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ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 

Název:      Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Sídlo:        Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II

IČO:         75011191

DIČ:         CZ75011191

Právní forma:    příspěvková organizace

Statutární orgán:    Ing. Jiří Blížil

Zřizovatel:    Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka číslo 385

Webové stránky:    www.cssjh.cz 
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CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI 

Organizace poskytovala pobytové a ambulantní služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ OSOBÁM S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Pobytové a ambulantní sociální služby pro osoby se zdravotním (mentálním) postižením poskytovala 
organizace v těchto zařízeních:

• Sociální služby Česká, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
(osoby starší 15-ti let, služby: chráněné bydlení, denní stacionář, týdenní stacionář, domov pro 
osoby se zdravotním postižením) 

• Chráněné bydlení Naplno, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
(osoby starší 18-ti let, služba: chráněné bydlení)

• Stacionář Bobelovka, Otín – Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec
(osoby starší 5-ti let, služby: denní stacionář, týdenní stacionář) 
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KAPACITA A PERSONÁL 

KAPACITA A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SLUŽEB PRO SENIORY 

Pobytové služby poskytovala organizace seniorům ve čtyřech domovech pro seniory s kapacitami  
takto:

Název zařízení, druh služby
Kapacita  
(lůžek) 

k 31. 12. 2017

Počet úvazků  
zaměstnanců 
k 31. 12. 2017

Domov seniorů Jindřichův Hradec – domov pro seniory 104 63,7

Domov seniorů Jindřichův Hradec – domov se zvláštním 
režimem

18 11,3

Domov seniorů Třeboň – domov pro seniory 64 48

Domov seniorů České Velenice – domov pro seniory 66 43

Domov seniorů České Velenice – odlehčovací služba 4 5,0

Domov seniorů Budíškovice – domov pro seniory 100 70,5

Ve všech těchto pobytových zařízeních je poskytována nejrozšířenější sociální služba „domov pro  
seniory“. 

Službu „domov se zvláštním režimem“ poskytuje Domov seniorů Jindřichův Hradec pro seniory se sta-
řeckou Alzheimerovou demencí a obdobnými typy demencí. 

„Odlehčovací službu“ poskytoval Domov seniorů České Velenice pro přechodné pobyty seniorů v pří-
padě, že nemohou mít po určitou dobu zajištěnu péči v domácím prostředí. Poskytování této sociální 
služby bylo ukončeno k 31. 12. 2017 pro její malé využití.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ SENIORŮM

Pobytové sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdra-
votního stavu, poskytovala organizace v těchto zařízeních:

• Domov seniorů Jindřichův Hradec, Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec
(služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem)

• Domov seniorů Třeboň, Daskabát 306, 379 11 Třeboň II
(služba: domov pro seniory)

• Domov seniorů Budíškovice, č.p. 1, 378 91 Budíškovice
(služba: domov pro seniory)

• Domov seniorů České Velenice, Vitorazská ulice 54 a 55, 378 10 České Velenice
(služby: domov pro seniory a odlehčovací služba) 
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OŠETŘOVATELSKÉ A REHABILITAČNÍ PÉČE 

Počty úvazků zdravotnických zaměstnanců včetně vedoucích zaměstnanců v přímé péči v jednotlivých 
pobytových zařízeních k 31. 12. 2017:

Název zařízení
Všeobecné sestry
Praktické sestry

Fyzioterapeuté Celkem

Domov seniorů Jindřichův Hradec 13,0 1,0 14,0

Domov seniorů Třeboň 8,0 2,0 10,0

Domov seniorů České Velenice 9,5 0,5 10,0

Domov seniorů Budíškovice 12,5 0,0 12,5

Sociální služby Česká 8,0 0,0 8,0

Chráněné bydlení Naplno 0,0 0,0 0,0

Stacionář Bobelovka 0,0 0,0 0,0

Organizace celkem 51,0 3,5 54,5

TRŽBY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 

Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou ošetřovatelskou a rehabilitační péči činily v roce 2017 
celkem 11,96 mil. Kč, což činilo oproti roku 2016, kdy byly tržby ve výši 12,55 mil. Kč, pokles o 4,7 %. 

KAPACITA A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SLUŽEB PRO OSOBY S MENTÁLNÍM  
POSTIŽENÍM 

Osobám s mentálním postižením poskytovala organizace sociální služby ve třech pobytových zaříze-
ních s kapacitami takto:

Název zařízení, druh služby
Kapacita  
(lůžek) 

k 31. 12. 2017

Počet úvazků  
zaměstnanců 
k 31. 12. 2017

Sociální služby Česká – denní stacionář 15 osob 3,0

Sociální služby Česká – denní stacionář 5 lůžek 9,0

Sociální služby Česká – denní stacionář 112 lůžek 100,5

Sociální služby Česká – denní stacionář 12 lůžek 4,5

Chráněné bydlení Naplno 60 lůžek 56,0

Stacionář Bobelovka – denní stacionář 15 osob 2,0

Stacionář Bobelovka – týdenní stacionář 19 lůžek 12,4
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ZDRAVOTNÍ PÉČE 

OŠETŘOVATELSKÁ A REHABILITAČNÍ PÉČE V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

Organizace zajišťuje ve svých pobytových zařízeních, s výjimkou Chráněného bydlení Naplno a Stacio-
náře Bobelovka, zdravotní péči v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve zně-
ní pozdějších předpisů prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výko-
nu zdravotnického povolání.

Organizace má uzavřenou s příslušnými zdravotními pojišťovnami zvláštní smlouvu, na základě které 
je hrazena indikovaná ošetřovatelská péče. V roce 2017 měla organizace zvláštní smlouvu uzavřenou 
se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, Vojenskou 
zdravotní pojišťovnou ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a s Oborovou zdravotní pojiš-
ťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. 

Odborná rehabilitační péče je zajišťována převážně příslušnými odbornými zařízeními, základní reha-
bilitační péči přímo v pobytových zařízeních zajišťují převážně všeobecné sestry, výjimečně odborný 
fyzioterapeut.
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

Organizace hospodaří podle plánů (finančního, odpisového a investic), které schvaluje na každé  
účetní období Rada Jihočeského kraje.

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU

Náklady     243 291 026,26 Kč

Výnosy     245 568 539,67 Kč

Hospodářský výsledek po zdanění     2 277 513,41 Kč

Hospodaření organizace skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 0,94 % z celkových  
nákladů. Důvodem bylo významné navýšení výnosů v posledním čtvrtletí roku.

NÁKLADY 

Plánované náklady na položkách 501 – Spotřeba materiálu, 511 – Opravy a udržování a dále  
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku byly překročeny z důvodu pozitivního vývoje  
hospodaření v posledním čtvrtletí roku, a proto byly realizovány některé opravy, nákupy materiálu  
a majetku nad rámec původního plánu. 

Plánované náklady na spotřebu energií (účet 502) nebyly vyčerpány o 14 % (cca 1 mil. Kč) z důvodu 
příznivého počasí v průběhu minulého roku. 

Plánované náklady na cestovné (účet 512) nebyly dočerpány z důvodu trvající strategie školení, kdy  
v průběhu roku byla většina kurzů, které se týkaly pracovníků v sociálních službách, tedy většího 
množství zaměstnanců stejné profese, organizována přímo v zařízeních s dojížďkou lektorů.

VÝNOSY

Požadavek účelové dotace dle žádosti na rok 2017 na poskytování sociálních služeb na rok 2017 byl 
ve výši 90 887 413 Kč. Dotace poskytnutá Jihočeským krajem, Smlouvou o poskytnutí účelové dotace  
a dodatky k této smlouvě č. 1 a 2, představovala částku 71 278 000 Kč. Na základě 2. žádosti naší 
organizace o dofinancování platů ze srpna 2017 jsme obdrželi na dofinancování platů na měsíce  
7– 12/2017 částku 8 554 000 Kč. Celková dotace poskytnutá organizaci byla 79 832 000 Kč,  
tj.  87,84 % požadované dotace. 

Organizace obdržela v roce 2017 příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 31 309 880 Kč.  

Z rozpočtu Města Třeboň přijala naše organizace částku ve výši 150 000 Kč, z rozpočtu Města Jindři-
chův Hradec částku 232 470 Kč, z rozpočtu Města České Velenice částku 200 000 Kč, celková částka  
činila 582 470 Kč.

V průběhu roku 2017 byly z rezervního fondu čerpány prostředky poskytnuté na účelové a neúčelo-
vé dary ve výši 145 545 Kč. 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

MAJETEK ORGANIZACE A ZDROJE JEHO KRYTÍ

Organizace má na základě Zřizovací listiny právo hospodařit se svěřeným majetkem Jihočeského kraje. 

Celková hodnota dlouhodobého majetku (stálých aktiv) organizace se během roku 2017 snížila  
o 4,4 mil. Kč na 269,9 mil. Kč, hodnota oběžného majetku (oběžných aktiv) se zvýšila o 94,2 mil. 
Kč na 197,2 mil. Kč. Zvýšení bylo způsobeno zejména změnou způsobu vyúčtování účelových dotací  
na sociální služby.  

Vlastní kapitál se ve sledovaném roce zvýšil o 1,3 mil. Kč na 331,4 mil. Kč, cizí zdroje se zvýšily  
o 88,5 mil. Kč na 135,6 mil. Kč. Zvýšení bylo opět způsobeno zejména změnou způsobu vyúčtování 
účelových dotací na sociální služby.   

Celková aktiva organizace (stálá + oběžná) i celková pasiva (vlastní kapitál + cizí zdroje) se zvýšila  
o 89,7 mil. Kč na 467,0 mil. Kč.

Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2017 činil 92,7 mil. Kč, dlouhodobé pohledávky organizace 
neevidovala. 

Organizace k tomuto datu zároveň evidovala krátkodobé závazky ve výši 135,6 mil. Kč, tato částka  
zahrnuje zejména závazky z přijatých záloh na transfery a dále závazky související s platy zaměstnan-
ců za prosinec uvedeného roku a finanční prostředky klientů uložené na účtu organizace. Dlouhodo-
bé závazky organizace neeviduje. Všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti.
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Personální změny v roce 2017

Druh změny Počet osob

Nástupy nových zaměstnanců 111

Odchody zaměstnanců 89

Počty mužů a žen k 31. 12. 2017 (z toho 22 žen na MD a RD)

Muži 43 8,7 %

Ženy 449 91,3 %

Celkem 492 100 %

Vzdělání zaměstnanců v roce 2017

Druh vzdělání Počet osob Procent

Základní 38 7,7 %

Střední 4 0,8 %

Střední s vyučením 182 37,0 %

Střední s maturitou 214 43,5 %

Vyšší odborné 13 2,6 %

Vysokoškolské bakalářské 15 3,1 %

Vysokoškolské magisterské 26 5,3 %

Celkem 492 100 %

ZAMĚSTNANCI A PLATY

Plán evidenčního počtu zaměstnanců byl v upraveném finančním plánu 451 osob, skutečnost k 31. 12. 
2017 činila celkem 453,7 zaměstnanců, což představuje 101% plnění. Skutečný průměrný přepočtený 
evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 činí 441,46 zaměstnanců. Průměrný plánovaný měsíční 
plat činil 24 600,- Kč, skutečný 23 765,- Kč představuje 97 % plnění plánu. 

Informace o platech dle profesí vztažené k evidenčnímu počtu zaměstnanců přepočtenému, jsou uve-
deny v následující tabulce. 

Podrobný přehled platů dle jednotlivých profesí za rok 2017: 

Profese
Vyplaceno 

celkem v Kč
Průměrná 

platová třída

Průměrný  
evidenční počet 

zaměstnanců 
přepočtený

Průměrný 
měsíční plat  

v Kč

Pracovníci v sociálních 
službách

69 128 100 7,0 253,1 22 760

Sociální pracovníci 3 377 300 10,0 9,9 28 428

Střední zdravotničtí  
zaměstnanci

21 927 800 10,0 56,7 32 228

Technicko hospodářští 
pracovníci

12 514 500 8,7 32,0 32 590

Zaměstnanci převážně 
manuálně pracující

21 462 700 4,5 101,7 17 587

Celkem za organizaci 128 489 600 7,0 453,7 23 600

Částka 128 489 600,- Kč jsou celkové vyplacené prostředky na platy zaměstnanců bez náhrad  
za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, které činily celkem 746 805 Kč.
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PLNĚNÍ ODPISOVÉHO PLÁNU

Upravený odpisový plán organizace byl plněn na 99,3 %.  

PLNĚNÍ PLÁNU POŘÍZENÍ INVESTIC

Upravený plán pořízení investic byl pro rok 2017 sestaven ve výši 14 125 000,- Kč, plněn byl ve výši  
5 436 971,47 Kč, což je 38,5 % plánu. Úspora vznikla tím, že do konce roku 2017 ještě nebyly dokonče-
ny dvě plánované investice, a to „Stavební úpravy domácnosti 05“ v SS Česká a „Vybudování 4 pokojů“ 
v DS Třeboň. Náklady na tyto investice se objeví až v plnění plánu investic za rok 2018.  

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

K 31. 12. 2017 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků organizace. Při  
inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, neupotřebitelný, přebytečný či nevyužitelný ma-
jetek, poškozené nebo znehodnocené zásoby, závazky nebo pohledávky k odepsání. Celková zpráva  
o provedené inventarizaci včetně všech příloh je uložena v organizaci.  

REZERVNÍ FOND

Z rezervního fondu byly čerpány pouze prostředky poskytnuté na účelové a neúčelové dary částkou 
145 545 Kč.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňkovou činnost organizace v uplynulém roce neprovozovala.

FONDY ORGANIZACE 

Změna stavu fondů organizace v průběhu roku 2017:   

Druh fondu Stav k 1. 1. 2017 v Kč Stav k 31. 12. 2017 v Kč Změna stavu (+-) v Kč

Fond odměn 0 0 0

FKSP 386 661 779 106 + 392 445

Rezervní fond 4 825 073 4 831 506 + 6 433

Investiční fond 44 695 358 48 308 978 + 3 613 620

Celkem 49 907 092 53 919 590 + 4 012 498

DARY

V roce 2017 přijala organizace pouze drobné naturální a finanční dary v celkové výši 402 073,47 Kč,  
z toho finanční dary činily 151 978 Kč.
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DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

VLIV ČINNOSTI ORGANIZACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V organizaci se dle možností třídí odpady, jejich likvidace probíhá dle zákona a směrnice organiza-
ce, likvidaci nebezpečného odpadu zajišťuje pro organizaci převážně firma Meditep s.r.o. z Kardašovy  
Řečice. Likvidaci odpadů z kuchyňských provozů provádí firma Green Heaven s. r. o. se sídlem Val, 
Hamr. Odpadní vody organizace ze všech budov vypouští do veřejné kanalizace, dle potřeby jsou před-
řazeny lapače tuků, případně ropných derivátů. V budovách, kde není teplo zajišťováno dodavatelsky, 
je topným médiem plyn. Měření účinnosti topných zařízení, hlášení množství vypouštěných emisních 
látek a revize kotlů probíhají dle zákona a směrnice organizace.  

PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ

Organizace průběžně realizuje opatření ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, v roce 2017 
byly realizovány např. obměna vybavení zázemí zaměstnanců, opravy sociálních zařízení pro zaměst-
nance, obměna a doplnění vybavení kuchyněk.

RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

Organizace má ve vnitřních předpisech zakotvena podrobná pravidla pro respektování lidských práv 
uživatelů sociálních služeb a řešení střetů zájmů, je zaveden transparentní systém podávání podnětů  
a stížností jak ze strany zaměstnanců, tak uživatelů služeb i jiných osob. Podněty a stížnosti se vždy 
řeší, přijímají se příslušná opatření ke zlepšení činnosti organizace a o výsledcích šetření jsou vždy  
informovány dotčené osoby jak ze strany uživatelů služeb, tak zaměstnanců, případně jiných osob.

BOJ PROTI KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ

Organizace má základní pravidla pro boj s korupcí a úplatkářstvím zakotvena ve směrnici k řízení  
pobytových zařízení. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v rámci výkonu práce tak, aby z tohoto 
jednání nemohla vzniknout účastníkům jednání, ani jiným právnickým nebo fyzickým osobám žádná 
neoprávněná výhoda.

OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ DISKRIMINACE

Diskriminační jednání v průběhu roku 2017 zjištěno nebylo, speciální opatření k zamezení diskrimina-
ce v uplynulém roce prováděna nebyla.
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KONTROLY V ORGANIZACI

VNITŘNÍ KONTROLA

K provádění vnitřní kontroly má organizace zpracovaný „Vnitřní kontrolní řád“. Vedoucí zaměstnanci 
jsou povinni organizovat a provádět vnitřní kontrolu a řešit případná zjištění tak, aby bylo předcháze-
no opakování nedostatků. 

Finanční řídící kontrola byla zajišťovaná odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřní-
ho řízení příspěvkové organizace při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledová-
ní uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném prověření  
vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. 

Předběžné a průběžné řídící kontroly probíhaly v souladu s vnitřním kontrolním řádem, následné  
v zásadě dle ročního plánu kontrol, nedostatky zjišťované při těchto kontrolách byly odstraňovány 
ihned, případně byla přijímána opatření k tomu, aby se nedostatky neopakovaly. Kromě plánovaných 
řídících kontrol provádíme i kontroly na základě aktuálně vyhodnocených rizik.

VNĚJŠÍ KONTROLA

V listopadu roku 2016 proběhla kontrola dotací poskytnutých Úřadem práce J. Hradec provedená  
Finančním úřadem pro Jihočeský kraj. Zprávu jsme obdrželi v lednu 2017, kontrola byla uzavřena bez 
nápravných opatření. 

V roce 2017 provedla VZP ČR kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla uzavřena bez nápravných opatření. 

Dále v organizaci proběhla kontrola Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje zaměřená 
na průběh, náklady a výsledné efekty projektů transformace sociálních služeb Jč. kraje I. a II. Kontro-
la byla uzavřena bez nápravných opatření. 

Také byla provedena kontrola Oblastního inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu, která byla zamě-
řená na plnění povinností na úseku náhrad, na úseku odměňování zaměstnanců, na úseku pracovní 
doby, na úseku pracovního poměru a na úseku rovného zacházení. Kontrolní zjištění byla neprodleně 
napravena, sankce organizaci uloženy nebyly. 

I v roce 2017 proběhly opakovaně kontroly Krajské hygienické stanice a kontroly Hasičského záchran-
ného sboru. Všechny kontroly byly uzavřeny bez finančních sankcí, zjištěné drobné závady byly odstra-
něny v předepsaných termínech.

(14) (15)
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8  •••••••••

STÍŽNOSTI

Organizace dbá na evidování a řešení všech stížností a podnětů podaných nejen na kvalitu služeb.  
V roce 2017 přijala organizace 12 písemných stížností, tři v DS Budíškovice, dvě v DS J. Hradec, dvě  
v DS Třeboň, čtyři v Sociálních službách Česká a jednu v Chráněném bydlení Naplno. V DS České  
Velenice a ve Stacionáři Bobelovka nebyla zaznamenána v uvedeném roce písemná stížnost žádná.  
Ve všech případech byla přijata opatření a iniciátoři, pokud byli známi, byli písemně informováni.

9  •••••••••

HLAVNÍ CÍLE ORGANIZACE

PLNĚNÍ CÍLŮ V ROCE 2017

První cíl organizace stanovený pro rok 2017 – realizace investiční akce přestavby objektu v areálu  
Nemocnice Dačice a. s. na domov seniorů – pokračuje ještě do roku 2018. 

Druhý cíl – sloučení některých druhů sociálních služeb poskytovaných na více místech pod jeden  
identifikátor tak, aby došlo ke zjednodušení administrativy při přípravě žádosti o účelové dotace na 
poskytování sociálních služeb a při jejich vyúčtování – byl splněn.

CÍLE PRO ROK 2018

Hlavním cílem organizace na rok 2018 je ve spolupráci se zřizovatelem dokončení investiční akce  
přestavby objektu v areálu Nemocnice Dačice a. s. na domov seniorů a provedení bezproblémového 
přestěhování celého provozu z DS Budíškovice do DS Dačice.

Dalším cílem je rozšíření počtu míst v sociální službě chráněné bydlení a sociální služby domovy pro 
seniory v Domově seniorů Třeboň.

V Jindřichově Hradci 13. 4. 2018

Ing. Jiří Blížil
ředitel CSS J. Hradec
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PŘÍLOHA Č. 1: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 
Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM ZA ROK 2017

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0/0  

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0  

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které  
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

nejsou  

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence:

nejsou

e) Počet stížností podaných na postup při 
vyřizování žádosti o informace, důvody je-
jich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení:

0 

f) Další informace vztahující se k uplatňování 
tohoto zákona:

nejsou

PŘÍLOHA Č. 2: PLNĚNÍ UPRAVENÉHO FINANČNÍHO PLÁNU 
ZA ROK 2017      v tis. Kč:

Ř. Ukazatel Plán
Plnění 

k 31. 12.
% 

plnění

1 NÁKLADY CELKEM 245 192,00 243 291,03 99 %

2 Spotřeba materiálu (účet 501) 5 500,00 7 574,79 138 %

3 Spotřeba potravin (účet 501) 15 500,00 15 287,84 99 %

4 Spotřeba energie (účet 502) 11 800,00 10 152,11 86 %

5 Opravy a udržování (účet 511) 3 000,00 4 072,83 136 %

6 Cestovné (účet 512) 200,00 133,73 67 %

7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 15,00 17,79 119 %

8 Ostatní služby (účet 518) 13 400,00 13 335,32 100 %

9
Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 512);  
v tom:

133 500,00 129 737,73 97 %

10 platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) 133 170,00 129 383,46 97 %

11 ONN (AÚ k účtu 521) 330,00 354,27 107 %

12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 45 278,00 43 727,72 97 %

13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 561,00 502,92 90 %

14 Zákonné sociální náklady (účet 527) 4 700,00 4 764,10 101 %

15 Daně a poplatky 30,00 27,99 93 %

16 Ostatní náklady (sk. 54) 8,00 6,50 81 %

17 Odpisy dlouhodobého majetku  (účet 551) 9 700,00 9 629,65 99 %

18 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) 2 000,00 4 310,31 216 %

19 Ostatní náklady jinde neuvedené 0,00 9,70 ---

20 VÝNOSY CELKEM 245 192,00 245 568,54 100 %

21 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) 0,00 1,30 ---

22 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 132 151,48 132 328,68 100 %

23 Výnosy z pronájmu (účet 603) 53,00 79,34 150 %

24 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (účet 646) 29,29 27,70 95 %

25 Čerpání fondů (účet 648) 28,71 145,55 507 %

26 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 349,00 402,10 115 %

27 Finanční výnosy (sk. 66) 50,00 53,35 107 %

28 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672); v tom: 112 434,59 112 434,59 100 %

29 příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672) 31 309,88 31 309,88 100 %

30 granty a dotace od KÚ Jč. kraje 131,19 131,19 100 %

31 dotace – vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby (AÚ k účtu 672) 79 832,00 79 832,00 100 %

32 dotace a příspěvky od obcí 582,47 582,47 100 %

33
výnosy odpovídající výši odpisů DM pořízeného zcela nebo zčásti z investičního 
transferu (AÚ k účtu 672)

579,05 579,05 100 %

34 Ostatní výnosy jinde neuvedené 95,93 95,93 100 %

35 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 0,00 2 277,51 ---
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PŘÍLOHA Č. 4: SEZNAM DÁRCŮ V ROCE 2017

Seznam dárců věcných a peněžních darů ve výši nad 1 000 Kč:

• Alza.cz a. s.

• pí Flíčková

• pí Miroslava Čopáková

• DMA Praha s. r. o.

• BOHEMIA REGENT a. s.

• pí Věra Kümmelová

• pí Dagmar Šachlová

• František Folk, Řeznictví a uzenářství

• pí Dagmar Šachlová

• pí Zdeňka Nezbedová

• pí Zdeňka Lexová

• EKOMA, finanční poradna

• Mgr. Zuzana Vokáčová

• Pavel Antoňů, Autoškola

• pí Ludmila Tětková

• Československá obchodní banka, a. s.

• UNTRACO, v. o. s.

• pí Milada Smetanová

• p. Jindřich Petrů

• FLOSMAN a. s.

• Hirič s. r. o.

• JHComp s. r. o.

• p. David Valach

• Gepharm s. r. o.

• Stamed s. r. o.

• pí Eva Poláková

• MeProTrading s. r. o.

• p. Luboš Divoký

• pí Jaroslava Héčová 

• Sodexo Pass Česká republika a. s.

• pí Drahomíra Jirkovská 

• CHRISTEYNS s. r. o.

• MUDr. Romana Trpáková 

• DM drogerie markt s. r. o.

• PhDr. Věra Marková 

• Mgr. Karel Plocek

• pí Kateřina Šollarová

• FCC Dačice s. r. o.

• pí Libuše Koppensteinerová

• pí Božena Bártová

• JUDr. Tomeš Vytiska

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE!

PŘÍLOHA Č. 3: POŘÍZENÍ INVESTIC V ROCE 2017

Název
Předpokládaná 

cena v Kč
Skutečná 
cena v Kč

Přestavba přízemí budovy č. 06 na 5–6 pokojů pro 
klienty (pokračování z roku 2016), SS Česká

2 400 000 2 047 460

Oplocení pozemků chráněného bydlení ve 3 loka-
litách – J. Hradec, Lomnice n. Lužnicí I a II, Třeboň, 
Chráněné bydlení Naplno

800 000 665 640

Vybudování kolostavu, SS Česká 120 000 114 563

Zastřešení terasy domů v lokalitách J. Hradec  
a Lomnice II, Chráněné bydlení Naplno

260 000 257 955

Pergola pro lokality Lomnice I a Lišov, Chráněné 
bydlení Naplno

160 000 156 210

Sušící válcový žehlič s chromovým válcem,  
DS Č. Velenice

300 000 295 006

Průmyslová sušička, SS Česká 120 000 119 945

Napařovací figurína, SS Česká 150 000 132 250

Mobilní sprchové lůžko elektrické (2 ks), SS Česká 240 000 239 900

Podlahový mycí stroj (2 ks), SS Česká, DS Třeboň 220 000 197 240

Robot / kutr stolní na přípravu kašovité, mixované 
stravy, DS Třeboň

110 000 109 148

Chladící skříň s 2 plnými dveřmi a příslušenstvím, 
DS Třeboň

70 000 69 981

Pec elektrická třítroubová včetně vybavení,  
DS Třeboň

120 000 119 536

Zažehlovací lis na značení prádla a oděvů včetně 
příslušenství, DS J. Hradec

65 000 59 179

Zahradní traktor, Stacionář Bobelovka 86 000 80 000

Průmyslová pračka (2 ks), DS Třeboň 242 000 241 516
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Další důležitou změnou bylo navýšení počtu zaměstnanců o jednoho zaměstnance pro aktivizační 
činnosti. Tímto posílením získala všechna 3 oddělení přímé péče svého aktivizačního pracovníka a kli-
entům může být nabízena široká škála aktivizačních činností např. muzikoterapie, rukodělná výroba, 
pohybové aktivity či smyslová aktivizace v nově vytvořené Multismyslové místnosti.

V roce 2017 jsme se zaměřili na zavedení a propojení nových konceptů péče o seniory, jako je Smys-
lová aktivizace, Biografická koncepce péče a Bazální stimulace®. Naším velkým úspěchem bylo získání 
certifikace pracoviště Bazální stimulace®.  

Město Jindřichův Hradec poskytlo našemu domovu dotaci ve výši 84.000 Kč, kterou jsme použili na 
dofinancování nástavbového kurzu Bazální stimulace® pro naše zaměstnance a nákupu výpočetní 
techniky. 

V průběhu roku jsme realizovali několik projektů, na kterých jsme spolupracovali s mateřskými a zá-
kladními školami v Jindřichově Hradci a okolí. Spolupracovali jsme na projektu „České pohádky očima 
dětí a seniorů“, se Zahradním centrem v Jindřichově Hradci na projektu „Zahradní a bylinková tera-
pie“. Záštitu nad prvním ročníkem „ Školy třetího věku“ převzal starosta J. Hradce Ing. Stanislav Mrvka. 

V druhé polovině roku byly spuštěny nové webové stránky zařízení, kde si zájemci mohou nejen 
stáhnout všechny potřebné dokumenty, ale jsou také informováni o konaných akcích, projektech  
a aktivitách.   

HLAVNÍ PLÁNY DO ROKU 2018

• Dokončení Multismyslové místnosti a uvedení nových aktivizačních metod do praxe.  

• Příprava zařízení k certifikaci Vážka®, která povede ke zvýšení kvality péče o klienty s demencí.

• Zařazení paliativní péče do ošetřovatelských postupů. DOMOV SENIORŮ JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Domov seniorů v Jindřichově Hradci poskytuje dvě registrované sociální služby – Domov pro seniory 
a Domov se zvláštním režimem. 

Služba umožňuje důstojně a aktivně prožít stáří dle potřeb a schopností osob v atmosféře podpory  
a porozumění, snahou je v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti osob a jejich zapojení do běž-
ného života společnosti.

Prioritou všech zaměstnanců Domova seniorů je poskytovat klientům takovou podporu a pomoc, kte-
rá vychází z individuálních přání, potřeb a zvyklostí seniorů, snaží se respektovat a zachovávat jejich 
důstojnost a základní lidská práva. 

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

Naším cílem je neustále zvyšovat kvalitu služby a umožnit klientům prožití důstojného stáří v našem 
zařízení. Snížením kapacity lůžek v roce 2017 došlo k vytvoření dvojlůžkových pokojů, které klientům 
zajišťují větší komfort poskytované služby.

KONTAKT

CSS J. Hradec
Domov seniorů Jindřichův Hradec
Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec

Vedoucí zařízení: 
Mgr. Radka Stejskalová

Telefon: 384 322 067
E-mail: vedouci@dsjh.cz

www.dsjh.cz (23)
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Obnovili jsme vybavení domova – pořídili jsme např. kvalitní polohovací nebo mobilizační pomůc-
ky, čističky vzduchu, bezzápachové koše, profi inhalátor atd. Vedle toho jsme uskutečnili také řadu 
oprav stavebního charakteru, které zkvalitnily pracovní podmínky zaměstnanců, např. opravili kance-
láře pro sociální pracovníky či sesternu. Kromě toho se nám podařilo – díky podpoře města Třeboň ve 
výši 150.000 Kč – opravit také další klientskou koupelnu. V říjnu 2017 pak započala v našem domově  
velká investiční akce vybudování přístavby, jejímž cílem je vznik čtyř nových pokojů a navýšení kapaci-
ty. Dokončena by měla být v dubnu 2018. 

V rámci projektu „Plníme přání seniorům“ a finančnímu daru ve výši 32.000 Kč došlo k realizaci 
akce Třeboňský MasterChef, tj. k přátelskému soutěžení klientů v jejich kuchařských dovednostech.  
V 15. ročníku Budiher jsme obsadili krásné 2. místo a v soutěži o nejhezčí vánoční stromeček jsme zís-
kali stříbrnou medaili. Do dalšího ročníku Rotopedtour a Pěškotours jsme i v roce 2017 přispěli pěk-
ným počtem najetých či nachozených kilometrů. Na sklonku roku 2017 jsme se pak velmi aktivně  
zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Největší úspěch u nás ale sklidila opravdová jihočeská zabijač-
ka se vším všudy, co k nefalšované zabijačce patří.

Rodiny a blízcí klientů v průběhu roku nejvíce ocenili možnost uzavřených rodinných setkání a oslav ve 
společenských místnostech domova, tedy v soukromí a s těmi nejbližšími.

HLAVNÍ PLÁNY DO ROKU 2018

• Úspěšně dokončit probíhající investiční akci spojenou s navýšením kapacity domova 8 míst  
a zrealizovat i další schválené investiční akce pro rok 2018.

• Vytvořit pracovní postupy pro sociální pracovníky a pracovníky úseků péče a zdravotního úseku.

• Docílit max. možné spolupráce a vzájemné komunikace obou úseků péče.DOMOV SENIORŮ TŘEBOŇ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Domov seniorů Třeboň poskytuje pobytovou službu osobám starším 55 let především z Jihočeského 
kraje, které již nemohou setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí (domácnosti), potřebují pra-
videlnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb, přičemž možnosti rodiny, blízkých osob, mož-
nosti terénních či ambulantních sociálních služeb byly již vyčerpány. 

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

V průběhu roku 2017 se nám podařilo uskutečnit řadu změn v organizaci služby – např. rozdělit úsek 
přímé péče na dva samostatné úseky s vlastním týmem pracovníků nebo celkově navýšit počet pra-
covníků v přímé péči. Zároveň začali všichni zaměstnanci přímé péče pracovat s programem IS Cygnus, 
který umožňuje efektivní přenos a sdílení informací od jednání se zájemcem až po individuální plá-
nování průběhu sociální služby. Intenzivně jsme také spolupracovali se vzdělávací institucí CURATIO.

V červnu 2017 proběhla v zařízení inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb. Kontrolní zjištění 
inspekce a uložená opatření naši službu určitě posunuly správným směrem. I díky tomu jsme zrevido-
vali jednotlivé standardy kvality naší služby a popis základních činností domova.
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KONTAKT

CSS J. Hradec
Domov seniorů Třeboň
Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň

Vedoucí zařízení: 
Ing. Lenka Krakowitzerová

Telefon: 384 721 241
E-mail: vedouci@dstrebon.cz

www.dstrebon.cz
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nice věnují našim klientům. V rámci zavádění konceptu smyslové aktivizace do praxe jsme na terase 
pěstovali bylinky (mátu, pažitku, libeček, meduňku), rajčata, papriky, jahody, dýně, klienti si pak z nich 
vyráběli saláty, nápoje, nanuky nebo různé ozdoby. 

Zavedli jsme také nový „vítací“ rituál. Každého nového klienta přivítáme v domově bábovkou nebo 
buchtou, kterou pro něho upeče jiný klient za pomoci aktivizační pracovnice. Při tomto rituálu zaměst-
nankyně zjistí spoustu důležitých informací, které předávají klíčovým pracovníkům a ostatním kolegy-
ním. 

Výzdobu našeho domova jsme vždy „ladili“ do aktuálního ročního období a podíleli se na ní sami 
klienti. V roce 2017 uspořádal náš domov dvě zábavy s živou kapelou, táborák na zahradě, 1. ročník 
olympiády, návštěvu Mikuláše s andělem a čertem. Dále vystupovaly v domově umělkyně s písničkami 
vítajícími jaro. Zazpívat a zahrát přišly děti ze základní a umělecké školy, jako odměnu si odnesli přá-
níčka, která vyráběli naši klienti. 

Během roku jsme pro klienty uspořádali několik výletů do okolí. Klienti sbírali v lese maliny, ostružiny, 
byli se podívat na výlovu místního rybníka. Podporovali jsme klienty, aby využívali služby dostupné  
v Českých Velenicích, doprovázeli jsme je ke kadeřníkům, na pedikúru, na nákupy oblečení a dalšího 
zboží. Na Vánoce jsme s nimi pekli vánoční cukroví a vánočky, které byly připraveny jako pohoštění na 
posezení na Štědrý den a na Silvestra. Klienty jsme zapojili do projektu „Ježíškova vnoučata“. 

Město České Velenice nám poskytlo dotaci ve výši 200.000 Kč. Tuto dotaci jsme využili na opravu pod-
lah a hygienických koutků ve třech pokojích našich klientů.   

HLAVNÍ PLÁNY DO ROKU 2018

• Pro rok 2018 máme přichystáno mnoho nápadů, které určitě budeme realizovat. DOMOV SENIORŮ ČESKÉ VELENICE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Domov seniorů České Velenice poskytoval v roce 2017 dvě registrované sociální služby – domov pro 
seniory a odlehčovací služby.

V rámci obou služeb byla klientům poskytována kromě ubytování a stravování, také ošetřovatelská 
péče, aktivizační činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a uspokojování dalších životních 
potřeb. Sociální služby poskytujeme za úhradu především seniorům a dále dospělým osobám, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje pravidelnou podporu nebo pomoc jiné fyzické osoby.

Odlehčovačí služba byla poskytována pouze do 31. 12. 2017.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

Stále se snažíme přetvářet prostředí domova tak, aby co nejvíce vyhovovalo potřebám našich klien-
tů. V roce 2017 jsme se zaměřili především na nabídku volnočasových aktivit našim klientům. Celkem 
pět zaměstnankyň získalo certifikát aktivizační praktikantka, takže mohou do praxe zavádět koncept 
smyslové aktivizace. V roce 2017 jsme vytvořili novou aktivizační místnost, kde se aktivizační pracov-
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větší komfort a soukromí uživatelů. Tento krok byl vnímán velmi pozitivně jak samotnými seniory, tak  
i jejich rodinnými příslušníky.

Během roku proběhlo proškolení zaměstnanců přímé péče v inovativních metodách: Biografii, Smys-
lové aktivizaci, Bazální stimulaci a zejména pak zřízení multisenzorické místnosti bylo pro naše uživa-
tele velmi přínosné. V multisenzorické místnosti jsou nainstalované zvukové a světelné prvky, které 
navozují příjemnou a pohodovou atmosféru. Uživatelé zde mohou vnímat tekoucí vodu nejen posle-
chem či vizuálně, ale i svým hmatem, k tomuto účelu zde slouží vodní světelná fontánka. Dále jsou 
zde např. promítány světelné efekty noční oblohy. Naši uživatelé jsou s novinkami evidentně spokojení  
a rádi tuto místnost navštěvují.

Domov seniorů Budíškovice svým uživatelům dlouhodobě poskytuje kvalitní paliativní péči, ve které 
byli navíc všichni zaměstnanci přímé péče v roce 2017 proškoleni panem primářem Ladislavem Kabel-
kem, který má letité zkušenosti v tomto velice specifickém oboru.  

Pro uživatele jsme na jaře 2017 pořídili mobilní zahrádku, kterou jsme společně osázeli vonnými  
a léčivými bylinkami. Mobilní zahrádka pomohla uživatelům nejen v rámci aktivizace a rehabilitace, 
ale umožnila pořádat i čajové dýchánky přímo z vypěstovaných bylin. Zapojili jsme se s ní do soutěže 
o nejkrásnější mobilní zahrádku roku a v konkurenci desítek dalších domovů seniorů jsme obsadili 
skvělé druhé místo. Z ocenění jsme měli obrovskou radost a využili jsme ho pro další zakoupení akti-
vizačních pomůcek pro seniory.   

HLAVNÍ PLÁNY DO ROKU 2018

• V roce 2018 bude naším hlavním úkolem příprava a realizace kompletního přestěhování Domova 
seniorů Budíškovice do nově vybudovaného areálu Domova seniorů v Dačicích. DOMOV SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Domov seniorů Budíškovice poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu pobytovou sociální službu  
občanům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemo-
hou již trvale žít ve svém přirozeném prostředí.

Pracovat v domově seniorů je velmi náročné nejen fyzicky, ale i psychicky. Nedá se hovořit o zaměst-
nání či povolání, ale o poslání. Společným cílem všech zaměstnanců Domova seniorů Budíškovice je, 
aby každý uživatel žil „naplno všemi smysly“, byl spokojený, užíval si dle možností radost ze života  
a mohl tak prožít šťastné a aktivní stáří. 

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

Když se ohlédneme za minulým rokem 2017, přinesl nám mnoho nového a posunul nás zase dál  
v dobré praxi při poskytování kvalitní sociální péči o naše uživatele. Z dotazníkového šetření, které 
proběhlo v závěru roku jasně vyplynulo, že naše snaha, péče a podpora, kterou věnujeme našim uži-
vatelům má smysl. Senioři naše úsilí hodnotili velmi kladně a naši službu si chválili. K výše uvedené-
mu pozitivnímu ohlasu jsme přispěli například snížením celkové kapacity služby, což s sebou přineslo 
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Provádění pravidelné bazální stimulace bylo zavedeno do další domácnosti s klienty s vyšší mírou pod-
pory. Také se nám podařilo dosáhnout zkvalitnění přímé péče v oblasti hygieny.

Z důvodu rozšíření aktivit a prostoru volnočasových dílen jsme upravili další místnosti pro aktivity pra-
covnic s klienty. V  textilní dílně nyní mohou nově klienti s pracovnicí, která v rámci dalšího vzdělávání 
absolvovala kurz patchworku, vyrábět touto technikou jednoduché výrobky, které si vyberou. V rámci 
oblíbeného vaření si klienti mohli vychutnat zabijačkový týden.

Novou pravidelnou pohybovou aktivitu pro klienty představuje společné cvičení ve stoje či vsedě na 
židlích (vozících), kdy s klienty v sále zařízení cvičí několikrát do týdne pracovnice volnočasových dílen.

V roce 2017 jsme navázali na dřívější konání společenských akcí přímo v zařízení a povedlo se nám 
uspořádat dvě hudební odpoledne, kdy klientům hrála živá muzika k tanci a poslechu. Pracovnice vol-
nočasových dílen také uspořádaly pro klienty na zahradě pálení čarodějnic.   

HLAVNÍ PLÁNY DO ROKU 2018

• Rádi bychom usnadnili pohyb po městě imobilním klientům a jejich doprovodu pořízením elek-
trického vozíku.

• Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu našich klientů plánujeme rozšíření personálu  
o pozici fyzioterapeuta. 

• Nadále budeme pokračovat v úpravě prostředí služby pořízením dalších čističek vzduchu a dalším 
zútulňováním prostor zařízení.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sociální služby Česká v roce 2017 poskytovaly čtyři druhy registrovaných sociálních služeb: domov pro 
osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář, denní stacionář a chráněné bydlení. 

Všechny služby jsou určeny lidem se zdravotním postižením, zejména mentálním a kombinovaným, 
kteří potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči.

Služby jsou poskytovány v blízkosti centra Jindřichova Hradce, v budovách v České ulici, na adrese 
Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II a v běžné zástavbě města Jindřichův Hradec.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

Také v loňském roce jsme pokračovali ve zvelebování jak vnějších, tak vnitřních prostor zařízení.  
Zaměřili jsme se na sezónní a květinovou výzdobu společných prostor,  klienti s asistenty také zdobili 
dle přání své pokoje. Na chodby a některé pokoje byly pořízeny čističky vzduchu zkvalitňující vnitřní 
prostředí. Klientům ke zpříjemnění pobytu venku v jarních a letních měsících na společném dvoře byla 
zakoupena houpačková lavička, rehabilitační lavička a dřevěný altán.
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sociálních služeb Okna (J. Hradec) a Motýl (Třeboň). Výrazně se nám dařilo posilovat sociální doved-
nosti klientů, jejich zapojení do komunit, ve kterých žijí a jejich celkovou nezávislost a samostatnost. 
Věnovali jsme se také posilování jejich občanských práv – stali jsme se např. podpůrci další klientky, 
které byla díky našemu společnému úsilí vrácena svéprávnost, či jsme poskytli přirozenou podporu 
klientům při uplatnění jejich volebního práva při podzimních volbách do Poslanecké sněmovny.

V rámci projektu „Spolu, snadno a srozumitelně“ se nám podařilo zajistit vyškolení téměř poloviny 
zaměstnanců v přímé péči v rámci týdenního intenzivního výcviku efektivního tréninku dovedností od 
organizace SKOK do života v Hradci Králové. Na základě získaných zkušeností pak tým našich zaměst-
nanců společně vytvořil sadu pracovních manuálů pro nácvik dovedností klientů.

V průběhu roku jsme také rozšířili nabídku metodické podpory jednotlivým týmům, díky které získá-
vají rychlejší zpětnou vazbu na svou práci, především na asistenci klientům. Prostřednictvím nástroje 
sebehodnocení jsme také zmapovali úroveň kvality jednotlivých domácností a určili si priority vedoucí 
k jejímu zvýšení. Následně jsme pak uskutečnili první dva interní audity kvality v domácnostech chrá-
něného bydlení v Lomnici nad Lužnicí. V neposlední řadě jsme se v druhé polovině roku dokázali dob-
ře připravit na sloučení chráněných bydlení v rámci CSS J. Hradec tak, aby vše na začátku roku 2018 
proběhlo bez problémů a hlavně bezpečně pro nové klienty naší služby i jejich asistenty.

HLAVNÍ PLÁNY DO ROKU 2018

• Na úrovni managementu dokončit, zveřejnit a začít naplňovat novou vizi služby do roku 2022.

• Uskutečnit interní audity kvality ve všech zbývajících domácnostech chráněného bydlení.

• Rozšířit kapacitu chráněného bydlení o dalších 8 míst v nájemních bytech v Jindřichově Hradci, 
Třeboni a Lomnici nad Lužnicí.CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NAPLNO

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Chráněné bydlení Naplno poskytovalo v roce 2017 skupinové chráněné bydlení komunitního  
charakteru s celkovou kapacitou 60 osob, a to dospělým lidem s mentálním, případně kombinova-
ným postižením. Služba byla poskytována v deseti autonomních domácnostech v rodinných domech  
v Jindřichově Hradci, Třeboni, Lomnici nad Lužnicí a v Lišově.

V souladu se svým posláním jsme se snažili, aby život, který žijí klienti naší služby, byl co nejběžnější, 
aby si jeho podobu určovali především oni sami a aby za něj nesli také vlastní díl odpovědnosti. 

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

Po dvou letech jsme si (nejen) dotazníkovým šetřením znovu ověřili, že se klientům v jejich novém 
bydlení líbí, jsou spokojeni se svým životem a také s naší formou asistence a s celkovým přístupem. 

Jsme rádi, že klienti, kteří chtějí, mají i nadále své zaměstnání na otevřeném či chráněném trhu práce 
a že se nám i v roce 2017 dařilo spolu s nimi nacházet další nové pracovní nabídky. Dokázali jsme zajis-
tit alternativu i klientům, kteří nemohou pracovat, a to prostřednictvím sociálně terapeutických dílen 
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k činnostem, které k tomu napomáhají. V keramické a výtvarné dílně, v dřevodílně, v hudebním klubu, 
při relaxačně-rehabilitačním cvičení, při pravidelné canisterapii i v tanečním kroužku jsme všem klien-
tům zajistili možnost smysluplně a zajímavě využívat svůj volný čas. 

Většina klientů byla zařazena do pravidelných praktických činností v terapeutických dílnách podle 
svých přání a podle toho, která činnost jim jde dobře a kterou dělají rádi. Výrobky z dílen mohly být  
k vidění na několika prodejních trzích, kde naši činnost vždy rádi prezentujeme. Klienti dílen také vy-
rábí panenky pro UNICEF, tedy pro dobrou věc.

Nejznámější jsou ale úspěchy našich tanečníků a to nejen při soutěžích, ale i mnoha akcích, kde vystu-
pují. Naposledy v uplynulém roce ukázali své umění na Společenském odpoledni, které se konalo za 
podpory DM markt v KD Střelnice v Jindřichově Hradci.       

Plánované činnosti v jednotlivých bytech byly v souladu s osobními cíli klientů. Klienti se zúčastnili, tak 
jako každý rok, mnoha výletů mimo naše město, navštěvovali divadla či kina, pravidelně docházeli do 
knihovny, účastnili se výstav. Rádi jsme opět využili i naši chatu v Malém Ratmírově. Zprostředkovali 
jsme tak našim klientům množství příležitostí a podnětů k získávání vlastních zkušeností a vytváření 
žádoucího postoje ke kolektivu.   

HLAVNÍ PLÁNY DO ROKU 2018

• Od roku 2018 již nefunguje Stacionář Bobelovka jako samostatné zařízení CSS J. Hradec, ale jako 
detašované pracoviště „denní a týdenní stacionář“ Sociálních služeb Česká. Hlavním cílem pro 
rok 2018 je tak zvládnout dobře tuto změnu a využít ji k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných 
sociálních služeb.

STACIONÁŘ BOBELOVKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

V roce 2017 poskytoval Stacionář Bobelovka dvě registrované služby – týdenní stacionář a denní sta-
cionář, a to lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením od pěti let věku, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu a péči.

I nadále byly naše služby zaměřené zejména na oblast výchovy, vzdělávání a aktivizační činnosti, ak-
tivní využití volného času a uspokojování životních potřeb klientů. Stále dbáme na vytváření prostře-
dí co nejpodobnějšímu běžnému životu, kdy klienti žijí v malých skupinkách v účelně vytvořených by-
tech. Vytváříme tak uživatelům podnětné prostředí rodinného charakteru k naplnění důstojného živo-
ta, účinně pomáháme při naplňování jejich práv a poskytujeme služby dle jejich individuálních potřeb.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

Každoročně si stanovujeme za cíl vytvářet bezkonfliktní prostředí v souladu s naším posláním  
a zapojovat naše uživatele do života společnosti mimo zařízení, zajišťovat vyvážený edukační program 
a tak rozvíjet a fixovat již získané schopnosti, dovednosti a vědomosti a v souladu s tím je motivovat  
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PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH 

V sídle CSS Jindřichův Hradec funguje také půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek.  
Jedná se hlavně o pomůcky, které pomohou lidem při částečné nebo úplné imobilitě. 

K zapůjčení nabízíme elektrickou nebo mechanickou polohovací postel včetně příslušenství, chodítka,  
toaletní křesla, invalidní vozíky, aktivní antidekubitní matrace apod. 

Půjčit si některou z nabízených pomůcek může každý, kdo má zdravotní problémy, a to jak osobně,  
tak i přes osobu blízkou. Zapůjčení pomůcek je bezplatné, zaplatíte pouze drobný režijní poplatek. 

Adresa půjčovny: 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, Jindřichův Hradec II

Provozní doba: 

Pondělí až pátek 8.00–14.30 h 
po předchozí telefonické domluvě na tel. 605 288 037 (p. Šulc) nebo e-mailu technik@cssjh.cz

A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Více informací a provozní 
řád půjčovny najdete také na 

www.cssjh.cz 


