při poskytování služby respektoval přání a životní styl každého člověka. 
Revizí nastavených cílů služby bylo zjištěno, že korespondují s cíli uživatelů, které vycházejí 
z jejich potřeb a napomáhají k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Cíle byly splněny.  
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1.2 Odlehčovací služba 

Odlehčovací služba je dočasnou pobytovou službou provozem 24 hodin denně a je 

registrována od 1. 7. 2012. Specifikem služby je skutečnost, že se jedná o nízkokapacitní službu 

se 4 lůžky „domácího“ charakteru a se zachováním soukromí. Služba je zaměřena  

na osoby se sníženou soběstačností a s vyšší mírou závislosti. Jejím smyslem je „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 a strava, podpora samostatnosti, schopností a dovedností, zachování stylu 

včetně zvyklostí a smysluplné trávení volného času. Úkolem služby bylo vytvořit pro ně 

podnětné prostředí, atmosféru klidu a intimity, aktivně spolupracovat s dalšími poskytovateli 

sociálních, navazujících a zdravotnických služeb. 

Při pobytu na odlehčovací službě byl stále udržován sociální kontakt, uživatelé neztratili 

spojení s ostatními členy rodiny a přáteli. Dle svých přání a potřeb uživatelé využívali možnost 

nabízených zájmových činností a sociálně terapeutických činností, které ve vysoké míře 

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

k motivaci, k projevům vlastní vůle, pocitu bezpečí a podpoře samostatnosti.  

Jako v minulých letech i v roce 2019 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 po maximální dobu tří měsíců v roce.  

V  roce 2019 službu využilo 32 uživatelů (21 žen, 11 mužů), z toho 2 uživatelé ve věku do 64 

let, 5 uživatelů ve věkovém rozpětí do 80 let, a zbývajících 25 uživatelů starších 80 let. U 32 

uživatelů bylo evidováno celkem 49 pobytů. Průměrný věk uživatelů byl 83 let.  I v roce 2019 

jsme zaznamenali větší provázanost mezi využitím pobytové odlehčovací služby a terénní 

pečovatelské služby. Častěji pobyt využívali uživatelé, kteří již čerpají terénní pečovatelské 

služby. Jednalo se o 11 uživatelů z 32 uživatelů, kteří v roce 2019 využívali odlehčovací služby. 

Propojením odlehčovací služby a terénní pečovatelské služby při zapojení rodiny se daří udržet 

co nejdéle i osoby s vyšší a vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby v jejich 

přirozeném domácím prostředí.   

Velká pozornost byla věnována aktivizaci uživatelů, což mělo velmi dobrý vliv na zlepšení  

a rozvíjení motorických schopností a dovedností, ale i psychické kondice jednotlivých 

uživatelů. Byly využívány relaxační pomůcky pro udržení kondice uživatelů a videorelaxace, 

která pomáhala vyvolat vzpomínky a trénovat paměť. Aktivizace, přizpůsobená zájmům  

a dovednostem uživatelů, jim dala pocit uspokojení. Celková „domácí“ atmosféra ve službě 

iniciovala uživatele, kteří často ztráceli motivaci, k činnostem běžného dne. U každého nově 

příchozího uživatele byl kladen důraz na „adaptační proces“, kdy byl uživatel aktivně 

informován o možnostech služby a seznamován s novým sociálním prostředím. Byla mu 

poskytnuta pomoc při prostorové orientaci a v neposlední řadě také podpora společenského 

kontaktu a začlenění mezi stávající uživatele odlehčovací služby.  
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Od roku 2016 organizace vydává pro uživatele občasník Novin(k)y z Centra, který informuje  

o dění v organizaci, o změnách v legislativě, a přináší informace z veřejného života a o zdravém 

životním stylu. Pracoviště odlehčovací služby je vybaveno pomůckami usnadňujícími péči  

a zkvalitňujícími prostředí např.: bezpečnostní senzor pro bezpečný pohyb, detekční podložky 

(prevence proti pádům), protiskluzné podložky u každého lůžka i ve střediscích osobní hygieny, 

židle s protiskluznými sedáky ve společenské místnosti, postele se speciálními inkontinenčními 

podložkami, speciální bezzápachový koš na inkontinenční pomůcky, speciální odpadkové koše 

na kontaminovaný materiál, germicidní lampa a čistička vzduchu. Pro usnadnění pohyblivosti 

uživatelů a lepší manipulaci je k dispozici skládací mechanický invalidní vozík a dále nový 

hygienický pojízdný vozík, usnadňující prováděnou hygienu na lůžku. V průběhu roku 2019 

bylo na odlehčovací službu pořízeno chodítko s plynovou vzpěrou pro nácvik chůze a zvedání 

s dopomocí. Odpočinková místnost je vybavena dvěma polohovacími relaxačními křesly  

a technikou videoprojekce. V rámci využívání technik bazální stimulace byly používány 

dotekové rukavice s různými povrchy k dotykové a hmatové stimulaci. Pro lepší teplotní 

komfort uživatelů byly k dispozici televizní deky. V rámci aktivizačních programů bylo pro 

udržení kondice uživatelů používáno speciální kuchyňské nádobí pro seniory a vanička na 

parafínové zábaly. Ve společných prostorách odlehčovací služby bylo nainstalováno 

intenzivnější osvětlení a osvěžovače a zvlhčovače vzduchu. Z důvodu zamezení oděru stěn  

a lepší orientace byla vstupní chodba opatřena madly a speciálními barevnými obklady. Pro 

zpříjemnění pobytu a navození pocitu domácího prostředí jsou vnitřní interiéry odlehčovací 

služby doplněny živou zelení.  

Za rok 2019 nebyl evidován žádný uživatel v evidenci odmítnutých zájemců o odlehčovací 

službu. V roce 2019 se do spolufinancování nově zapojily 4 obce. Za dobu provozování 

odlehčovací služby tuto službu využily kromě osob z Jablonce nad Nisou osoby z 29 obcí 

v rámci Libereckého kraje. V polovině roku 2019 se poskytovatel zúčastnil první konference 

zaměřené na sociální práci na Frýdlantsku. Představili jsme zde službu a poskytli informace  

o možnosti navázání spolupráce ve prospěch cílové skupiny osob, pro niž je odlehčovací služba 

určena. Následně se pověření pracovníci účastnili také komunitního plánování frýdlantského 

výběžku, kde se mimo jiné řešila i možnost propagace odlehčovací služby na letáčku sociálních 

služeb na Frýdlantsku. 
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1.2.1 Změny a významné události v roce 2019 

Leden 

 úprava Organizační struktury od 1. 1. 2019 

 uzavření Smlouvy o supervizi pro rok 2019 

 vyhodnocení cílů odlehčovací služby 

 výkaznictví za rok 2019 – KÚLK a MPSV 

 obložnost odlehčovací služba byla ovlivněna přijetím zájemců o službu do domovů pro 

seniory a neplánovanými hospitalizacemi 

 průběžné dotazníkové šetření zaměřené na poskytování odlehčovací služby – 

předáváno uživatelům odlehčovací služby a rodinným příslušníkům 

 uzavření Smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Města Tanvald  

o spolufinancování služby 

Únor 

 aktualizace cílů odlehčovací služby 

 revize sterilizátoru 

 hodnocení zaměstnanců za předchozí rok  

 řešení personálního zajištění sociální služby z důvodu velké nemocnosti - nabídka 

brigády na pozici pracovníka sociálních služeb 

Březen 

 kalkulace nákladů pro potřeby vyrovnání s obcemi – výše spoluúčasti obce pro rok 

2019 platná od 1. 3. 2019 – vystavení dodatků ke smlouvám s obcemi 

 účast na odborném semináři – Péče o seniory s demencí 

 řešení personálního zajištění sociální služby – nabídka brigády na pozici pracovníka 

sociálních služeb 

 vnitřní kontrola z důvodu zajištění kvality poskytované odlehčovací služby 

Duben 

 řešení personálního zajištění sociální služby – nabídka brigády na pozici pracovníka 

sociálních služeb 

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

 příprava a aktualizace propagačního materiálu poskytovatele sociálních služeb 

 obnova technického vybavení pro práci pracovníků v sociálních službách (nákup 

čteček)  

 nákup pracovních a ochranných pomůcek pro pracovníky sociální služby 

Květen 

 akreditovaný seminář – Kvalita života, důstojnost a autonomie ve stáří – cesta od teorie 

k praxi 

 odborný seminář – Opatření omezující pohyb osob a vážně míněný nesouhlas 

 odborná konference – Gerontologické dny Severozápad  

 odborná praxe studenta oboru Sociální činnost - Smlouva o zabezpečení praktického 

vyučování  

 obměna monitorů pro práci pracovníků sociálních služeb 
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 dovybavení pracoviště odlehčovací služby (osvěžovač vzduchu, kompenzační 

pomůcky, kruh na sezení, nádoba na inkontinenční pomůcky) 

 uzavření Smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Zlatá Olešnice 

o spolufinancování 

 akreditovaný seminář – Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí 

 akreditovaný seminář – Práce s riziky v sociálních službách 

 veřejná prezentace poskytovatele v rámci akce Den zdravotně postižených 

 odborná praxe studenta studijního programu Sociální práce – Smlouva o zajištění 

odborné praxe studenta 

 účast na konferenci Sociální práce na Frýdlantsku a představení služby 

 odborná praxe studenta studijního programu Sociální práce – Smlouva o zajištění 

odborné praxe studenta 

 letní setkání pracovníků CSS – podpora rozvoje vztahů mezi zaměstnanci navzájem 

 výkaznictví MPSV 

Červenec 

 uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů informačního systému „Pečovatelská 

služba“ – zajištění cloudových služeb pro uložení dat 

 obnova technického vybavení pro práci pracovníků v sociálních službách (nákup 

čteček, mobilních telefonů) 

 uzavření Smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Obce Kořenov  
o spolufinancování – jednorázový finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč 

Srpen 

 vzdělávací kurz zaměřený na práci s výpočetní technikou a chytrými telefony 

 dovybavení pracoviště odlehčovací služby (chodítko s plynovou vzpěrou pro nácvik 

chůze a zvedání s dopomocí) 

Září 

 vnitřní kontrola z důvodu zajištění kvality poskytování odlehčovací služby 

 seminář zaměřený na užívání kompenzačních pomůcek ke zlepšení kvality života 

uživatelů sociálních služeb 

Říjen 

 řešení personálního zajištění sociální služby – výběrové řízení na pozici pracovníka 

sociálních služeb 

 akce Kulatý stůl zorganizovaná v rámci Týdne sociálních služeb se zaměřením na 

Kompetence a propojování sociálních pracovníků, poskytovatelů sociálních služeb, 

zdravotníků, institucí a dalších pomáhajících profesí na území Jablonecka za účasti 

odborné a laické veřejnosti 

 akreditovaný seminář – Emoce v obrazech 

 výroční kongres Asociace poskytovatelů sociálních služeb Tábor 

 akreditovaný seminář – Základy práce s riziky při poskytování sociálních služeb  

 cvičná evakuace pracoviště odlehčovací služby 

 dovybavení pracoviště odlehčovací služby (hygienický pojízdný vozík, usnadňující 

hygienu na lůžku, čistička vzduchu, nákup pracovních a ochranných pomůcek) 
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 zapojení poskytovatele do komunitního plánování na Frýdlantsku a představení 

odlehčovací služby prostřednictvím zástupců obcí a měst Frýdlantska 

 vnitřní kontrola z důvodu zajištění kvality poskytování odlehčovací služby 

Listopad 

 zpracování žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje 

pro rok 2020 

 dovybavení pracoviště odlehčovací služby (invalidní vozík s nosností 200 kg) 

 dovybavení odpočinkové místnosti (rozšíření spotee o videoukázky známých českých  

a evropských měst) 

 akreditovaný seminář – Základy práce s riziky při poskytování sociálních služeb 

 nákup pracovních o ochranných pomůcek 

Prosinec 

 řešení personálního zajištění sociální služby – výběrové řízení na pozici pracovníka 

sociálních služeb 

 kontrola z Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí na dodržování 

podmínek registrace poskytování sociálních služeb za období 2007  -  2019 

 vnitřní kontrola z důvodu zajištění kvality poskytování odlehčovací služby 

 odborný seminář – Aktuální informace z procesu novelizace zákona o sociálních 

službách 

 obměna lůžkovin (přikrývky, polštáře) 

 uzavření Smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Obce Modřišice  

o spolufinancování – jednorázový finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč  

 zimní sportovní setkání pracovníků CSS  - podpora rozvoje vzájemných vztahů 

 

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  roce 2019 službu využilo 32 uživatelů (21 žen, 11 mužů), z toho 2 uživatelé ve věku  

do 64 let, 5 uživatelů ve věkovém rozpětí do 80 let, a zbývajících 25 uživatelů starších 80 let. 

U 32 uživatelů bylo evidováno celkem 49 pobytů. Průměrný věk uživatelů byl 83 let. 
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I v roce 2019 byla zaznamenána větší provázanost mezi využitím pobytové odlehčovací služby 

a terénní pečovatelské služby. Častěji pobyt využívali uživatelé, kteří již čerpají terénní 

pečovatelské služby. Jednalo se o 11 uživatelů z 32 uživatelů, kteří v roce 2019 využívali 

odlehčovací služby.  Propojením odlehčovací služby a terénní pečovatelské služby při zapojení 

rodiny se daří udržet co nejdéle i osoby s vyšší a vysokou mírou závislosti na pomoci druhé 

osoby v jejich přirozeném domácím prostředí.   

Za rok 2019 nebyl evidován žádný uživatel v evidenci odmítnutých zájemců o odlehčovací 

službu. 

 

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. 
 

 

1.2.5 Místo a čas poskytování odlehčovací služby 

Služba je poskytována 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. 
Objekt, obklopený zelení,  se nachází v klidné části Jablonce nad Nisou nedaleko centra města. 
Organizace nedisponuje uzavřeným oddělením a zdravotnickým personálem, neposkytuje 
zdravotnické a ošetřovatelské úkony. 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, účinný od 1. 1. 2016, 
nedoznal v průběhu roku žádných změn.  
 

 

Podíl obcí na financování OS 
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 
dané obce a ředitelkou CSS.  
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V roce 2019 se do spolufinancování nově zapojily 4 obce. Byla uzavřena smlouva o poskytování 
odlehčovací služby pro obyvatele obce Tanvald a Zlatá Olešnice (na dobu neurčitou) a obce 
Kořenov a Modřišice (jednorázový příspěvek pro rok 2019). Všechny úhrady obcí spadají pod 
„Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“, schválené Libereckým 
krajem, a jsou součástí vyrovnávací platby. V roce 2019 odlehčovací službu využili jak 
obyvatelé z Jablonce nad Nisou (14), tak z obcí Libereckého kraje:  Janova nad Nisou (2), 
Jenišovic (1), Kořenova (1), Liberce (3), Loužnice (1), Lučan nad Nisou (3), Modřišic (1), Plavů 
(1), Rychnova u Jablonce nad Nisou (1), Smržovky (1), Tanvaldu (1), Velkých Hamrů (1) a Zlaté 
Olešnice (1). Ne všechny obce, jejímž obyvatelům je poskytována odlehčovací služba, doceňují 
význam a roli této služby. Jen některé obce se podílejí na vyrovnání za poskytovanou 
odlehčovací službu obyvatelům dané obce formou finančního příspěvku. Za dobu provozování 
odlehčovací služby tuto službu využily kromě osob z Jablonce nad Nisou osoby z 29 obcí 
v rámci Libereckého kraje.  
Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnuta v roce 2019 odlehčovací služba, se na financování 
služby podílely částkou 67 539,-- Kč. 
 
 

 
 

Odpočinková místnost odlehčovací služby 
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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, zdravotnických a navazujících služeb.  

 Dosáhnout důvěry mezi pečujícím personálem a uživateli, vytvořit pro uživatele 
podnětné prostředí, atmosféru klidu a intimity. 
 

Po dobu pobytu na odlehčovací službě byli všichni uživatelé aktivně podporováni k nácviku  
a upevňování běžných denních činností sebeobsluhy s ohledem na individuální přání, 
dosavadní schopnosti, dovednosti a návyky. V případě, kdy uživateli jeho stávající schopnosti 
a dovednosti neumožnily činnost vykonat plně samostatně, pracovnice odlehčovací služby 
uživateli slovně či asistovaně k činnosti dopomohly. Dodržování principu: nejprve dohled, poté 
podpora a následně pomoc. Žádný z uživatelů neztratil kontakt s rodinou ani přáteli, neboť 
návštěvní doba není časově vymezena. Každá návštěva měla dostatek soukromí a možnost 
vlastní volby trávení volného času s uživatelem. V případě potřeby byla uživatelům 
zprostředkována spolupráce s dalšími sociálními i veřejnými službami - aktivní provázanost 
s terénní pečovatelskou službou, terénní zdravotní službou, obvodními lékaři, pracovnicemi 
úřadů či dalších navazujících sociálních služeb. Všechny pracovnice odlehčovací služby 
poskytovaly péči na základě sestavených informací v individuálním plánu péče, aktuálních 
přání a potřeb uživatele. Vzhledem k individuálnímu přístupu ke každému uživateli, diskrétním 
konverzacím (individuální rozhovory s uživateli) i v běžné denní konverzaci, docházelo 
přirozenou cestou k navázání pocitu důvěry a jistoty mezi personálem a uživatelem. 
Uživatelům k pocitu klidu a intimity přispívala i možnost zachování soukromí, respektování 
přání a udržení autonomie. Podpora podnětného prostředí je zásadním kritériem, neboť 
podnětné prostředí dává prostor k seberealizaci, k možnosti získání nových znalostí, 
dovedností, zážitků a hlavně je smysluplným vyplněním volného času pro každého uživatele. 
V rámci pobytu na odlehčovací službě byly nabízeny volnočasové aktivity, klubová činnosti, 
sociálně terapeutická činnost, výchovně vzdělávací činnosti a další. 
Nastavené cíle organizace korespondují s cíli uživatelů, což je zejména posílení soběstačnosti. 
Cíle byly splněny. 

1.3 Vzdělávání pracovníků sociálních služeb 

Vzdělávání pracovníků sociálních služeb bylo v roce 2019 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. 
Obsah vzdělávacího programu pracovníků sociálních služeb byl v roce 2019 zaměřen  
na oblasti, které vycházejí z poskytované péče a struktury uživatelů, a to zejména na kvalitu 
života ve stáří, na komunikaci s osobami s demencí, na problematiku Parkinsonovy nemoci, na 
emoce při poskytování služby a základy práce s riziky při poskytování sociální služby. Dvě 
pracovnice v sociálních službách se zúčastnily základního kurzu Bazální stimulace. Jedná se  
o koncept, který podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání, komunikaci a pohybové 
schopnosti člověka. 
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Absolvování akreditovaných a odborných seminářů napomohlo účastníkům obnovovat si 
znalosti, upevňovat dovednosti či doplňovat kvalifikaci v sociálních službách, témata byla 
přínosná pro výkon sociální práce, ale i pro rozvoj manažerských kompetencí a moderních 
metod řízení nezbytných pro poskytování kvalitních služeb. 
Kromě kurzů s akreditovaným programem se poskytovatel účastnil dalších školících akcí, 
konferencí a kongresů, kulatých stolů, veřejných prezentací. Vedle vzdělávacího programu je 
v CSS nastaven systém pravidelných setkávání se supervizorem, který pomáhá v řešení 
problematických situací spojených s plánováním pečovatelské služby a prověřování 
spolupráce týmu.  
Náklady na zajištění vzdělávacích akcí v sociální oblasti činily 147 121,- Kč. Pracovníci 
sociálních služeb a sociální pracovnice absolvovali celkem 898 hodin ve vzdělávacích 
programech, z toho 792 hodin v kurzech s akreditovaným programem. Kromě toho se uvedení 
pracovníci zúčastnili 105 hodin supervizí jak individuálních, tak skupinových.  

1.4 Statistika 

Srovnání úhrad v Kč za poskytnuté sociální služby v letech 2014 – 2019 

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,- 

2019 2 784 220,- 603 477,- 3 387 697,- 

 

Celkové tržby za rok 2019 byly prakticky na úrovni minulého roku. Současnou výši považujeme 

za úspěch, protože v regionu průběžně narůstá kapacita pobytových služeb a při nezměněné 

úhradové vyhlášce nelze objemy tržeb významně zvyšovat. Tržby v pečovatelské službě byly 

nejvyšší v historii organizace, 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.  

Tržby odlehčovací služby byly v roce 2019 nižší než v roce předchozím. Výše těchto tržeb je 

tvořena reálnými úkony dané mírou podpory uživatelů.  
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1.4.1 Statistika úkonů pečovatelské služby za rok 2019 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby využilo v průběhu roku 188 uživatelů. 
Pracovníci sociálních služeb v rámci poskytování terénní a ambulantní pečovatelské služby: 

 vykonali 23 394 hodin přímé obslužné péče,  

 vyprali a vyžehlili 1 867 kg osobního a ložního prádla, 

 dovezli a donesli 5 846 obědů,  

 uskutečnili 55 292 návštěv. 

 
 

Postupně dochází k poklesu úkonů jako je úklid, nákup či praní a žehlení prádla, kdy uživatelé 
využívají nabízených komerčních služeb. Tím se uvolňuje kapacita pro péči o osoby s vyšší  
a vysokou mírou závislosti. Péče byla poskytována až 3x denně několikrát týdně, což se 
projevilo v roce 2019, kdy bylo dominantní poskytování přímé péče v oblastech pomoci  
o vlastní osobu. Pečovatelská služba je převážně využívána na úkony „Pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu“ 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“. Využívání 
úkonů „Praní a žehlení prádla“ a „Dovoz, donáška obědů“ a „Velké nákupy“ jsou sjednávány 
v rámci kompletní péče o uživatele. Samostatně jsou tyto úkony využívány s ohledem na 
nepříznivou sociální situaci a fungující komerční služby. 

1.4.2 Statistika úkonů odlehčovací služby za rok 2019 

Odlehčovací službu v roce 2019 využilo 32 uživatelů s opakovanými pobyty, kterých bylo 
evidováno 49. 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.  
Pracovníci organizace v rámci poskytování odlehčovací služby: 

 vykonali 1 649 hodin v přímé obslužné péči, 

 uskutečnili 13 367 kontaktů, 

 poskytli 1 166 dnů ubytování. 
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Kompozice poskytovaných úkonů u takto specifické služby (4 lůžka) má bezprostřední závislost 
na struktuře uživatelů a jejich potřebách, které se odvíjí od míry závislosti, schopností  
a dovedností.  Kromě základních úkonů ubytování a stravy byly v roce 2019 zásadní objemy 
úkonů „Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu“ a „Pomoc při osoby hygieně, 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu“, což potvrzuje skutečnost, že odlehčovací 
službu využívají osoby s vyšší a vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, tzn. osoby se 
sníženou soběstačností, ale také osoby trpícími neurodegenerativními onemocněními, osoby 
imobilní, dále osoby po dlouhodobých hospitalizacích. 
 

1.5 Vyhodnocení dotazů, připomínek, názorů a stížností 

Organizace evidovala po celý rok 2019 poskytnutí základního sociálního poradenství osobám, 
které vznesly otázky osobně, elektronicky či telefonicky. 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, občanská poradna), půjčoven kompenzačních pomůcek, na 
dovoz stravy, na podmínky získání bytu v domech zvláštního určení, na sociální dávky (např. 
příspěvek na péči, příspěvek na bydlení). 
Celkem bylo projednáno 356 dotazů v časovém rozsahu 122 hodin, což je v porovnání s rokem 
2018 nárůst o 160 dotazů a o 47 hodin poskytnutého sociálního poradenství. 
Připomínky uživatelů byly zaznamenány jak v rámci individuálních rozhovorů s uživateli, tak 
prostřednictvím dotazníkového šetření, které bylo v roce 2019 zaměřené na spokojenost 
s pečovatelskou službou uživatelů a rodinných příslušníků a na ochranu práv. Z výsledků 
dotazníkového šetření vyplynulo, že většina respondentů je se službou spokojena, sdělené 
informace jsou srozumitelné, spolehlivost služby je na odpovídající úrovni a nedochází 
k porušování práv respondentů. V závěrečné části dotazníku někteří uživatelé využili prostor 
k vlastnímu osobnímu vyjádření. Z výsledků dotazníkového šetření i přes jejich velmi nízkou 
návratnost vyplynula spokojenost se službami bez připomínek a výhrad. 
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Uživatelé i pečující osoby se mohou vyjádřit k poskytované službě, a to formou dotazníku po 
skončení pobytu. Z analýzy dotazníkového šetření vyplynulo, že uživatelé i pečující osoby byli 
s poskytováním péče, personálem a jeho přístupem spokojeni. Obdrželi srozumitelné 
informace a kladně hodnotili individuální přístup pracovníků a zachování soukromí během 
pobytu. V dotaznících také zazněla i osobní poděkování za péči, přístup, respektování přání a 
podporu sociálního kontaktu. Z dotazníků pro rodinné příslušníky vyplynula provázanost mezi 
dalšími sociálními i zdravotními službami a veřejností, což vnímáme jako velice pozitivní 
zpětnou vazbu.  
Spokojenost uživatelů, rodinných příslušníků či pečujících osob s poskytováním pečovatelské  
a odlehčovací služby byla vyjádřena i formou poděkování a pochval. Celkem jich bylo 
zaznamenáno 29, z toho 20 za poskytování pečovatelské služby a 9 za poskytování odlehčovací 
služby. 
 
Stížnosti uživatelů 
V roce 2019 organizace obdržela 2 stížnosti týkající se pečovatelské a odlehčovací služby. 
 
 
 

 
 

Sociální zařízení odpočinková místnost OS 
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2. Volnočasové aktivity 2019 
Volnočasové aktivity (dále jen VA) byly v roce 2019 plně podporované statutárním městem 
Jablonec nad Nisou. Pestrý a rozmanitý program byl pro seniory z Jablonecka zdarma, jediným 
omezením byla nejvyšší možná kapacita dané akce.  
Četnost akcí byla velmi vysoká. Účastí na nich kdokoli ze seniorské veřejnosti nemusí zůstat 
sám, bez sociálního kontaktu, bez informací a bez přátel. Je však pochopitelné, že senioři 
museli o aktivity projevit vlastní zájem. Budování vztahů a vazeb mezi seniory bylo jedním 
z hlavních cílů organizace.  
 

V úvodu roku se rozšířil pracovní tým o pozici „programový pracovník“. Tento krok byl důležitý 
nejen pro zachování stávající programové nabídky, ale také pro její postupné rozšiřování.  
CSS prostřednictvím kanceláře VA podporovalo zdravé a pozitivní stárnutí, budovalo 
komunikaci jednak mezi seniory a také mezi seniory a širokým okolím, vedlo k samostatnosti 
i k aktivitě seniorů, dbalo na předávání informací, věnovalo se zdravotní, finanční i mediální 
gramotnosti.  
 
Registrace na akce, návštěvnost akcí i tipy ze strany seniorů potvrdily, jak moc je žádané, 
vyhledávané a důležité celoživotní vzdělávání. Aktivity tohoto charakteru byly vedené 
populárně-naučně, ovšem vždy s garancí odbornosti. Velmi významný podíl měly také 
pohybové a společenské aktivity.  
Velká pozornost byla v roce 2019 věnovaná klubové činnosti. Pod hlavičkou CSS fungovalo 
celkem 5 klubů seniorů (KS). Jednalo se o KS Novoveská, KS Palackého, KS Boženka, KS Kokonín 
a KS Opletalka.  
Ve dvou klubech, KS Boženka a KS Kokonín, se během roku změnila klubová vedoucí.  
KS Opletalka ukončil na konci roku svou činnost. Hlavním důvodem bylo to, že do objektu 
Opletalova 35 již delší dobu nebyli umisťováni senioři. Činnost KS Palackého byla z důvodu 
složité rekonstrukce objektu Palackého 63 a 65 mírně omezená a redukovaná.  
Stručný výčet aktivit ve vyjmenovaných pěti klubech v roce 2019:  
Novoroční setkání v klubech, Výlet na Královku, Veselý masopust v klubech, Oslava MDŽ, Vítání 
jara, Život a dílo Jana Wericha, Na moravské svatbě, Fotky starého Jablonce, Velikonoční 
setkání, Květinám vládne fantazie, Pletky paní operetky, Jóga prstů, Slavné filmové melodie, 
Výlet Černousy – koncert Věry Poláchové, Koncert proti násilí na seniorech, Letní setkání 
s grilováním, Zábavné odpoledne s Vladem, Život a dílo Tomáše Bati, Poslední hraběnka 
z Doudleb, Dana a Emil Zátopkovi, Tajemství svaté Ludmily, Co má vědět správný Čech, Móda 
minulosti, Střepy Zimního krále, Nejsme tady náhodou, Vánoční zvyky a tradice, Literární 
kavárny.  
 
Aktivity pro seniory připravovaly i další kluby a zájmové skupiny, konkrétně Klub jabloneckých 
seniorů, Dia club senior, Senioři ČR Jablonec nad Nisou, TJ Kardio a Klub seniorek při Českém 
svazu žen. Tyto kluby pro svou činnost využívaly prostory spolkového domu, od CSS měly 
technickou a finanční podporu.  
Všech 10 zmíněných klubů seniorů a zájmových skupin mělo své zástupce v Radě starších, což 
je od roku 2012 poradní orgán ředitelky CSS, který hájí zájmy jabloneckých seniorů. RS se 
schází zpravidla jednou do měsíce, konzultuje program, předává si informace, navrhuje témata 
do Jabloneckého měsíčníku na stránku Senior plus a další.  
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Jablonečtí senioři se během roku 2019 pravidelně setkávali se seniory z jiných měst, především 
z Liberce, Frýdlantu i České Lípy. Sportovní a společenské události jen potvrdily letitá 
přátelství. Jednalo se například o tyto akce: Frýdlantská šipka, Jarní hop Předlánce, Kuželky 
Liberec, Jablonecká šipka, Pétanque Frýdlant, Minigolf Liberec, Stolní tenis Liberec, Jazzová 
dílna Frýdlant, Seniorská míle Liberec, Frýdlantský špacír, Turnaj mölkky Jablonec n. N., Taneční 
zábava Frýdlant, Společenské setkání Cuketobraní Jablonec n. N., Liberecká šipka,  
Dvě významné seniorské skupiny, které prezentují CSS a podporují aktivní stárnutí, slavily 
výročí. V lednu si 5 let existence připomněl seniorský pěvecký soubor Izerína, který měl během 
roku několik veřejných zkoušek i samotných vystoupení, převážně v pobytových sociálních  
a zdravotních zařízeních na území města i kraje. 
Páté narozeniny měla též seniorská taneční skupina Šarm, která v listopadu představila svou 
novou, již pátou ucelenou choreografii. Šarm se každý rok zapojuje do programu 
komponovaného pořadu v městském divadle Společně nejen na jevišti.  
 

V roce 2019 probíhaly další aktivity pro seniory:  
 
pohybové aktivity: kuželky, cvičení na židlích, cvičení v bazénu, šipky, Tančírna, 7. ročník 
Jabloneckého škrpálu, pétanque, mölkky, poznávací výlety, novoroční vejšlap, cvičením  
ku zdraví, Letem tanečním světem, střelnice Liberec; 
 
vzdělávací aktivity: Chceme, abyste věděli, Akademie seniorů – akademie zdraví, Cestujeme 
českou a slovenskou krajinou, Tajemství svaté Ludmily, komentovaná prohlídka výstavy 
v kostele sv. Anny, jazykové kurzy (3 úrovně němčiny, 2 úrovně angličtiny, 2 úrovně 
francouzštiny), počítačové kurzy (začátečníci, mírně pokročilí, chytrý telefon, digitální 
fotografie, poradna), kurzy trénování paměti (začátečníci, mírně pokročilí);  
 
společenské aktivity: herní dopoledne, hudební klub, klub historie, literární kavárna, 
Novoroční koncert, Masopustní zábava, Kulatý stůl, Klobouková slavnost, gastronomický 
zážitek v Jizerských horách, besedy, koncert ke Dni vzniku samostatného československého 
státu, soustředění Izeríny a Šarmu, Kateřinská zábava, adventní koncert, Silvestr před 
Silvestrem.  
Každý senior, který měl zájem o volnočasové aktivity, o vzdělávání, kurzy, výlety, turnaje, 
zpívání, tancování, cvičení, tvoření, objevování i setkávání, mohl vytočit telefonní číslo 
728 616 492, napsat na volnocasoveaktivity@centrumjablonec.cz, nebo se podívat na webové 
stránky www.centrumjablonec.cz.  
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2.1 Statistika volnočasových aktivit 

Počty účastníků kurzů v roce 2019 

 
 

 

 
Vzdělávací aktivita – Akademie seniorů 

 
 

Novoveská pokročilí, jaro 10x, kapacita 10 - 11, 5, 9, 7, 8, 9, 7, 7, 8, 10

CSS začátečníci, podzim 5x dvouhodinovka, kapacita 10 - 9, 11, 15, 13, 11

CSS pokročilí, podzim 5x dvouhodinovka, kapacita 10 - 14, 10, 15, 13, 13

Palackého pokročilí, podzim 10x, kapacita 10 - 9, 7, 10, 8, 8, 11, 8, 10, 11, 10

Počítačové kurzy

CSS pokročilí, jaro 5x dvouhodinovka, kapacita 10 - 10, 8, 8, 10, 9

CSS začátečníci, jaro 5x dvouhodinovka, kapacita 10 - 7, 6, 6, 4, 4

FJ zač. + mírně pok., jaro 10x, kapacita 10 - 7, 9, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7

PC začátečníci, podzim 10x, kapacita 10 - 7, 7, 8, 8, 4, 7, 4, 4, 5, 6

PC mírně pok., podzim 10x, kapacita 10 - 8, 7, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 6, 9

digitální foto, podzim 8x, ale delší časy, kapacita 10 - 7, 9, 7, 6, 8, 6, 6, 6

chytrý telefon, podzim 6x, ale delší časy, kapacita 10 - 7, 6, 10, 8, 9, 8

poradna, podzim 5x, kapacita 8 - 7, 7, 8, 8, 7

NJ gramatika, jaro 10x, kapacita 12 - 11, 10, 10, 9, 11, 10, 10, 10, 10, 11

NJ zdokonalovací, jaro 10x, kapacita 8 - 6, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 5

NJ turistické minimum, podzim 10x, kapacita 12 - 11, 11, 7, 10, 9, 11, 10, 8, 7, 10

NJ gramatika, podzim 10x, kapacita 12 - 14, 9, 12, 10, 11, 12, 13, 12, 12, 11

FJ zač. + mírně pokr., podzim 8x, ale delší čas, kapacita 10 - 5, 8, 8, 9, 7, 7, 6, 6

NJ zdokonalovací, podzim 10x, kapacita 8 - 5, 7, 5, 8, 7, 5, 6, 6, 5, 5

AJ začátečníci, jaro 6x, ale delší čas, kapacita 15 - 15, 15, 12, 11, 9, 9

AJ mírně pokročilí, jaro 6x, ale delší čas, kapacita 12 - 12, 11, 9, 9, 6, 6

AJ začátečníci A, podzim 7x, ale delší čas, kapacita 10 - 6, 3, 8, 7, 7, 7, 7

AJ začátečníci B, podzim 7x, ale delší čas, kapacita 10 - 8, 10, 8, 7, 10, 9, 12

Kurzy trénování paměti

chytrý telefon, jaro 10x, kapacita 12 - 10, 12, 10, 12, 11, 11, 10, 9, 10, 10NJ turistické minimum, jaro 10x, kapacita 12 - 9, 9, 9, 7, 8, 5, 8, 8, 9, 9

PC začátečníci, jaro 10x, kapacita 12 - 11, 8, 10, 10, 8, 11, 9, 9, 10, 11

PC mírně pok., jaro 9x, ale delší časy, kapacita 12 - 8, 5, 5, 5, 6, 7, 6, 5, 5

digitální foto, jaro 9x, ale delší časy, kapacita 10 - 8, 5, 5, 5, 6, 7, 6, 6, 5

Jazykové kurzy
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Počty účastníků jednotlivých aktivit a akcí 2019 
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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  
Rytmus Liberec, o.p.s.  
Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou, p.s. 
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 2019 v rámci hlavní činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu prostor 
s těmito neziskovými organizacemi 
CPIC / ČR – Správa uprchlických zařízení MV 
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 
ZO odborového svazu KOVO Autobrzdy 
Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou 
Nemocnice Jablonec nad Nisou 
Diakonie ČCE 
Úřad práce 
Sdružení TULIPAN 
Svaz účetních 
Fokus Liberec 
Český svaz orientačních sportů 
Celkové výnosy z pronájmů v rámci hlavní činnosti dosáhly v roce 2019 výše 342 549,- Kč.   
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4. Doplňková činnost 
Doplňkovou činností organizace v roce 2019 bylo především krátkodobé pronajímání 
nebytových prostor. Organizace disponuje celkem pěti nebytovými prostory s následující 
kapacitou a cenou: 
 

Nebytový prostor Kapacita 

Cena 

v Kč/hod. 

Velký sál 80 600 - 1000 

Malý sál 35 300 

Učebna PC 40 350 

Cvičebna 20 220 

Konzultační místnost 10 100 

 

CSS uzavřelo v roce 2019 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 
Česká lékárnická komora 
Eliška Pokorná 
Ludmila Caránková 

Ing. Zbyněk Vavřina 

Mgr. Helena Chytrová 

Okresní fotbalový svaz 

 

Celkové výnosy z pronájmů v rámci doplňkové činnosti dosáhly výše 54 270,- Kč.  
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III. Hospodaření a ekonomické ukazatele 

1. Zdroje financování  
Financování CSS je vícezdrojové. Dominantní je příspěvek na provoz od zřizovatele  
a dalšími zdroji jsou výnosy z vlastní činnosti, dotace MPSV prostřednictvím KÚLK a příspěvky 
obcí.  

        

CIZÍ ZDROJE (v Kč) 

SMJN - příspěvek na provoz od zřizovatele 19 406 000 

KÚLK ze zdrojů MPSV - dotace na pečovatelskou a odlehčovací službu 4 840 000 

KÚLK fond - dotační fond Libereckého kraje 25 000 

obce (ORP Jablonec, kraj) - příspěvek obcí za své občany 115 794 

Celkem 24 386 794 

 

VLASTNÍ ZDROJE 

z vlastní činnosti - za služby 3 400 497 

 - z pronájmu 396 819 

 - ostatní  561 177 

Celkem 4 358 493 

 

 
  

 

SMJN
68%

KÚLK (MPSV)
17%

VLASTNÍ ČINNOST
15%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ V TIS. KČ A %

SMJN

KÚLK (MPSV)

KÚLK  0,1%

OBCE 0,4%

VLASTNÍ ČINNOST
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2. Náklady dle činností  
 
Vyčíslení nákladů a výnosů za jednotlivé činnosti (v Kč) 

 

 

3. Závazné ukazatele rozpočtu  

Mzdové prostředky 

 
 
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. Navýšení tarifů zároveň znamená zvýšení 
odvodů i náhrad. Závazný ukazatel nebyl překročen. 
 

 

 
 

2019

Správcovská 

služba ke 

svěřenému 

majetku

Pečovatelská 

služba

Odlehčovací 

služba

Podpora 

seniorů, 

volnočasové, 

vzdělávací 

aktivity

Doplňková 

činnost, 

pronájem 

nebytových 

prostor

Celkem

Náklady 2 738 191 16 671 024 4 547 930 4 720 910 28 279 28 706 334

Výnosy 2 738 293 16 671 024 4 547 930 4 720 910 67 262 28 745 419

z toho příspěvek zřizovatele 2 308 493 9 525 904 2 965 138 4 606 465 0 19 406 000

Složka platu tis. Kč %

tarifní plat 9 832 62,9%

osobní příplatek 2 026 13,0%

příplatek za vedení 443 2,8%

příplatek za přesčas 63 0,4%

příplatek za so, ne a sv 422 2,7%

příplatek za noční práci, ztížené prostředí 131 0,8%

odměny 930 5,9%

náhrady 1 793 11,5%

Celkem 15 638 100,00%

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vývoj příspěvku zřizovatele a mzdových nákladů

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE
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Energie 

Celkové náklady na energie byly zřizovatelem v rozpočtu stanoveny na 1 179 tis. Kč. Do tohoto 

limitu byly k 31. 12. 2019 zúčtovány dohadné položky, které budou vypořádány po obdržení 

vyúčtování za rok 2019 v následujícím roce. Závazný ukazatel nebyl překročen. 

 

Opravy  

Náklady na opravy majetku dosáhly výše 750 tis. Kč. Jednalo se především o opravy aut, 

rekonstrukce koupelen, kuchyněk, klubů, zázemí pečovatelské a odlehčovací služby, nutné 

opravy v prostorách spolkového domu. Závazný ukazatel nebyl překročen. 

 

Drobný dlouhodobý majetek (DDM) 

Celkové náklady na nákup DDM dosáhly výše 694 tis. Kč. Jednalo se především o obnovu 

výpočetní, zabezpečovací a komunikační techniky, opotřebovaného nábytku a vybavení, 

nákup kompenzačních pomůcek pro sociální služby. 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 a zodpovědné 

hospodaření organizace. 
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4. Závěrečný účet za rok 2019 

  
 

Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
Výnosy z  prodeje služeb 3 387 697 12 800 3 400 497
Výnosy z pronájmu 342 548 54 270 396 818
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 782 0 3 782
Výnosy z prodeje DHM 0 0 0
Čerpání fondů 517 960 0 517 960
Ostatní výnosy z činnosti 155 102 59 155 161
Úroky 0 0 0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 0 0
Ostatní finanční výnosy 68 0 68
Výnosy dotace úřadu práce 0 0 0
Výnosy územních rozpočtu z transferů - zřizovatel 19 406 000 0 19 406 000
                                                                               - KÚLK - MPSV 4 840 000 0 4 840 000
                                                                               - KÚLK FOND 25 000 0 25 000

VÝNOSY CELKEM 28 678 157 67 129 28 745 286

Spotřeba materiálu 1 015 973 11 807 1 027 780
Předplatné časopisů, odborná literatura 18 265 60 18 325
Ochranné pomůcky 149 265 0 149 265
Pohonné hmoty 271 445 0 271 445
DDHNM 694 353 61 694 414
Spotřeba energie 1 172 332 6 868 1 179 200
Opravy a udržování 750 062 342 750 404
Cestovné 23 251 6 23 257
Náklady na reprezentaci 8 998 0 8 998
Ostatní služby 1 665 029 2 689 1 667 718
Mzdové náklady - hrubé mzdy 15 478 731 3 025 15 481 756
OON - práce na dohody 593 813 0 593 813
Ostatní sociální náklady - nemoc 159 289 0 159 289
Zákonné sociální pojištění 3 851 703 1 030 3 852 733
Zákonné zdravotní pojištění 1 378 087 102 1 378 189
Zákonné pojištění odpovědnosti 64 991 13 65 004
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP,stravné,BOZP..) 652 531 61 652 592
Jiné daně, poplatky pokuty a penále 4 320 0 4 320
Tvorba fondů 0 0 0
Ostatní náklady z činnosti 180 535 41 180 576
Finanční náklady 27 119 41 27 160
Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0
Odpisy 517 962 2 133 520 095
Prodaný DHM 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 28 678 054 28 279 28 706 333

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 103 38 850 38 953

Schválený příspěvek na provoz 19 406 000

Skutečně vyplacený příspěvek na provoz 19 406 000

Dotace KÚLK - MPSV 4 840 000

Dotace KÚLK - fond 25 000

Stav finančních prostředků k 31.12.2019: 2 587 152

z toho:      Běžný účet 2 467 295

                    Běžný účet FKSP 56 229

                    Pokladna 35 696

                    Ceniny 27 932

Fondy účetní jednotky k 31.12.2019 996 682

Fond odměn 2 827

Fond kulturních a sociálních potřeb 67 725

Fond rezervní 729 023

Fond reprodukce majetku, fond investic 197 106
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5. Hospodářský výsledek  
 

Hospodářský výsledek roku 2019 je 38 953 Kč.  

CSS v roce 2019 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, a to s důrazem na kvalitu  

a hospodárnost.  

Výnosy byly kladně ovlivněny zvýšením tržeb za služby, za pronájmy spolkového domu  

i příspěvky obcí za své občany využívající naši péči.  

Významným zdrojem je dotace Libereckého kraje ze zdrojů MPSV, která pro rok 2019 dosáhla 

hodnoty 4 840 tis. Kč. Pro chod CSS je naprosto rozhodující příspěvek zřizovatele, který byl pro 

rok 2019 meziročně navýšen o 1 325 tis. Kč. Toto navýšení pokrylo růst tarifních platů.   

 

CSS navrhne převést hospodářský výsledek do rezervního fondu.  

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 20. 2. 2020 

 

Helena Kůsová, v.r. 

zástupce ředitele pro ekonomiku a správu majetku 

 

 

 
Klubová kuchyňka Novoveská 
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IV. Závěr 

Žádný rok neprobíhá úplně dle našich představ a rok 2019 byl opravdu náročný.  

Začal sněhovou kalamitou, což pro pracovníky, kteří zajišťují péči v terénu na velkém území, 

nebyl ideální start. Personální situace začátkem roku byla opět napnutá, jelikož jsme se 

potýkali s velkou nemocností pracovníků. 

Naše organizace, zajišťující sociální služby, potřebuje ke své činnosti velké množství lidských 

zdrojů, a to vyžaduje nemalé úsilí a finanční prostředky. Každoročně se dostáváme do situací, 

kdy je nutné zvyšovat objem financí v průběhu roku, jelikož musíme naplnit rozhodnutí vlády 

o navýšení tarifů a také udržet kvalitu sociálních služeb. V roce 2019 se nám podařilo nejen 

udržet pracovní tým, ale dokonce získat nové pracovníky, což byl jeden z našich hlavních cílů.  

Rozsah poskytované péče se nezměnil a lze říct, že dlouhodobě, přes všechny problémy, 

držíme kvalitu poskytovaných služeb. Prioritou pro nás byla a je profesionální péče s lidským 

přístupem včetně vhodných podmínek, které odpovídají bezpečnostním požadavkům  

a přísným hygienickým normám.  

V oblasti volnočasových aktivit pro seniory byl rok 2019 rozhodně rokem úspěšným. Byly 

připravené různorodé a pestré aktivity pro širokou seniorskou veřejnost, a to i díky 

nadstandardní komunikaci ze strany vedení města. 

Děkuji všem zaměstnancům za aktivní přístup a práci odvedenou v roce 2019. Věřím, že se 

společnými silami vyrovnáme se všemi problémy, které nás čekají. 

 

V Jablonci nad Nisou dne 20. 2. 2020 

 

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 2019
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Příloha: 
 

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2019 

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 2019 

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 

 


