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Úvod
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hra-

dec se sídlem Česká 1175, Jindřichův Hradec 
II je největším poskytovatelem sociálních služeb  
v Jihočeském kraji a jedním z největších v České 
republice. Zřizovatelem organizace je Jihočes-
ký kraj. Sociální služby poskytuje organizace na 
území bývalého okresu Jindřichův Hradec.

Organizace je zřízena jako samostatná  
příspěvková organizace za účelem poskytování 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách ve znění pozdějších před-
pisů. Při své činnosti zachovává přirozené vzta-
hové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost 
každého uživatele.

Rada Jihočeského kraje svým usnesením  
č. 366/2009/RK ze dne 24. 3. 2009 schválila 
zapojení Jihočeského kraje do pilotního nein-
vestičního projektu MPSV ČR a zároveň schvá-
lila zapojení příspěvkové organizace Pístina 
– domov pro osoby se zdravotním postižením 
(nyní po reorganizaci Domov Pístina – jedno 
ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův 
Hradec), do procesu transformace na základě 
stanovených kritérií MPSV. 

Hlavním záměrem projektu bylo prostřednic-
tvím stanovených aktivit přispět k realizaci dein-
stitucionalizace pobytových zařízení sociálních 
služeb v České republice, podpořit a doplnit  
již existující snahy MPSV ČR a dalších subjektů  
o zkvalitnění, individualizaci a humanizaci slu-
žeb sociální péče.

Transformace byla dokončena k 31. 12. 
2015 a od 1. 1. 2016 je poskytována šedesáti 
klientům nová sociální služba „chráněné byd-
lení“, která je zaměřena na umožnění setrvání  
uživatele v jeho přirozeném prostředí a jeho ak-
tivní zapojení na trhu práce a do společnosti.

Po dokončení transformace Domova Písti-
na se klienti přestěhovali do nově postavených 
domů v běžné zástavbě ve městech Jihočes-
kého kraje (Jindřichův Hradec, Třeboň, Lišov 
a Lomnice nad Lužnicí) a stávající pobytové 
zařízení bylo zcela opuštěno. V novém bydlení 
je klientům, samozřejmě dle potřeby, zajištěna 
dostatečná podpora odborným personálem  
organizace.

Zaměstnanci organizace pokračovali v čin-
nostech vedoucích ke zvyšování kvality jak vnitř-
ního systému řízení organizace, kde proběhla 
řada vnitřních kontrol, tak v poskytování soci-
álních služeb, kde je naším společným cílem 
spokojenost klientů, které chceme dosahovat 
hlavně rozvojem osobností zaměstnanců pomo-
cí vzdělávání, hodnocení a podpory ze strany 
vedoucích zaměstnanců.

Ing. Jiří Blížil
ředitel

Základní údaje organizace

Název:     Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Sídlo:    Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II

IČO:     750 11 191

DIČ:     CZ 750 11 191

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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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 poskyto-
vala 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“) 

• Domov Pístina, Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou
(osoby starší 18-ti let, služba: „domov pro osoby se zdravotním postižením“, služba byla ukonče-
na k 31. 12. 2015)

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

Sociální služby poskytované seniorům

Pobytové sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku  
a zdravotního 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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Základní činnosti v pobytových zařízeních sociálních služeb

Sociální služby v pobytových zařízeních zahrnují poskytování ubytování a stravy, pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutic-
ké činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. Tyto činnosti zajišťují zaměstnanci přímé péče, tj. převážně všeobecné sestry, 
všeobecní ošetřovatelé, fyzioterapeutky a pracovníci v sociálních službách.

Sociální práce a poradenství v pobytových zařízeních

Sociální práci a základní sociální poradenství zajišťují v pobytových zařízeních sociální pracovníci  
a pracovnice s příslušnou kvalifikací. Vykonávají jednak vlastní sociální práci jako je přímá práce  
s klienty, vedení jejich dokumentace, sociální poradenství klientům, zájemcům o služby a jejich  
zástupcům, vedení agendy úhrad za pobyt a vratek apod., a dále koordinují a metodicky dohlížejí na 
uskutečňování dílčích úkonů sociální práce prováděných zaměstnanci v přímé péči. 

Nedílnou součástí jejich práce jsou také činnosti související s naplňováním standardů kvality soci-
álních služeb v jednotlivých pobytových zařízeních.  

Odborné praxe a dobrovolníci v pobytových zařízeních

Organizace poskytovala v pobytových zařízeních v roce 2015 zázemí pro provádění studentské 
praxe pro řadu pedagogických, zdravotnických a sociálních oborů vyšších a vysokých škol i celo-
životního vzdělávání a pro kurzy pracovníků v sociálních službách. Kromě toho navštívila pobytová 
zařízení i řada návštěv a studentů v rámci krátkodobých exkurzí. 

Pobytová zařízení spolupracovala také s některými dobrovolníky, především z řad studentů střed-
ních škol. 

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. 2015

Počet úvazků 
zaměstnanců

k 31. 12. 2015

Domov seniorů Jindřichův Hradec – domov pro seniory 130 61,0

Domov seniorů Jindřichův Hradec – domov se zvláštním 
režimem

18 8,5

Domov seniorů Třeboň – domov pro seniory 62 39,7

Domov seniorů České Velenice – domov pro seniory 66 35

Domov seniorů České Velenice – odlehčovací služba 4 5,0

Domov seniorů Budíškovice – domov pro seniory 110 70,5



4

Vý
r

o
č
n
í 
z

p
r
á
va

 2
0
15 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 
stařeckou Alzheimerovou demencí a obdobnými typy demencí. 

„Odlehčovací službu“ poskytuje Domov seniorů České Velenice pro přechodné pobyty seniorů  
v případě, že nemohou mít po určitou dobu zajištěnu péči v domácím prostředí.

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. 2015

Počet úvazků 
zaměstnanců

k 31. 12. 2015

Sociální služby Česká – denní stacionář 15 osob 3,0

Sociální služby Česká – týdenní stacionář 5 lůžek 6,0

Sociální služby Česká – domov pro osoby se zdravotním 
postižením

108 lůžek 98,0

Sociální služby Česká – chráněné bydlení 8 lůžek 3,5

Domov Pístina – domov pro osoby se zdravotním posti-
žením

60 lůžek 47,5

Stacionář Bobelovka – denní stacionář 15 osob 2,0

Stacionář Bobelovka – týdenní stacionář 19 lůžek 14,0
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Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních

Samostatnou, důležitou a odbornou oblastí činnosti pobytových zařízení, především domovů  
seniorů a domovů pro osoby se zdravotním postižením, je zajišťování zdravotní péče, která zahrnuje 
poskytování ošetřovatelské a případně rehabilitační péče klientům těchto pobytových zařízení.

Organizace zajišťuje ve svých pobytových zařízeních zdravotní péči v souladu s § 36 zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů především prostřednictvím 
svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Základní ošetřovatelskou péči poskytují v pobytových zařízeních všeobecné sestry a všeobec-
ní ošetřovatelé, ošetřovatelské výkony indikované praktickými lékaři jsou hrazeny z veřejného zdra-
votního pojištění v odbornosti kapitoly 913 – všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky  
Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami.

Organizace má pro všechna pobytová zařízení s příslušnými zdravotními pojišťovnami uzavřenou 
zvláštní smlouvu, na základě které je hrazena indikovaná ošetřovatelská péče. V roce 2015 měla 
organizace zvláštní smlouvu uzavřenou se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Zdravotní pojiš-
ťovnou Ministerstva vnitra ČR, Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR, Českou průmyslovou zdravotní 
pojišťovnou a s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. 

Odborná rehabilitační péče je zajišťována převážně příslušnými odbornými zařízeními, základ-
ní rehabilitační péči přímo v pobytových zařízeních zajišťují převážně všeobecné sestry, výjimečně  
odborný fyzioterapeut.

Personální zabezpečení ošetřovatelské a rehabilitační péče 

Počty zdravotnických zaměstnanců v přímé péči v jednotlivých pobytových zařízeních k 31. 12. 
2015:

Název zařízení
Všeobecné 

sestry
Fyzioterapeuté Celkem

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

Domov seniorů Třeboň 8,0 1,0 9,0

Domov seniorů České Velenice 8,5 1,0 9,5

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

Sociální služby Česká 8,0 0,0 8,0

Domov Pístina 1,0 0,0 1,0

Stacionář Bobelovka 0,0 0,0 0,0

Organizace celkem 51,0 3,0 54,0

Tržby od zdravotních pojišťoven 

Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou ošetřovatelskou a rehabilitační péči činily v roce 
2015 celkem 11,3 mil. Kč, což činilo oproti roku 2014, kdy byly tržby ve výši 10,1 mil. Kč, nárůst  
o 12,9 %. 
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Jindřichův hradec

Základní informace

Domov seniorů Jindřichův Hradec je situo-
ván v Otíně - místní části Jindřichova Hradce. 
Zařízení poskytuje dvě registrované pobytové 
sociální služby - službu typu domov pro seniory 
s kapacitou 130 lůžek a službu typu domov se 
zvláštním režimem s kapacitou 18 lůžek (služba 
je určena pro osoby s Alzheimerovou chorobou 
a ostatními typy demencí).

Poslání

Posláním Domova seniorů Jindřichův Hra-
dec je poskytování pobytových sociálních slu-
žeb (služba typu domov pro seniory a domov se 
zvláštním režimem) za úhradu a ve sjednaném 
rozsahu seniorům, (popř. osobám se zdravot-
ním postižením), jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zařízení usiluje o zajištění důstojného a kva-
litního života uživatelů služeb poskytnutím uby-
tování, stravování a nezbytně nutné podpory  
a pomoci zejména v oblasti péče o vlastní osobu 
a uspokojováním jejich dalších životních potřeb. 

Je kladen důraz na uplatňování vlastní vůle  
a zachovávání dosavadních vztahových sítí  
uživatelů služeb.

Malé ohlédnutí za rokem 2015

V rámci dlouhotrvajícího procesu zkvalit-
ňování prostředí pro klienty i zaměstnance se 
podařilo dokončit výměnu podhledů a svítidel 
v chodbách obytných podlaží, byla provede-
na úprava technického podlaží tak, že vzniklo 
důstojné prostředí pro osoby, které přicházejí 
pro potřebné informace k sociálním pracovní-
kům a dalším zaměstnancům domova (provozní 
pracovník, finanční referent, vedoucí domova, 
údržba). 

Uskutečnila se také další dílčí obměna vy-
bavení pokojů klientů, zejména elektricky polo-
hovatelných lůžek, nočních stolků, stolků pod 
televizi a dalšího vybavení. 

Na pořízení pečovatelských lůžek byla využi-
ta dotace města Jindřichův Hradec na podporu 
sociální oblasti ve výši 110 000 Kč. 

V rámci dalšího vzdělávání se zaměstnanci 
přímé péče domova zúčastnili řady seminářů  
a vzdělávacích akcí pro prohloubení své kvali-
fikace, např. kvalitního a názorného semináře 
„Demence v obrazech“. Všechny vzdělávací 
akce se pro lepší dostupnost zaměstnanců  
konaly přímo v domově seniorů. 

Vize do budoucna

Co se týká vizí do budoucna, tak jednou ze 
stěžejních vizí je snížení kapacity sociální služby 
typu domov pro seniory tak, aby klienti bydleli 
pouze ve dvoulůžkových pokojích.     

Kontakt

Centrum sociálních služeb J. Hradec
Domov seniorů Jindřichův Hradec
Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec
Vedoucí zařízení: Ing. Jiří Kubát
Telefon: 384 322 067 
E-mail: vedouci@dsjh.cz
www.dsjh.cz
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třeboň

Základní informace

Domov seniorů Třeboň je registrovaným  
poskytovatelem sociální služby – domov pro 
seniory (pobytová služba s nepřetržitou péčí  
a kapacitou 62 klientů).

Naše poslání „Pečovat o člověka s respek-
tem, úctou a láskou“, naplňujeme především 
svým jednáním a chováním, dodržováním zásad 
vzájemného slušného společenského chování, 
tím že vnímáme klienta jako partnera, který má 
své jméno, příjmení, svou rodinu, životní příběh, 
svá práva, přání a potřeby. Naším cílem je pro 
klienty zajistit klidné stáří v příjemném a bezpeč-
ném prostředí, s lidmi, kteří si navzájem nejsou 
cizí a už vůbec ne lhostejní.

Malé ohlédnutí za rokem 2015

Jak se měnila naše cílová skupina, měnili 
jsme se i my, zaměstnanci DS Třeboň, naše prá-
ce, koncepty péče a cílené vzdělávání. Vsadili 
jsme na koncepty, které se zabývají naplněním 
potřeb seniora, který mnohdy již vyčerpal své 
schopnosti a možnosti pečovat o sebe sama, 
na koncepty, které jsou lety prověřené a v péči 
aktivně využívané.

Prvním je koncept Bazální stimulace, dru-
hým Smyslová aktivizace. „Stárneme všichni, 
proti věku není léku, ale rychlost stárnutí si 
určujeme sami.“ Proto jsme se snažili cílenou 
aktivizací proces stárnutí obyvatel Domova  
maximálně zpomalit. Naše nabídka skupinových  
i individuálních aktivizačních programů, byla 
koncipována tak, aby je mohli navštěvovat klien-
ti orientovaní i klienti s demencí nebo s pohybo-
vým omezením. Programy smysluplně vyplnily 
téměř každý den, pro mnohé přinášely potěše-
ní, pro některé dokonce smysl života.

Kromě cílené aktivizace jsme se snažili  
o „Bezpečný Domov s otevřenými dveřmi“, o to 
aby obyvatelé Domova nebyli odříznuti od okol-
ního světa, od společenského dění, od svých 
vrstevníků, nejbližších, přátel a vzpomínek.

Společenský život v roce 2015 byl opravdu 
nabitý a rozmanitý, aby si každý klient přišel na 
své (hudební a taneční vystoupení, masopust, 
Josefovská, Svatováclavská, Svatomartinská, 
Mikulášská zábava, dožínky, grilování, křesla 
pro hosty, reminiscenční setkávání, tréninky  
paměti, oslavy narozenin a svátků, duchovní  
aktivity atd.).

Vůle vyhrát a touha uspět nepatří pouze 
sportovcům i naši klienti mnohokrát ukázali,  
že jim soutěživý duch nechybí (máme za sebou 
13. Ročník Budiher, 9. ročník Rotopedtours  
a 6. ročník Pěškotours, soutěž o nejhezčí vá-
noční stromeček, vědomostní soutěže). 

Nechyběly ani již tradiční prodejní výstavy 
(velikonoční a vánoční), při nichž naši klien-
ti stoprocentně ukázali, že nepatří do starého  
železa.

Jako velmi pozitivní se ukázala spolupráce  
s vedením města Třeboň, s nadacemi a orga-
nizacemi, které podporují služby pro senio-
ry. Město Třeboň nás podpořilo hned dvakrát  
(dotace ve výši 30 000 Kč byla použita na  
nákup pasivních antidekubitních matrací a díky 
dotaci ve výši 170 000 Kč byla opravena jedna 
klientská koupelna a zakoupeno speciální polo-
hovací křeslo pro seniory Gavota).

V roce 2015 bylo vyslyšeno naše přání  
v projektu „Plníme přání seniorům“, díky které-
mu u nás v Domově působil vedle fyzioterape-
utky také masér z místních lázní, a hned byly  
k dispozici další dvě ruce, které klientům pomá-
haly od bolesti a dokázaly se poprat s jejich pří-
padným pesimismem, nechutí do života. 

Úspěšní jsme byli také v projektu „Era po-
máhá regionům“, díky jemuž jsme získali finanč-
ní příspěvek na proškolení většiny týmu péče  
v konceptu Bazální stimulace v roce 2016.
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plánu na rok 2015, jsme pořídili sprchovací  
a toaletní křeslo a sprchovací lůžko v hydrau-
lické verzi. Tento nákup kvalitního zázemí pro 
osobní hygienu ocenili nejen samotní klienti, ale 
i zaměstnanci Domova.

Koncem léta byla úspěšně dokončena  
investiční akce stavebního charakteru (vybu-
dování jednací místnosti v přízemí Domova,  
rozšíření dílny volnočasových aktivit, vybudování 
kaple a vybudování dvou nových dvoulůžkových 
pokojů v přízemí a v 3. nadzemním podlaží), 
díky níž od 1. 9. 2015 došlo k navýšení kapaci-
ty o 4 místa. Nyní tedy můžeme poskytnout péči 
až 62 klientům.

Pro snazší orientaci klientů, pro jejich jistotu 
a bezpečnost jsme měnili tvář, interiér Domo-
va, pořídili jsme nový orientační systém, každé  
patro má svou barvu, aby kdokoliv věděl, kde se 
zrovna nachází a co může na daném místě oče-
kávat. Na stěny Domova jsme umístili obrazy  
a fotografie, které zachycují život našich klientů, 
jejich vrstevníků a vše co k němu patřilo, záro-
veň v rámci konceptu Smyslové aktivizace vytvá-
říme a měníme fotografie, které přesně ukazují 
svět venku a kouzla přírody v tom kterém čase. 

V průběhu roku 2015 jsme začali s celkovou 
modernizací Domova, opravili jsme 4 klientské 
koupelny, tak aby lépe vyhovovaly možnostem 
a potřebám jak klientů, tak zaměstnanců a zá-
roveň jsme začali s postupnou výměnou proti-
požárních dveří, včetně protipožárních zárubní.

Během roku jsme díky podpoře organiza-
ce nakoupili další elektricky polohovatelná lůž-
ka, pasivní antidekubitní matrace, které jsou  
v dnešní době vedle polohovacích a kompen-
začních pomůcek již samozřejmostí.

Vize do budoucna

Stejně jako v letech minulých budeme usi-
lovat o úspěšnou realizaci schválených inves-
tičních akcí (nákup speciálního zvedáku pro  
osoby se sníženou mobilitou nebo zcela imobil-
ní, pořízení dvou myček podložních mís a reali-
zaci stavebních úprav v DS Třeboň, které kromě 
provozních záležitostí vyřeší navýšení kapacity  
Domova o další dvě místa, tak abychom  
od 1. 9. 2016 poskytovali sociální službu až  
64 klientům.

Nadále chceme pokračovat v modernizaci 
prostředí Domova. Ta spočívá v dalších opra-
vách klientských koupelen, ve výměně proti-
požárních dveří, včetně zárubní na pokojích 
klientů a v dokoupení kvalitních elektricky po-
lohovatelných pečovatelských lůžek, včetně 
pasivních antidekubitních matrací pro všech  
64 klientů DS Třeboň.

Naše vize nejsou zaměřeny jen na prostředí 
Domova, ale hlavně na péči samotnou, určitě 
chceme učinit další, navazující kroky v zavádění 
konceptů Smyslové aktivizace a Bazální stimula-
ce do péče v DS Třeboň.

Tím nejdůležitějším je sdílet stejné cíle:

• Udržet dobré jméno Domova seniorů, 
jeho pověst a stále vysokou poptávku po 
naší službě. Domov vytvářejí lidé, každý 
z nás je zodpovědný za své jednání, kte-
ré ovlivňuje dobré jméno Domova, každý 
z nás patří k Domovu a ovlivňuje ho jeho 
pověst.

• Vytvořit pravidla a pracovní postupy,  
které zajistí spolupráci nejen v rám-
ci úseku, ale i mezi jednotlivými úseky 
zařízení a povedou k rozvoji naší služ-
by. Požádat o pomoc druhého, přiznat 
své nedostatky či vlastní chyby, posiluje 
vzájemnou důvěru a pozitivní komunika-
ci. Uvědomujeme si hodnotu práce své  
i ostatních.

• Udržet v Domově motivované a vzděla-
né pracovníky, kteří budou tvořit stabilní 
tým.

• Svému okolí nabízíme to nejlepší, co 
je možné. Stáří není důvodem být sám  
a vzdát se radostí života.

Kontakt

Centrum sociálních služeb J. Hradec
Domov seniorů Třeboň
Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň 
Vedoucí: Ing. Lenka Krakowitzerová
Telefony: 384 721 241, 602 879 448
E-mail: vedouci@dstrebon.cz
www.dstrebon.cz
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české velenice

Základní informace

Domov seniorů České Velenice poskytuje 
dvě registrované sociální služby – domov pro 
seniory a odlehčovací služby.

Domov pro seniory – tato služba se posky-
tuje za úhradu ve sjednaném rozsahu přede-
vším seniorům a dále dospělým osobám, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje pravidelnou podporu 
nebo pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelům je 
poskytováno ubytování, stravování, ošetřovatel-
ská péči, aktivizační činnosti, pomoc při obsta-
rávání osobních záležitostí a uspokojování dal-
ších životních potřeb.

Odlehčovací služby – služba je poskytová-
na za úhradu ve sjednaném rozsahu především 
seniorům a dále dospělým osobám, o které je 
jinak pečováno v jejich přirozeném domácím 
prostředí, ale nastaly okolnosti, pro které oso-
ba, která péči zajišťuje, po určitou dobu nemů-
že péči poskytnout. Služba je poskytována na 
dobu určitou, nejdéle tři měsíce. Uživatelům je 
poskytováno ubytování, stravování, aktivizační 
činnosti, pomoc při obstarávání osobních zále-
žitostí a uspokojování dalších životních potřeb.

Malé ohlédnutí za rokem 2015

Stále se snažíme přetvářet prostředí domova 
tak, aby co nejvíce vyhovovalo potřebám našich 
uživatelů. V roce 2015 tomu nebylo jinak. 

Pokračovali jsme v opravách podlah a hygi-
enických koutků na pokojích našich uživatelů.  
V rámci investičních akcí jsme pořídili nové  
dorozumívací zařízení sestra – klient. Každý 
uživatel má k dispozici malý telefon, kterým si 
přivolá pomoc zaměstnanců přímé péče. 

Změnou prošla také naše vstupní hala, za-
koupili jsme nový nábytek a dekorační předmě-
ty, zvolili jsme novou barvu výmalby vstupní haly 
a vyměnily protipožární dveře. 

Zaměřili jsme se rovněž na zvelebování naší 
rozsáhlé zahrady, vysázeli jsme nové okrasné 
keře a stromky, pnoucí růže a založili skalku. 

Zaměřili jsme se rovněž na rozšíření nabídky 
volnočasových aktivit našich uživatelů, tak aby 
každý den byla pro naše uživatele přichystána 
alespoň jedna volnočasová aktivita. Nabízíme 
čtení knih, hraní her, trénování paměti, ergote-
rapeutickou dílnu, kavárnu, 2x týdně skupinové 
rehabilitační cvičení. 

Máme spoustu dalších plánů, které jak dou-
fáme, uskutečníme v následujícím roce.

Kontakt

Centrum sociálních služeb J. Hradec
Domov seniorů České Velenice
Vitorazská 54, 55, 378 10 České Velenice
Vedoucí zařízení: Mgr. Kamila Večeřová
Telefony: 384 794 381, 602 393 244
e-mail: vedouci@ddceskevelenice.cz
www.ddceskevelenice.cz
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budíškovice

Základní informace

Domov seniorů Budíškovice naplňuje své 
poslání a poskytuje uživatelům sociální službu 
typu: „domov pro seniory“ v souladu se záko-
nem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Jde o celoroční pobytovou službu. 

Naším společným cílem je především spo-
kojenost našich uživatelů a zvyšování kvality ve 
všech činnostech. Zaměstnanci Domova se na-
šim uživatelům věnují s maximální péčí a pod-
porou. 

Věnujeme především individuální pozornost 
samotným uživatelům, ale také jejich rodinám. 
Informovaností, proškolením personálu, do-
tazníkovým šetřením, individuálním přístupem  
a propojováním venkovního prostředí s vnitřním 
zvyšujeme kvalitu a efektivnost sociální služby. 

Malé ohlédnutí za rokem 2015

Cíle, které jsme si stanovili, jsme úspěšně 
splnili a měly příznivý vliv jak na samotné uživa-
tele, tak i na zaměstnance Domova.

Prvním cílem bylo navázat či prohlubovat již 
vzájemnou spolupráci s institucemi, které půso-
bí v našem regionu.

Tento cíl byl plněn formou intenzivnější spo-
lupráce se Základní školou Budíškovice a Zá-
kladní uměleckou školou v Dačicích, kdy si děti 
pod vedením svých kantorů pro naše seniory 
připravily různá vystoupení či besídky. 

V říjnu přijal naše pozvání a usedl do „Křesla 
pro hosta“ pan Ing. Karel Macků, starosta měs-
ta Dačic, který našim seniorům přiblížil aktivity  
a záměry města. 

Dále jsme pro naše seniory dojednali pro-
hlídku při dni otevřených dveří na Středním od-
borném učilišti zemědělském v Dačicích. Také 
prohlídka nově otevřeného pečovatelského 
domu v Dačicích byla pro naše seniory velmi 
inspirativní.

V minulém roce jsme spolupracovali neje-
nom s institucemi v našem regionu, ale také 
jsme sjednali různá mezinárodní setkání.  
V dubnu při oslavě Čarodějnic jsme byli poctěni 
návštěvou našich rakouských sousedů z Domo-
va seniorů v Raabsu a společně jsme si popo-
vídali, jak se žije seniorům v České republice  
a v Rakousku.  Srovnání obou sousedních států 
přineslo mnoho živých dotazů. V srpnu za námi 
pak přijeli senioři ze Severní Ameriky, rozlohou 
druhé největší země světa Kanady, kteří vyprá-
věli o aktivním stárnutí u nich.

Domov seniorů Budíškovice se v období  
od 1. do 31. října 2015 účastnil aktivizačního 
projektu pro seniory Rotopedtours a Pěško-
tours, jež každoročně vyhlašuje Národní síť pod-
pory zdraví. Z našich řad se letos zapojilo osm 
uživatelů Domova. Ti za měsíc říjen společnými 
silami celkově nachodili úctyhodných 541,36  
kilometrů. Tato akce neměla soutěžní charakter. 
Vítězem se stal totiž každý díky tomu, že se mu 
zlepšila kondice. Na tomto projektu je krásné, 
že když chce člověk udělat něco pro své zdraví, 
věk nehraje žádnou roli.

V roce 2015 jsme pro naše seniory podnik-
li různé cestopisné přednášky, besídky, výlety, 
turnaje, koncerty, soutěže. Navštívili jsme mno-
hé spřátelené domovy seniorů. 

Velmi kladný ohlas bylo zorganizování canis-
terapie, která se těšila velké pozornosti. 

Pro seniory, kteří měli zájem a chtěli využívat 
moderní techniku, jsme připravili otevřené počí-
tačové kurzy, které napomohly k lepší komuni-
kaci mezi nimi a rodinnými příslušníky či jasnější 
orientaci v dnešním světě. 

Všechny tyto aktivity mají na naše seniory 
příznivý vliv a napomáhají nám zvednout kvalitu 
života a spokojenost v Domově.    
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lůžek na vícelůžkových pokojích, aby byla za-
jištěna důstojná péče a větší intimita našich  
uživatelů. 

Druhý cíl byl splněn velmi úspěšně, neboť 
jsme snížili kapacitu Domova ze 138 na 110 
lůžek, což pozitivně ovlivnilo klima mezi jednot-
livými uživateli na vícelůžkových pokojích a na-
pomohlo většímu soukromí a pohodlí uživatelů. 

Posledním – třetím – cílem bylo zakoupit  
elektrickou zvedací židli pro imobilní uživatele, 
která bude poskytovat větší komfort při převozu 
uživatelů ke koupeli. Tato investiční akce pro-
běhla v samotném závěru roku. Zvedací židle je 
od té doby využívána na plné maximum. 

V roce 2015 jsme prošel Domov seniorů 
Budíškovice mnohými kontrolami. Jednu z nej-
důležitějších kontrol jsme absolvovali v srpnu, 
jednalo se o inspekci kvality sociálních služeb, 
ve které jsme obstáli výborně. Všechny kontroly 
nás dobře naladily a ujistili jsme se, že jdeme 
dobrým směrem. Proto bychom v tomto duchu 
chtěli samozřejmě pokračovat i v dalších letech.

Kontakt

Centrum sociálních služeb J. Hradec
Domov seniorů Budíškovice
Budíškovice 1, 378 91 Budíškovice
Vedoucí: Mgr. Stanislava Šenkyplová
Telefon: 384 496 477
E-mail: vedouci@ddbudiskovice.cz
www.ddbudiskovice.cz
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Základní informace

Sociální služby Česká poskytují čtyři druhy 
registrovaných sociálních služeb: domov pro 
osoby se zdravotním postižením, týdenní staci-
onář, denní stacionář a  chráněné bydlení.

Všechny služby jsou určeny lidem se zdra-
votním postižením, zejména mentálním a kombi-
novaným, kteří potřebují pro svůj život pravidel-
nou podporu nebo péči.

Služby jsou poskytovány v blízkosti cent-
ra Jindřichova Hradce, v budovách na adre-
se Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II  
a v běžné zástavbě města Jindřichův Hradec.

Malé ohlédnutí za rokem 2015

Rok 2015 v Sociálních službách Česká byl 
rokem, v němž jsme se primárně zaměřili na 
revitalizaci vnějšího i vnitřního prostředí celého 
zařízení. Považujeme za velmi důležité, jak vy-
padá bydlení klientů a jejich bezprostřední okolí 
a jsme přesvědčeni, že prostředí, v němž lidé 
žijí, se významně podílí na jejich životní spoko-
jenosti a pohodě. Proto jsme se v roce 2015 
snažili zlepšit prostředí služby tak, aby se zde 
klienti cítili co nejlépe a co nejvíce „jako doma“.

Zásadní události roku 2015:

• Relaxační místnost. Pro potřeby klien-
tů jsme vytvořili místnost, jejímž hlavním 
principem je atmosféra bezpečí a dů-
věry. Významným prvkem je zde masáž 
těla, která ještě více umocňuje blízkost 
vztahu klienta s doprovázející osobou.

• Alternativní komunikace. V roce 
2015 jsme výrazně pokročili v nalézá-
ní individuálních forem komunikace při 
pomáhání klientům, kteří mají potíže se 
slyšením, mluvením nebo čtením. Komu-
nikujeme za pomoci obrázků, fotografií, 
krátkých vzkazů, předmětů, unikátních 
gest apod. Zjistili jsme, že nejefektivněj-
ší způsob je pak hledání „jazyka“, který 
bude šitý na míru konkrétnímu klientovi. 

• Otevřený trh práce. V minulém roce se 

podařilo pro klienty nalézt několik pra-
covních míst na otevřeném trhu práce,  
a to konkrétně v Žirovnici. Pracovní 
uplatnění vnímáme jako jeden z vrcholů 
sociálního začleňování klientů a dopady 
jsou opravdu viditelné – zvýšená sebe-
důvěra a sebevědomí klientů, přirozené 
vazby na lidi mimo sociální službu, vět-
ší smysl pro zodpovědnost a v nepo-
slední řadě vlastníma rukama vydělané  
peníze.

• Jarní škola sociálních pracovníků. 
Oba sociální pracovníci SSČ se zú-
častnili týdenní vzdělávací akce, kde se  
definovaly role, kompetence a postavení 
sociálních pracovníků. Celá akce byla 
pořádána MPSV a některé její výstupy by 
měly být zakomponovány do profesního 
zákona o sociálních pracovnících.

• Pravidla pro omezení pohybu. Na zá-
kladě reálné praxe a současné diskuze  
v oblasti opatření omezujících pohyb 
osob jsme nově definovali vnitřní pravi-
dla pro omezení pohybu. Aktuální znění 
lépe definuje naši roli v této oblasti a více 
tuto oblast zpřehledňuje.

• Nové auto. Zakoupili jsme nový osob-
ní vůz, díky kterému můžeme ještě více 
rozšířit možnosti pro mobilitu klientů. 
Další auto nám umožňuje lépe reago-
vat na potřeby klientů v oblasti cestová-
ní za jejich volným časem, za lékaři, za  
příbuznými apod.

Vize do budoucna

Naší hlavní vizí je „umožnit lidem žít v co nej-
vyšší míře běžným životem, a to dle jejich přání 
a schopností“.

• Nadále pokračujeme v úpravě vnějšího  
i vnitřního prostředí služby.

• Bazální stimulace je pevnou součástí 
každodenní péče o klienty.

• Na specializované domácnosti 05 pra-
cuje více asistentů.
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aktivit a prostor pro více klientů.                             

• Klienti mají větší možnost kulturně spole-
čenského vyžití přímo v zařízení.

Kontakt

Centrum sociálních služeb J. Hradec
Sociální služby Česká
Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
Vedoucí zařízení: Mgr. Alexandra Bláhová
Telefony: 384 397 709, 777 061 175
E-mail: blahova@sscjh.cz
www.sscjh.cz
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Základní informace

Sociální služba Domov Pístina se nacházela 
v malé obci Pístina nedaleko města Stráž nad 
Nežárkou. Zařízení v roce 2015 poskytovalo 
jednu registrovanou pobytovou sociální službu 
– domov pro osoby se zdravotním postižením, 
pro šedesát lidí s mentálním, případně kombi-
novaným postižením.

Domov v Pístině poskytoval lidem s mentál-
ním postižením bydlení, stravování a každoden-
ní osobní podporu tak, aby mohli žít co nejvíce 
samostatně a využívat své schopnosti a doved-
nosti i mimo sociální službu.

Malé ohlédnutí za rokem 2015

Rok 2015 byl zejména pro klientky Domova 
Pístina velmi výjimečný. Většina aktivit stále více 
směřovala k čím dál větší individuální podpoře 
jejich samostatnosti a využití dovedností tak, 
aby byly připravené na přestěhování do nově 
budovaných domácností. 

Souběžně pokračovala příprava a podpora 
zaměstnanců, stejně jako výstavba domů na 
ose Jindřichův Hradec – Lišov. 

Podzim roku 2015 pak vyvrcholil slavnostním 
otevřením domů nové sociální služby – Chráně-
ného bydlení Naplno. Domovu Pístina se tak 
podařilo naplnit vizi stanovenou v návaznos-
ti na projekt Transformace sociálních služeb. 
Obyvatelky Domova Pístina se na přelomu roku 
2015 mohly nastěhovat do nových domů v Lišo-
vě, Třeboni, Lomnici nad Lužnicí a Jindřichově 
Hradci. Společně s nimi přešli i zaměstnanci, 
kteří jim pomáhají, aby mohly žít lepším způso-
bem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. 

Chráněné bydlení Naplno

Od 1. 1. 2016 se Domov Pístina, poskytu-
jící službu domov pro osoby se zdravotním po-
stižením, změnil na sociální službu Chráněné 
bydlení Naplno. Nová služba je registrovanou 
pobytovou sociální službou – chráněné bydlení 
dle ustanovení § 51 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách s celkovou kapacitou  

60 osob. Služba je poskytovaná v deseti auto-
nomních domácnostech ve čtyřech městech  
– Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí, Tře-
boň a Lišov.

Služba je určena dospělým lidem s mentál-
ním, případně kombinovaným postižením a její 
základní činnosti vychází z příslušných zákon-
ných předpisů a zřizovací listiny Centra sociál-
ních služeb Jindřichův Hradec.

Vize do budoucna

Chráněné bydlení Naplno si klade za cíl pod-
pořit klienty tak, aby dobře a bezpečně znali 
svůj nový domov a jeho okolí, stejně tak, aby se 
mohli aktivně podílet na vedení své domácnosti. 

Zároveň chceme našim zaměstnancům na-
stavit podporu práce tak, aby vedla k upevnění 
jejich nové asistentské role.

Kontakt

Centrum sociálních služeb J. Hradec
Domov Pístina
Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Vedoucí zařízení: Mgr. Aleš Adamec
Telefony: 384 389 004, 737 236 929
E-mail: vedouci@domovpistina.cz
www.domovpistina.cz

Centrum sociálních služeb J. Hradec
Chráněné bydlení Naplno
Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
Vedoucí zařízení: Mgr. Aleš Adamec
Telefony: 384 389 004, 737 236 929
E-mail: vedouci@chbnaplno.cz
www.chbnaplno.cz
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Základní informace

Stacionář Bobelovka poskytuje sociální služ-
by lidem s mentálním, případně kombinovaným 
postižením od pěti let věku, jejichž situace vy-
žaduje pravidelnou pomoc, podporu a péči. 
Vytváříme uživatelům podnětné prostředí rodin-
ného charakteru k naplnění důstojného života, 
účinně pomáháme při naplňování jejich práv  
a poskytujeme služby dle jejich individuálních 
potřeb.

Naše zařízení poskytuje dvě registrované 
služby – týdenní stacionář a denní stacionář. 
Naše služby jsou zaměřené zejména na oblast 
výchovy, vzdělávání a aktivizační činnosti, roz-
voj sociálních dovedností, aktivní využití volné-
ho času a uspokojování životních potřeb našich 
klientů. 

Usilujeme proto stále o vytváření prostředí 
co nejpodobnějšímu běžnému životu.

Malé ohlédnutí za rokem 2015

Jedním z nejdůležitějších cílů, které si kaž-
doročně stanovujeme, je vytvářet uživatelům 
bezkonfliktní prostředí v souladu s naším poslá-
ním a jejich zapojení do života společnosti mimo 
organizaci. 

Druhým, neméně důležitým cílem, je zajistit 
uživatelům vyvážený edukační program, a tak 
rozvíjet a fixovat již získané schopnosti, doved-
nost a vědomosti a v souladu s tím je motivovat 
k činnostem, které k tomu napomáhají.  

Také v individuálních činnostech v jednotli-
vých bytech, korespondovaly plánované čin-
nosti s osobními cíli klientů. Všem klientům 
jsme zajistili možnost trávit volnočasové aktivi-
ty v keramické a výtvarné dílně, v dřevodílně,  
v hudebním klubu, při relaxačně rehabilitačním 
cvičení a při pravidelné canisterapii. 

Úspěchy našich tanečníků jsou známé nejen 
při soutěžích, ale i mnoha akcích, kde vystupují. 

Klienti se zúčastnili mnoha výletů, návštěv  
divadel, kina, bazénu, knihovny, výstav atd. 

Většina klientů byla zařazena do pravidel-
ných praktických činností v terapeutických díl-
nách podle svých přání a podle toho, která čin-
nost jim jde dobře a kterou dělají rádi. 

Zprostředkovali jsme jim množství příležitostí  
a podnětů k získávání vlastních zkušeností a vy-
tváření žádoucího postoje ke kolektivu. 

Vize do budoucna

Pro další období máme stejné cíle jako  
v uplynulých letech.  I nadále udržet naše služby 
ve stejném rozsahu a kvalitě jako dosud, a to 
prostřednictvím týmu kvalifikovaných pracovní-
ků. Proto i nadále chceme zajišťovat co nejkva-
litnější vzdělávání pracovníků v přímé péči. 

Kontakt

Centrum sociálních služeb J. Hradec
Stacionář Bobelovka
Otín – Bobelovka 90, 377 01 J. Hradec
Vedoucí zařízení: Mgr. Milena Maryšková
Telefon: 384 497 427
email: vedouci@bobelovka.cz
www.bobelovka.cz
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Majetek organizace a zdroje jeho krytí

Organizace má na základě Zřizovací listiny 
právo hospodařit se svěřeným majetkem Jiho-
českého kraje. 

V uplynulém roce nám byly převedeny po-
zemky v Lišově, za účelem výstavby objektů 
chráněného bydlení pro klienty Domova Písti-
na, který byl zapojen do projektu transformace 
sociálních služeb.

Dále došlo k prodeji nevyužívaného pozem-
ku a části ohradní zdi v Budíškovicích a koncem 
roku nám byly převedeny pozemky a stavby na 
okraji areálu nemocnice v Dačicích, kde se při-
pravuje výstavba nového domova seniorů.  

Celková hodnota dlouhodobého majetku 
(stálých aktiv) organizace se během roku 2015 
zvýšila o 44,7 mil. Kč na 263,2 mil. Kč, hodno-
ta oběžného majetku (oběžných aktiv) se zvýšila 
o 4,6 mil. Kč na 86,4 mil. Kč.  

Vlastní kapitál se ve sledovaném roce zvýšil 
o 47,1 mil. Kč na 314,4 mil. Kč, cizí zdroje se 
zvýšily o 2,2 mil. Kč na 35,2 mil. Kč.  

Celková aktiva organizace (stálá + oběžná) 
i celková pasiva (vlastní kapitál + cizí zdroje) se 
zvýšila o 49,2 mil. Kč na 349,5 mil. Kč.

Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 
2015 činil 8,0 mil. Kč, dlouhodobé pohledávky 
organizace neevidovala. 

Organizace k tomuto datu zároveň evido-
vala krátkodobé závazky ve výši 35,2 mil. Kč, 
tato částka zahrnuje i závazky související s platy 
zaměstnanců za prosinec uvedeného roku a fi-
nanční prostředky klientů uložené na účtu orga-
nizace. Dlouhodobé závazky organizace neevi-
duje. Všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti.

Rozbor hospodaření 

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

Plnění finančního plánu

• Náklady:      212 063 144,96 Kč

• Výnosy:      212 063 144,96 Kč

Hospodářský výsledek po zdanění: 0,00 Kč

Náklady

Překročení plánovaných nákladů na spotře-
bu materiálu o 17 % bylo způsobeno založením 
nového střediska Chráněné bydlení Naplno od 
1. 10. 2015, kdy bylo nutné před zprovozněním 
dovybavit nové domy chráněného bydlení v pěti 
lokalitách pro klienty, kteří se koncem roku stě-
hovali. 

Z důvodu příznivého počasí v průběhu  
minulého roku nebyly o 6 % vyčerpány plánova-
né náklady na spotřebu energií.

Položka opravy a udržování byla oproti plánu 
překročena o 10 % z důvodu vzniku neplánova-
ných havarijních situací v DS České Velenice, 
DS Budíškovice a ve Stacionáři Bobelovka.

Plánované náklady na cestovné nebyly do-
čerpány z důvodu trvající strategie zajišťování 
školení, kdy v průběhu roku byla většina kurzů, 
které se týkaly pracovníků v sociálních služ-
bách, tedy většího počtu zaměstnanců stej-
né profese, organizována přímo v zařízeních  
s dojížďkou lektorů.

Hospodaření organizace
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Náklady na reprezentaci byly překročeny o 38 % plánu, důvodem 
byly náklady na občerstvení při otevření domů Chráněného bydlení  
Naplno.

Položka ostatních osobních nákladů byla překročena o 151 %  
z důvodu vyplacení odstupného pěti zaměstnancům střediska Domov 
Pístina, kde byl k 31. 12. 2015 ukončen provoz.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku byly překročeny oproti 
plánovaným o 12 % z důvodu vybavení nového pokoje pro dva klienty  
v DS Třeboň a potřeby dovybavení pokojů v nových domech Chráněné-
ho bydlení Naplno.

Výnosy

Požadavek neinvestiční dotace na sociální služby na rok 2015 byl ve 
výši 70 173 659 Kč. Dotace poskytnutá Jihočeským krajem „Smlouvou 
o poskytnutí neinvestiční dotace“ představovala částku 50 775 100 Kč, 
tj. 72,4 % požadavku. Na základě žádosti naší organizace o dofinanco-
vání dotace jsme obdrželi „Dodatkem ke smlouvě č. 1 dofinancování ve 
výši 6 326 300 Kč. Konečná výše dotace tak činila 57 101 400 Kč. 

Organizace obdržela v roce 2015 příspěvek na provoz od zřizovatele 
ve výši 21 453 500 Kč (účet č. 672).

Dotaci i příspěvek od zřizovatele organizace bezezbytku použila  
v roce 2015 ke své činnosti. 

Z rozpočtu Města Třeboň přijala naše organizace částku ve výši  
200 000 Kč, z rozpočtu města Jindřichův Hradec částku 110 000 Kč. 

 Zaměstnanci a platy

Plán průměrného evidenčního počtu zaměstnanců byl v upraveném  
finančním plánu 425 osob, skutečnost k 31. 12. 2015 činila celkem 
425,6 zaměstnanců, což představuje 100 % plánu. Průměrný plánovaný  
měsíční plat vztažený k evidenčnímu počtu zaměstnanců činil 20 196 
Kč, skutečný 20 160 Kč představuje 100 % plánu. 

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



28

Vý
r

o
č
n
í 
z

p
r
á
va

 2
0
15 Podrobný přehled platů dle jednotlivých profesí: 

Profese
Vyplaceno 

celkem v Kč

Průměrná 
platová 

třída

Průměrný 
evidenční počet 

zaměstnanců 
přepočtený

Průměrný 
plat v Kč

Pracovníci v sociálních službách 48 740 200 6,3 208,0 19 527

Sociální pracovníci 2 994 300 9,0 10,3 24 226

Střední zdravotničtí pracovníci 18 808 400 10,0 54,0 29 025

Technicko hospodářští 
pracovníci

11 898 700 8,7 35,1 28 250

Zaměstnanci převážně 
manuálně pracující

19 914 000 4,3 108,5 15 295

Celkem za organizaci 102 355 600 6,6 415,9 20 509

Částka 102 355 600 Kč jsou celkové vyplacené prostředky na platy zaměstnanců bez náhrad za 
prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, které činily celkem 604 243 Kč.

Personální změny v roce 2015:

Druh změny Počet osob

Nástupy nových zaměstnanců 69

Odchody zaměstnanců 79

Počty mužů a žen k 31. 12. 2015:

Muži 39 8,6 %

Ženy 412 91,4 %

Celkem 451 100 %

Vzdělání zaměstnanců v roce 2015

Druh vzdělání Počet osob Procento

Základní 26 5,8 %

Střední 5 1,1 %

Střední s vyučením 162 35,9 %

Střední s maturitou 214 47,4 %

Vyšší odborné 13 2,9 %

Vysokoškolské bakalářské 9 2,0 %

Vysokoškolské magisterské 22 4,9 %

Celkem 451 100 %
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Upravený odpisový plán organizace byl plněn na 99,9 %.  

Plnění plánu pořízení investic

Upravený plán pořízení investic byl pro rok 2015 sestaven ve výši 11 165 000 Kč, plněn byl ve 
výši 8 122 015,85 Kč, což je 72,7 % plánu. Na úspoře se projevila nižší pořizovací cena nakou-
pených přístrojových a strojních investic, než byl plánovaný předpoklad a neuskutečnění investice  
v DS Budíškovice – pořízení elektrické horkovzdušné pece třítroubové za 130 000 Kč. 

Inventarizace majetku a závazků

K 31. 12. 2015 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků organizace. Při 
inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, neupotřebitelný, přebytečný či nevyužitelný maje-
tek, poškozené nebo znehodnocené zásoby, závazky nebo pohledávky k odepsání. 

Celková zpráva o provedené inventarizaci včetně všech příloh je uložena v organizaci.  

Dotace na investice

Organizace v roce 2015 obdržela investiční dotaci od zřizovatele – Jihočeského kraje ve výši  
2 000 000 Kč na rekonstrukce 6 kotelen v areálu Sociálních služeb Česká.

Rezervní fond

Z rezervního fondu byla se souhlasem zřizovatele uhrazena ztráta z předchozích let částkou ve 
výši  byly čerpány pouze prostředky poskytnuté na účelové a neúčelové dary částkou 460 477 Kč.

Doplňková činnost

Doplňkovou činnost organizace v uplynulém roce neprovozovala.

Fondy organizace

Změna stavu fondů organizace v průběhu roku 2015:

Druh fondu
Stav k 1. 1. 2015 

v Kč
Stav k 31. 12. 

2015 v Kč
Změny stavu (+-) 

v Kč

Fond odměn 0 0 0

FKSP 245 201 171 308 - 73 893

Rezervní fond 949 311 5 034 937 + 4 085 626

Investiční fond 37 189 720 40 065 286 + 2 875 566

Celkem 38 384 232 45 271 531 + 6 887 299

Dary

V roce 2015 přijala organizace pouze drobné naturální a finanční dary v celkové výši 327 068,90 
Kč, z toho finanční dary činily 66 000 Kč.
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Vnitřní kontrola  

K provádění vnitřní kontroly má organizace zpracovaný „Vnitřní kontrolní řád“, vedoucí zaměstnan-
ci jsou povinni organizovat a provádět vnitřní kontrolu a řešit případná zjištění tak, aby bylo předchá-
zeno 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. 

Vnější kontrola 

V roce 2015 proběhla v organizaci kontrola ČSSZ zaměřená na plnění povinností v nemocenském 
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na 
státní politiku zaměstnanosti. Kontrola byla uzavřena bez nápravných opatření. 

Dále proběhly opakovaně kontroly Krajské hygienické stanice, kontroly Hasičského záchranného 
sboru. Všechny kontroly byly uzavřeny bez finančních sankcí, zjištěné drobné závady byly odstraněny 
v předepsaných termínech.

Stížnosti
Organizace dbá na evidování a řešení všech stížností a podnětů po-

daných nejen na kvalitu služeb. V roce 2015 přijala organizace 14 písem-
ných stížností, jedenáct v DS Budíškovice, tři v DS J. Hradec. Ve Staci-
onáři Bobelovka, DS Č. Velenice, Sociálních službách Česká, Domově  
Pístina a v DS Třeboň nebyla zaznamenána v uvedeném roce písemná 
stížnost žádná. 

Většina stížností se týkala sporů mezi klienty, stíž-
nosti v DS J. Hradec se týkaly prostředí a kvality posky-
tovaných sociálních služeb. Ve všech případech byla 
přijata opatření a iniciátoři byli písemně informováni. 
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Plnění cílů v roce 2015

První cíl organizace stanovený pro rok 2015 byl splněn – byla dokončena transformace Domova 
Pístina na chráněné bydlení v pěti lokalitách Jihočeského kraje.

Druhý cíl – příprava investiční akce přestavby objektu v Nemocnici Dačice a. s. na Domov seniorů 
úspěšně pokračovala až do konce uplynulého roku.

Výhled do roku 2016

Hlavním cílem organizace na rok 2016 je ve spolupráci se zřizovatelem dokončení přípravy  
investiční akce přestavby objektu v Nemocnici Dačice a. s. na Domov seniorů a zahájení samotné 
výstavby.

Dalším cílem je nastavení nových procesů v nově vzniklém středisku Chráněné bydlení Naplno 
tak, aby byla zajištěna plynulost chodu nových objektů a hlavně byl kvalitně poskytován nový druh 
sociální služby klientům – chráněné bydlení.  

Poděkování

Uplynulý rok lze hodnotit jako výjimečný v tom, že byla zrealizována transformace celého pobyto-
vého zařízení a všichni klienti i většina zaměstnanců se přestěhovali do nově postaveného komunitní-
ho bydlení v obcích Jihočeského kraje. 

Mimořádné události, mající zásadní vliv na chod celé organizace, se nestaly.        

Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v minulém roce a přeji sobě i všem spolupracov-
níkům, abychom se s úkoly, stojícími před námi v roce 2016, vypořádali co nejlépe a nadále zvyšovali 
kvalitu práce, kterou pro naše klienty odvádíme. 

Dále děkuji jménem mnou řízené organizace našemu zřizovateli a jeho zaměstnancům za vstříc-
nou a bezproblémovou spolupráci a všem externím spolupracovníkům a sponzorům, kteří se podílejí 
na tom, aby naši klienti byli co nejspokojenější.

V Jindřichově Hradci 19. 4. 2016
Ing. Jiří Blížil, ředitel CSS J. Hradec
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zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím za rok 2015
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 po-
vinný 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 jejich podání 

a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

 0

f)  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

 nejsou
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finančního plánu za rok 2015
v tis. Kč

Ř. Ukazatel Hlavní činnost Plnění k 31. 12. % plnění

1 NáKLADy CELKEM 211 100,00 212 063,15 100 %

2 Spotřeba materiálu (účet 501) 6 500,00 7 567,84 117 %

3 Spotřeba potravin (účet 501) 16 900,00 16 313,44 97 %

4 Spotřeba energie (účet 502) 12 000,00 11 266,26 94 %

5 Opravy a udržování (účet 511) 6 450,00 7 123,97 110 %

6 Cestovné (účet 512) 400,00 220,79 55 %

7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 20 27,67 138 %

8 Ostatní služby (účet 518) 15 000,00 14 904,58 99 %

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

103 200,00 103 462,53 100 %

10 platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) 103 000,00 102 959,89 100 %

11 ONN (AÚ k účtu 521) 200,00 502,64 251 %

12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 35 020,00 34 825,82 99 %

13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 433,00 420,62 97 %

14 Zákonné sociální náklady (účet 527) 2 127,00 2 365,39 111 %

15 Daně a poplatky (sk. 53) 0,00 1,50 0 %

16 Ostatní náklady (sk. 54) 0,00 0,00 0 %

17 Odpisy dlouhodobého majetku  (účet 551) 9 050,00 9 038,44 100 %

18 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) 4 000,00 4 461,26 112 %

19 Ostatní náklady jinde neuvedené 0,00 54,04 0 %

20 VýNOSy CELKEM 211 100,00 212 063,15 100 %

21 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) 10,00 9,52 95 %

22 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 130 775,10 131 127,59 100 %

23 Výnosy z pronájmu (účet 603) 280,00 301,62 108 %

24
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kro-
mě pozemků (účet 649)

20,00 23,80 119 %

25 Čerpání fondů (účet 648) 50,00 460,48 921 %

26 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 390,00 572,49 147 %

27 Finanční výnosy (sk. 66) 120,00 112,87 94 %

28
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 
(účet 672); v tom:

79 144,90 79 144,78 100 %

29 příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672) 21 453,50 21 453,50 100 %

30 granty a dotace KÚ 0,00 0,00 0 %

31
dotace – vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné 
služby (AÚ k účtu 672)

57 101,40 57 101,40 100 %

32 dotace ze státního rozpočtu – příspěvek Úřadu práce 460,00 462,77 101 %

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

130,00 127,11 98 %

34 Ostatní výnosy jinde neuvedené (od obcí) 310,00 310,00 100 %

35 VýSLEDEK HOSPODAŘENí PO ZDANěNí 0,00 0,00 0 %
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Druh investice
Projektová 

dokumentace
Stavební 
investice

Stroje, 
zařízení

Celkem

DS Budíškovice
• elektrická zvedací židle 140 300,00

Celkem 0,00 0,00 140 300,00 140 300,00

DS Jindřichův Hradec
• sprchové lůžko pro imobilní kl.
• úprava osobního výtahu na 

možnost evakuačního provozu

99 448,00

387 090,00

Celkem 0,00 0,00 486 538,00 486 538,00

DS Třeboň
• stavební úpravy v DS Třeboň 

(jednací místnost, rozšíření 
dílny volnočasových aktivit, 
rekonstrukce jídelny, vybudo-
vání nového pokoje pro klienty, 
přestavba jídelny ve 2. patře na 
dvoulůžkový pokoj pro klienty) 

• sprchovací a toaletní křeslo 
• sprchovací lůžko v hydraulické 

verzi

1 222 213,65
62 490,00

99 448,00

Celkem 0,00 1 222 213,65 161 938,00 1 384 151,65

DS České Velenice
• dorozumívací zařízení sestra  

– klient 974 243,88

Celkem 0,00 974 243,88 0,00 974 243,88

Sociální služby Česká
• rekonstrukce 6 kotelen včetně 

projektu
• rekonstrukce kuchyňky v do-

mácnosti 04/I
• osobní automobil 5-timístný 
• průchozí myčka nádobí
• podpultová myčka nádobí včet-

ně příslušenství
• vjezdová brána

3 404 908,77

92 895,85
381 708,00

90 905,00

72 867,00
71 349,45

Celkem 0,00 3 497 804,62 616 829,45 4 114634,07

Domov Pístina
• 3 x pětimístný automobil
• oplocení u domu pro chráněné   

bydlení v Lomnici nad Lužnicí 30 048,25

992 100,00

Celkem 0,00 30 048,25 992 100,00 1 022 148,25

Stacionář Bobelovka

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Organizace celkem 0,00 5 724 310,40 2 397 505,45 8 122 015,85
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Seznam dárců věcných a peněžních darů ve výši nad 1 000 Kč:

• 2P servis s. r. o.

• AGENTOM ALFA s. r. o.

• AGRO-CB, spol. s r. o.

• AKTIV Zdravotnické potřeby s. r. o.

• Bertiny lázně Třeboň

• Dm drogerie markt s. r. o.

• FLOSMAN a. s.

• Fórum dárců (ERA)

• František Folk, Řeznictví

• Fridrichovský Josef

• Hartmann Rico s. r. o.

• Ing. Jiří Klusáček

• Ing. Milan Holub

• Interier Vysočina s. r. o.

• Jelínková Marie 

• Jelínková Martina

• Kimberly - Clark s. r. o.

• Lázně Aurora s. r. o.

• MePro Trading s. r. o.

• Milec Karel

• PAS-D s. r. o.

• Pavel Antoňů Autoškola

• PhamDr. Gellnerová

• Platzová Hana

• Prášek Miloš

• Punda Karel

• Sivak medical technology

• Truhlářství Jan Černý

• Vikeza gastro s. r. o.

• Zemko, spol. s r. o.

• Žďánská Marcela

DěKuJeme,  
že nám 
PomáHáte!



Děkujeme za finanční podporu 
z dotací a projektů v roce 2015

Jihočeský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Třeboň

Město Jindřichův Hradec


