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Úvod – základní údaje o organizaci 

Organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace (dále 

jen CZaSP) vznikla ke dni 1. 4. 1997, je největším poskytovatelem sociálních služeb na území 

města Liberce a zajišťuje široké spektrum služeb pro jeho obyvatele. 

Hlavní  činnost - zaměření:  

Činnost je zaměřena na poskytování veřejně prospěšných služeb v těchto oblastech:  

sociální péče  - formou pečovatelské služby ve 3 okrscích ambulantně a v terénu 

- formou odlehčovacích služeb - pobytové a ambulantní služby  

-   cílová skupina - senioři 

 - zdravotně postižení dospělí 

 - rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 

3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí 

zdravotní péče - formou fyzioterapie  - cílová skupina  - všechny věkové kategorie 

 -   formou domácí péče  - cílová skupina - senioři  

    - zdravotně postižení dospělí 

Doplňková  činnost - zaměření: 

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit, včetně lektorské čin-

nosti - v tomto roce nebyla tato činnost provozována 

Pronájem nebytových prostor   

Výroba, obchod a služby - zprostředkování obchodu a služeb  

Čištění a praní textilu a oděvů 

Nejdůležitější události v roce 2012 

Naším cílem v roce 2012 bylo především zkvalitňování poskytování péče v sociální i zdra-

votní oblasti, navazování spolupráce s dalšími subjekty, zkvalitňování péče a vzdělávání 

pro naše zaměstnance. 

Organizace během tohoto roku vzdělávala 

naše zaměstnance mimo jiné i v rámci projek-

tu „Vzdělávejte se pro růst“, který byl spolu-

financován Evropským sociálním fondem a 

byl naší organizací využíván již v roce 2011. 

Jednalo se o kurz Manažer v rozsahu 140 

hodin, dále kurz Výživový poradce v rozsahu 

125 hodin a 2 kurzy Práce s počítačem pro 

pokročilé a pro začátečníky. Těchto aktivit se 

zúčastnilo celkem 55 pracovníků naší organi-

zace, především z přímé péče.  

CZaSP se rovněž zúčastnilo projektu „Poradenstvím k řízení vlastní kariéry po padesátce“. 

Tohoto projektu  se zúčastnily celkem 3 účastnice, které spadaly do dané cílové skupiny. 

Vzhledem k tomu, že se dvě členky tohoto projektu velmi dobře zapojily do pracovního pro-

cesu a staly se velmi oblíbené u našich klientů, byla jim nabídnuta další pracovní spolupráce. 
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Nezapomínáme ani na vzdělávání pro naše klienty. V tomto roce bylo pro naše klienty zajiš-

těno několik zajímavých seminářů od firmy SCA Hygiene Products, s.r.o., které se zabývaly 

problematikou inkontinence.  

Během roku 2012 prošla organizace několika kontrolami: 

 Úřad práce - inspekce kvality sociálních služeb, 

 Krajská hygienická stanice - kontrola provozu kadeřnictví, 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí - finanční kontrola hospodaření s dotací ze státního 

rozpočtu poskytnutá na rok 2011, 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna - kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojiště-

ní, 

 Česká správa sociálního zabezpečení - kontrola pojistného na sociální zabezpečení a plnění 

povinností v důchodovém pojištění, 

 Kontrolní oddělení MML - kontrola hospodaření organizace se zaměřením na účelnost, 

efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací 

listiny. 

Vzhledem ke stále se zvyšující agendě, v návaznosti na doporučení inspekce kvality sociál-

ních služeb a především ke zkvalitnění celkových služeb pro naše klienty jsme od května po-

sílili sociální úsek o jednoho sociálního pracovníka. Díky tomuto kroku můžeme lépe indivi-

duálně plánovat s našimi klienty a dosáhnout tak cílů, které si klienti sami určují. 

Organizace zaměstnává 5 osob se zdravotním znevýhodněním, z toho 2 osoby s těžkým zdra-

votním postižením. 

Organizace pokračovala ve zkvalitňování pracovních podmínek svých zaměstnanců. Na okrs-

ku Burianova byla zrenovována sesterna, která slouží zároveň jako rehabilitace pro naše kli-

enty. Na okrsku Krejčího došlo k úpravě zázemí pečovatelek a k rekonstrukci sesterny. 

Vzhledem k velkému zájmu o pobytová odlehčovací lůžka a díky velmi dobré spolupráci 

s naším zřizovatelem byly v září otevřeny nové prostory pobytové odlehčovací služby Po-

mněnka na okrsku Krejčího s kapacitou 1 klient. Jedná se o jednolůžkový pokoj 

s kuchyňským koutem a hygienickým zázemím.  

V listopadu CZaSP otevřelo dveře všem občanům, kteří měli zájem prohlédnout si prostory 

organizace a získat informace o poskytovaných 

službách. Součástí zahájení byla na okrsku Krej-

čího krátká prezentace služeb, které naše organi-

zace nabízí. Občerstvení na toto slavnostní zahá-

jení věnovala firma Gastron, s.r.o. Své produkty 

v rámci této akce představila zástupkyně firmy 

SCA Hygiene Products, s.r.o. Akce se účastnilo 

zhruba 250 lidí, což bylo nejvíce v historii dnů 

otevřených dveří. Na tuto akci byl velmi pozi-

tivní ohlas ze strany našich občanů. 

Na jednotlivých okrscích pravidelně probíhala 

setkání klientů pečovatelské služby se zástupci 

CZaSP, na kterých byli klienti informováni o aktuálních změnách v poskytování péče. 

Další novinkou, která nastala v roce 2012 bylo zavedení pravidelných schůzek s firmou 

Gastron. Naše organizace měla možnost zapojit se do sestavování jídelníčků pro naše klienty, 

což bylo velmi přínosné. Stravování pro klienty pečovatelské služby zajišťuje tato firma již 

od roku 2009. Firma Gastron se také podílí na zajištění občerstvení pro naše klienty při pravi-

delných kvartálních i svátečních setkáních během roku. Pro klienty odlehčovacích služeb je 
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celodenní stravování poskytováno z krajské nemocnice v Liberci, kde je pro ně možné zajistit 

i dietní program. Na spolupráci měly podíl i názory našich klientů.  

Nemalým přínosem pro naši organizaci je účast našich zaměstnanců v humanitní komisi. Je-

jich úkolem je představit členům humanitní komise jednotlivé žadatele o přidělení bytu 

v domě s pečovatelskou službou z pohledu potřebnosti pečovatelských služeb. 

V rámci péče o klienty probíhá skvělá spolupráce s pracovníky oddělení sociálních činností 

Magistrátu města Liberec. Do budoucna bychom rádi v této oblasti více spolupracovali 

i s pracovníky Úřadu práce a sociálními pracovnicemi Krajské nemocnice Liberec. Tato spo-

lupráce by ještě více pomohla klientům, kteří se ocitnou ve složité životní situaci.  

Nadále trvá spolupráce s obecním úřadem Stráž nad Nisou, pro kterou zajišťujeme péči pro 

jejich občany formou terénní pečovatelské služby. 

Organizace navázala přeshraniční spolupráci s Městským centrem sociální pomoci v Jelení 

Hoře. Toto zařízení jsme navštívili v srpnu 2012. Velmi srdečně a mile nás přivítal ředitel 

centra Wojczech Labun a ředitelka Domu pomocy spolecznej Renata Chmielewska. Další 

setkání proběhlo 26. října 2012 tentokrát u nás v Liberci. Kolegům z Polska jsme představili 

naši organizaci a provedli jsme je jednotlivými  prostory na okrsku Krejčího. 

Od 23. 2. do 6. 5. 2012 se v Severočeském muzeu v Liberci uskutečnila 

Interaktivní výstava Loukamosaic pro děti i dospělé. Naše organizace 

byla vybrána ke spolupráci na projektu Loukamosaic a tak jsme při 

Dernisáži, která v muzeu proběhla 3. května 2012, mohli převzít spon-

zorský šek na část výtěžku výstavy. Částka byla převedena v roce 2013.   

V průběhu roku byly aktualizovány informační a propagační letáky. 

Tyto letáky byly distribuovány našimi zaměstnanci do domácností ob-

čanů města, ordinací praktických lékařů, Krajské nemocnice Liberec, 

do Domovů pro seniory v regionu Liberec a okolí a na další místa, tak 

aby občané měli aktuální informace o službách, které naše organizace 

poskytuje.  V roce 2012 byla aktualizována vnitřní pravidla pro posky-

tování pečovatelské služby a odlehčovacích služeb a ceníky. 

Naše organizace nadále spolupracuje s onkologickou společností Arcus. 

Nejde nepřipomenout velmi smutnou událost. V listopadu jsme se rozloučili s naším dlouho-

letým kolegou Radkem Chvátlinou, který zemřel po těžké nemoci. Vzpomínáme a budeme 

vzpomínat na jeho vstřícnost, obětavost a lidskost, s jakou přistupoval ke svým spolupracov-

níkům i k denním povinnostem.  

Prostory využívané pro účely poskytování služeb 

Pro zajištění činností stanovených zřizovací listinou využívá organizace tyto prostory:   

 na základě smluv o výpůjčce se Statutárním městem Liberec:  

 prostory pro zázemí pečovatelské služby a zdravotní péče v domech s pečovatelskou 

službou (DPS) na adresách: Burianova, Borový vrch a Krejčího;   

 prostory klubů seniorů v DPS na adresách Borový vrch, Burianova a Krejčího - tyto 

prostory jsou využívány příspěvkovou organizací Komunitní středisko Kontakt, která 

zajišťuje pro naše klienty i ostatní obyvatele DPS kulturní a volnočasové aktivity; 

 garáž pro vozidlo pečovatelské služby Aloisina výšina. 

 na základě nájemní smlouvy s Centrem sociálních služeb Libereckého kraje, př. org. 

 garáže pro vozidla pečovatelské služby: 4x Tanvaldská.  
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Členění organizace 

Jednotlivé činnosti organizace jsou provozovány systémem jednotlivých nákladových středi-

sek. Každé středisko je řízeno příslušným vedoucím pracovníkem.  

Sociální péče je poskytována v rozsahu pečovatelské služby a odlehčovacích služeb. Péče je 

klientům poskytována dle územního rozdělení města Liberce třemi okrsky. Vedení okrsků 

mají svá zázemí umístěná v domech s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba je posky-

tována formou terénní i ambulantní, odlehčovací služby formou ambulantní a pobytové.  

Sociální péče je poskytována na základě písemné smlouvy - dohody s klientem. Klient je 

vždy před uzavřením smlouvy srozumitelným způsobem seznámen s vnitřními pravidly 

a podmínkami pro poskytování služeb dle platných předpisů a standardů kvality, včetně ceny 

za poskytovanou službu. Sjednaná péče odpovídá individuálním potřebám, přáním a možnos-

tem klienta. Během sociálního šetření, které před sjednáním péče probíhá, dostává potencio-

nální klient vždy kompletní informace o naší organizaci a poskytovaných službách. Klient je 

seznámen s našimi vnitřními pravidly a je mu během šetření poskytnut kompletní poradenský 

servis v sociální oblasti.  

Zdravotní péče je poskytována v rozsahu rehabilitace - fyzioterapie a domácí péče - home 

care. Domácí péče a fyzioterapie je poskytována v domech s pečovatelskou službou i mimo 

ně. Zdravotní péči zajišťují odborní pracovníci naší organizace na základě písemného doporu-

čení lékaře. 

Každý okruh činností má stanoven vnitřní pravidla a principy pro poskytování služby. Je kla-

den důraz na respektování názoru uživatele, na individuální přístup ke klientovi a důstojnost 

osobnosti. Služby jsou poskytovány individuálně v souladu s potřebami každého klienta dle 

individuálních plánů a plně respektují základní lidská práva.  

Další součástí organizace je technický úsek, který zajišťuje veškeré technické záležitosti, 

správu datových a komunikačních technologií, dopravu, drobné opravy a údržbu.  

Nedílnou součástí organizace je ekonomický úsek, který zajišťuje personální, mzdovou 

a ekonomickou agendu. 

 

 Počet zaměstnanců CZaSP 

Popis Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Přepočtení pracovníci  

na hlavní pracovní poměr 
77 76                                                                                                                                            78                                                                                                                                            

pracovníci na dohodu o činnosti 5 1 1 

pracovníci na dohodu o provedení práce 8 2 13 

pracovníci na mateřské dovolené 6 3 3 

Jeden zaměstnanec byl zcela uvolněn na bezplatnou péči v rodině, kde se narodila trojčata, 

podle § 75, odst. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněnní pozdějších před-

pisů. Péče byla vykonávána v rozsahu sedmi hodin denně.  
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Středisko adresa typ péče
typ 

provozu
provozní doba poznámka

Pečovatelská služba Borový vrch 1031-2 sociální - pečovatelská služba
terénní 

ambulantní
Po - Ne, sv. 6

00
-22

00           

Odlehčovací služba Fialka Borový vrch 1031 sociální - odlehčovací  služba pobytová nepřetržitě kapacita 2 osoby

Pečovatelská služba Burianova 969,1070-1 sociální - pečovatelská služba
terénní 

ambulantní
Po - Ne, sv. 6

00
-22

00           

Odlehčovací služba Růžovka Burianova 969 sociální - odlehčovací  služba pobytová nepřetržitě kapacita 3 osoby

Pečovatelská služba Krejčího 1172-4 sociální - pečovatelská služba
terénní 

ambulantní
Po - Ne, sv. 6

00
-22

00           

Odlehčovací služba Pomněnka                    Krejčího 1172 sociální - odlehčovací  služba pobytová nepřetržitě kapacita 5 osob

Odlehčovací služba Domovinka Krejčího 1172
sociální - denní pobyt  

odlehčovací  služba
ambulantní Po - Pá        7

00
-17

00     kapacita 2 osoby

Fyzioterapie Krejčího 1174 zdravotní - rehabilitace
ambulantní, 

terénní
Po - Pá        7

30
-16

00           

Domácí péče
Krejčího 1172-4,                               

Burianova 969,1070-1                                 

Borový vrch 1031-2 

zdravotní - domácí péče terénní
dle potřeby                

nepřetržitě

   Přehled jednotlivých středisek, která CZaSP provozuje
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I. 

 Zhodnocení hlavní a vedlejší činnosti 

- dle jednotlivých úseků 

A) Úsek sociální péče 

1. pečovatelská služba 

2. odlehčovací služby 

3. střediska pečovatelské a odlehčovacích služeb 

a) okrsek Borový vrch 

b) okrsek Burianova 

c) okrsek Krejčího 

4. zhodnocení činnosti úseku 

B) Úsek zdravotní péče 

1. fyzioterapie 

2. domácí péče 

3. zhodnocení činnosti úseku  

C) Technický úsek 

1. správa nemovitostí a údržba 

2. správa informační techniky 

3. doprava 

4. distribuce stravy 

D) Hospodářská činnost  



   Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace  
 Burianova 969/8, Liberec 6,  tel.: 482 323 324, e-mail: czasp@czasp.cz 

  

10 / 52 

A) Úsek sociální péče 

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace (dále jen „CZaSP“), po-

skytuje sociální služby v rozsahu pečovatelské a odlehčovacích služeb dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, v platném znění. Tato péče je poskytována cílovým skupinám ob-

čanů města Liberce, dále i potřebným občanům obcí, které uzavřely s naší organizací smlouvu 

o poskytování služeb a zároveň má pečovatelská služba volné kapacity pro patřičnou péči. 

Sociální úsek prohloubil svoji spolupráci s pracovnicemi oddělení sociálních činností Magis-

trátu města Liberec. Tato spolupráce výrazně pomáhá klientům v jejich nepříznivé sociální 

situaci. Navázali jsme spolupráci se sociálními pracovnicemi Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

Tato spolupráce se jeví jako nezbytná zejména u osob, které nemají příbuzné a blízké, kteří by 

se o ně mohli postarat po propuštění z nemocnice či léčebny dlouhodobě nemocných. 

V začátcích je spolupráce sociálního úseku s oddělením nepojistných dávek Úřadu práce, 

zejména v oblasti příspěvku na péči. 

 

A-1) Pečovatelská služba 

Poslání pečovatelské služby 

Pro seniory a zdravotně postižené osoby:  
CZaSP poskytuje pečovatelskou službu v případě, že se uživatel dostal do situace, kdy potře-

buje pomoc druhé osoby, a kterou mu nemůže zajistit rodina nebo jiná blízká osoba. CZaSP 

poskytuje pomoc a podporu tak, aby osoba mohla 

zůstat co nejdéle v domácím prostředí. 

Pro rodiny s dětmi, ve kterých se narodily sou-

časně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto 

dětí: 

Pečovatelská služba se poskytuje rodinám s dětmi, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 

proto, aby rodiče měli co nejvíce času věnovat se 

svým dětem a tak zajišťovali jejich zdárný fyzický 

i psychický vývoj v jejich přirozeném domácím 

prostředí. 

Formy poskytování sociálních služeb pro pečovatelskou službu 

 ambulantní 

 terénní 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 fakultativní úkony 
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Oblasti poskytování služeb 

Terénní péče - je poskytována 

v domácnostech klientů v domech 

s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) 

i mimo DPS, kteří bydlí na území města 

Liberce nebo v přilehlých obcích, které 

s CZaSP  uzavřely smlouvu o poskytování 

služeb (v případě, že má pečovatelská služ-

ba volné kapacity pro patřičnou péči).  

V roce 2012 měla uzavřenou smlouvu 

o poskytování služeb obec Stráž nad Nisou. 

 

 

Ambulantní péče - je poskytována kli-

entům, kteří dochází za péčí do DPS 

např. do hygienických středisek.  

 

Pravidla pro zavedení pečovatelské služby 

Platí pro všechny žadatele (DPS i terén): 

 žadatel vyplní žádost o poskytování pečovatelské služby (popř. vyplní s vedoucí okrsku 

při šetření); 

 vedoucí příslušného okrsku ve spolupráci se sociálním pracovníkem organizace provede 

šetření v domácnosti žadatele, informuje žadatele o službách, které je organizace schopna 

poskytnout, o podmínkách poskytování pečovatelské služby včetně ceny za poskytované 

služby, o smlouvě o poskytování sociální služby, s vnitřními pravidly (výpis); Tato vnitřní 

pravidla (výpis) jsou po podpisu smlouvy její nedílnou součástí.  

 vedoucí příslušného okrsku vypracuje smlouvu o poskytování sociální služby ve dvou vy-

hotoveních, po podpisu smlouvy žadatelem a ředitelkou organizace je zahájeno poskytová-

ní péče. 

Úhrada za poskytnuté služby  

 Ceny služeb pečovatelské služby jsou dány ceníkem úkonů pečovatelské služby schvále-

ným Radou města Liberec. Ceník výše úhrad je v souladu s prováděcí vyhláškou 

č. 505/2006 Sb. v platném znění. 

 Forma platby je dle volby klienta, tj. v hotovosti, bezhotovostně bankou nebo složenkou. 

 Způsob úhrady je měsíční na základě vyúčtování množství odebrané péče. 
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Ceník úkonů pečovatelské služby 

Ceník úkonů pečovatelské služby je platný od 1. 8. 2012. 

Ceník  výše úhrad za poskytování pečovatelské služby 

Úkon 
Výše úhrady 

Jednotka Kč za jednotku 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Kč/hodina 112,- 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Kč/hodina 112,- 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Kč/hodina 112,- 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Kč/hodina 112,- 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny Kč/hodina 112,- 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Kč/hodina 112,- 

Pomoc při použití WC Kč/hodina 112,- 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Dovoz nebo donáška jídla Kč/úkon 20,- 

Pomoc při přípravě jídla a pití Kč/hodina 112,- 

Příprava a podání jídla a pití Kč/hodina 112,- 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti Kč/hodina 112,- 

Údržba domácích spotřebičů Kč/hodina 112,- 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Kč/hodina 112,- 

Donáška vody Kč/hodina 112,- 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy paliva Kč/hodina 112,- 

Běžné nákupy a pochůzky Kč/hodina 112,- 

Velký nákup (týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) Kč/úkon 110,- 

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy Kč/1 kg  60,- 

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy Kč/1 kg 60,- 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět Kč/hodina 112,- 

Doprovod dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce apod.  Kč/hodina 112,- 

 

Ceník  výše úhrad za poskytování fakultativních služeb 

Úkon 
Výše úhrady 

Jednotka  Kč za jednotku  

Koupel s jemnou masáží - vana Parker v hyg. středisku (15 minut/80,- Kč) Kč/hodina 320,- 

Vířivková masáž dolních končetin - v hyg. středisku  (15 minut/ 70,- Kč) Kč/hodina 280,- 

Vířivková masáž horních končetin - v hyg. středisku  (15 minut/70,- Kč) Kč/hodina 280,- 

Masáž - poskytuje pracovník PS – relaxační  (15 minut/70,- Kč) Kč/hodina 280,- 

Kadeřnické služby - mytí hlavy Kč/úkon 60,- 

Kadeřnické služby - stříhání Kč/úkon 80,- 

Kadeřnické služby - foukání Kč/úkon 80,- 

Kadeřnické služby - vodová ondulace Kč/úkon 80,- 

Kadeřnické služby - barvení Kč/úkon 210,- 

Kadeřnické služby - trvalá Kč/úkon 210,- 

Kadeřnické služby - přípravky - šampon nebo lak nebo tužidlo apod. Kč/úkon 15,- 

Kadeřnické služby - přípravky - trvalá nebo barva apod. Kč/úkon 100,- 
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Ceník  výše úhrad za poskytování fakultativních služeb 

Infrasauna  Kč/hodina 100,- 

Drobné opravy v bytech klientů (15 minut/50,- Kč) Kč/hodina 200,- 

Praní záclon Kč/1 kg 150,- 

Použití pračky a sušičky prádla Kč/1 náplň 60,- 

Systém pro hlasovou komunikaci a volání v tísni Kč/1 měsíc 80,- 

Doprovod na procházky, individuální volnočasové aktivity Kč/hodina 112,- 

Doprava klientů (do 10 km v okolí Liberce) 1 jízda 70,-  

Administrativní činnosti a vyřizování úředních záležitostí (vyjma zákl. soc. 

poradenství) 
Kč/hodina 120,- 

 

Ceník  výše úhrad za půjčování kompenzačních pomůcek  

Úkon 
Výše úhrady 

Jednotka  Kč za jednotku  

Kompenzační pomůcka (dle aktuální nabídky) 
Kč/započatý 

týden 

50,- /započatý 

týden 

Jednorázová doprava kompenzační pomůcky mimo DPS Kč/úkon 70,- 

 

Ceník  výše úhrad pečovatelské služby obce,  

která má uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb pro své občany s CZaSP  

Úkon 
Výše úhrady 

Jednotka  Kč za jednotku  

Úkon Kč/hodina 160,- 

Praní prádla Kč/1 kg 30,- 

 

 

U úkonů uváděných v jednotce Kč/hodina je účtováno každých započatých 15 minut 

za ¼ hodinové výše úhrady. 
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Program jednotlivých středisek 

Kulturní a sportovní program v jednotlivých klubech seniorů v DPS zajišťuje spolupracující 

příspěvková organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o. 

 

Přehled nákladů a příjmů  – kluby seniorů v DPS 

Popis     Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Náklady celkem v Kč za rok       130293,- 185 625,- 151 701,- 

Příjmy celkem v Kč za rok 0,- 0,- 0,- 

Výnos na 100,- Kč nákladů 0,- 0,- 0,- 

Rozdělení spádových oblastí 

Území města Liberce je 

rozděleno na části – spá-

dové oblasti jednotli-

vých okrsků. 

V těchto spá-

dových oblas-

tech je péče 

zajišťována 

mobilními 

posádkami 

terénních 

pečovatelek 

příslušného 

okrsku. 

Příslušné 

rozdělení je na-

značeno na jedno-

duché mapce – hranice 

spádových oblastí tvoří 

ulice vyznačené červeným 

zvýrazněním.  
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A-2) Odlehčovací služby 

Poslání odlehčovacích služeb 

Zařízení Domovinka, Fialka, Růžovka a Pomněnka poskytují sociální službu – odlehčovací 

služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním (domácím) 

prostředí.  

Cílem služby je kvalitně nahradit 

klientovi péči v domácím prostředí 

bez zbytečného stresu a napětí 

a umožnit pečující fyzické osobě 

nezbytný odpočinek, a to po předem 

dohodnutou dobu -  nejméně 24 ho-

din. 

Tato zařízení nenahrazují hospicovou 

péči, ani nejsou zařízením léčebny 

dlouhodobě nemocných. Vhodnost 

pobytu v odlehčovacích službách 

s ohledem na zdravotní stav žadatele 

je nutné konzultovat s ošetřujícím 

lékařem.   

Formy poskytování sociálních služeb pro odlehčovací služby 

 ambulantní - Domovinka 

 pobytová - Fialka, Růžovka, Pomněnka 

Činnosti při poskytování odlehčovacích služeb 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 poskytnutí ubytování v případě pobytové služby 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

+ fakultativní úkony 

Oblasti poskytování služeb 

Ambulantní péče - je v Domovince přednostně poskytována klientům seniorům a zdravotně 

znevýhodněným, kteří uzavřeli smlouvu o poskytování služeb. Domovinka je otevřena ve 

všední dny od 7.00 hod do 17.00 hod. 

Pobytová péče - je ve Fialce, Růžovce a Pomněnce poskytována klientům, kteří uzavřeli 

smlouvu o poskytování služeb. Pobytová služba se poskytuje v nepřetržitém provozu. Doba 

pobytu je dána kapacitními možnostmi zařízení a předběžnými rezervacemi pobytů. 
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Pravidla pro zavedení odlehčovacích služeb 

Platí pro ambulantní i pobytové odlehčovací služby: 

 žadatel vyplní žádost o poskytování odlehčovacích služeb (popř. vyplní s vedoucí okrsku 

ve spolupráci se sociálním pracovníkem při šetření); 

 vedoucí příslušného okrsku ve spolupráci se sociálním pracovníkem organizace provede 

šetření v domácnosti žadatele (v mimořádných případech lze sociální šetření provést i 

v LDN), informuje žadatele o službách, které je organizace schopna poskytnout, o pod-

mínkách poskytování odlehčovacích služeb včetně ceny za poskytované služby, o smlouvě 

o poskytování sociální služby,  stanoví individuální  plán spolu s cílem klienta, seznámí  

s vnitřními pravidly (výpis); Tato vnitřní pravidla (výpis) jsou po podpisu smlouvy její ne-

dílnou součástí; 

 vedoucí příslušného okrsku vypracuje smlouvu o poskytování sociální služby ve dvou vy-

hotoveních, po podpisu smlouvy žadatelem a ředitelkou organizace je zahájeno poskytová-

ní péče. 

Úhrada za poskytnuté služby  

 Ceny služeb odlehčovacích služeb jsou dány ceníkem úkonů odlehčovacích služeb schvá-

leným Radou města Liberec. Ceník výše úhrad je v souladu s prováděcí vyhláškou 

č. 505/2006 Sb. v platném znění. 

 Forma platby je dle volby klienta, tj. v hotovosti, bezhotovostně nebo složenkou. 

 Způsob úhrady v Domovince je měsíční na základě vyúčtování množství odebrané péče. 
 Způsob úhrady ve Fialce, Růžovce a Pomněnce je zálohově předem vždy na příslušný ka-

lendářní měsíc. Tato záloha je vyúčtována podle skutečně odebraných služeb za kalendářní 

měsíc a v den ukončení poskytování služby. 

Program jednotlivých zařízení 

Klienti Domovinky, Fialky, Pomněnky a Růžovky se mohou zúčastňovat kulturních a spor-

tovních akcí, které pořádá v jednotlivých zařízeních Komunitní středisko KONTAKT Libe-

rec, p.o. Každodenní aktivizační 

činnosti jsou iniciovány zaměst-

nanci CZaSP. 
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Ceník úkonů odlehčovacích služeb 

Ceník úkonů odlehčovacích služeb je platný od 1. 8. 2012  

Ceník  výše úhrad za poskytování odlehčovacích služeb 

Úkon 
Výše úhrady 

Jednotka Kč za jednotku 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Kč/hodina 112,- 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Kč/hodina 112,- 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Kč/hodina 112,- 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Kč/hodina 112,- 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny Kč/hodina 112,- 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Kč/hodina 112,- 

Pomoc při použití WC Kč/hodina 112,- 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (v rozsahu mi-

nimálně 3 hlavní jídla, týká se pobytových odlehčovacích služeb) 

Kč/den 

160,- 

Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby ( 75,- Kč za 

oběd - týká se denních odlehčovacích služeb) 

Kč/úkon 
75,- 

Poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby 
Ubytování vč. úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a 

ošacení, žehlení 

Kč/den 
200,- 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Doprovod do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmo-

vé a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující 

veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět 

Kč/hodina 

112,- 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

Kč/hodina 
112,- 

Sociálně terapeutické činnosti 
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začle-

ňování osob 

Kč/hodina 

112,- 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů Kč/hodina 112,- 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí Kč/hodina 112,- 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností 

Kč/hodina 
112,- 

Podpora při zajištění chodu domácnosti Kč/hodina 112,- 
 

Ceník  výše úhrad za poskytování fakultativních služeb 

Úkon 
Výše úhrady 

Jednotka  Kč za jednotku  

Koupel s jemnou masáží - vana Parker v hyg. středisku (15 minut/80,- Kč) Kč/hodina 320,- 

Vířivková masáž dolních končetin - v hyg. středisku  (15 minut/ 70,- Kč) Kč/hodina 280,- 

Vířivková masáž horních končetin - v hyg. středisku  (15 minut/70,- Kč) Kč/hodina 280,- 

Masáž - poskytuje pracovník PS – relaxační  (15 minut/70,- Kč) Kč/hodina 280,- 

Kadeřnické služby - mytí hlavy Kč/úkon 60,- 

Kadeřnické služby - stříhání Kč/úkon 80,- 

Kadeřnické služby - foukání Kč/úkon 80,- 
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Ceník  výše úhrad za poskytování fakultativních služeb 

Kadeřnické služby - vodová ondulace Kč/úkon 80,- 

Kadeřnické služby - barvení Kč/úkon 210,- 

Kadeřnické služby - trvalá Kč/úkon 210,- 

Kadeřnické služby - přípravky - šampon nebo lak nebo tužidlo apod. Kč/úkon 15,- 

Kadeřnické služby - přípravky - trvalá nebo barva apod. Kč/úkon 100,- 

Infrasauna  Kč/hodina 100,- 

Použití pračky a sušičky prádla Kč/1 náplň 60,- 

Doprovod na procházky, individuální volnočasové aktivity Kč/hodina 112,- 

Systém pro hlasovou komunikaci a volání v tísni Kč/1 měsíc 80,- 

Doprava klientů (do 10 km v okolí Liberce) 1 jízda 70,-  

Administrativní činnosti a vyřizování úředních záležitostí (vyjma zákl. soc. 

poradenství) 
Kč/hodina 120,- 

 

Ceník  výše úhrad za půjčování kompenzačních pomůcek  

Úkon 
Výše úhrady 

Jednotka  Kč za jednotku  

Kompenzační pomůcka (dle aktuální nabídky) 
Kč/započatý 

týden 

50,- /započatý 

týden 

Jednorázová doprava kompenzační pomůcky mimo DPS Kč/úkon 70,- 

 

U úkonů uváděných v jednotce Kč/hodina je účtováno každých započatých 15 minut 

za ¼ hodinové výše úhrady. 
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A-3-a) Okrsek Borový vrch  

Borový vrch 1031,  Liberec 14 

 typ poskytované péče: - služby sociální péče ambulantní a terénní - pečovatelská služba 

- služby sociální péče pobytové a ambulantní - odlehčovací služby 

 spádová oblast pro poskytování služeb:   

- DPS Borový vrch 1031 – 1032, Liberec 14,  

- Bedřichovka, Karlov, Kateřinky, Krásná Studánka, Machnín, No-

vé Město, Nové Pavlovice, Radčice, Rudolfov, Ruprechtice, Rů-

žodol, Staré Město 3/4, Staré Pavlovice 

Údaje o DPS Borový vrch:  

 otevření  3. 7. 1996 

 jedná se o  čtyřpodlažní objekt se dvěma vcho-

dy a výtahy;  

 počet  bytů v DPS:  celkem: 36   

z toho bezbariérových:  0 

 maximální počet ubytovaných osob:  51 

 zájmová místnost (přízemí) 1  

Fialka – odlehčovací služby       

 Fialka otevřena v srpnu 2008 

 Jedná se o apartmán 2 + kk v DPS Borový vrch 

 Maximální počet klientů: 2  

 

Zhodnocení činnosti střediska v roce 2012 

Přehled počtu klientů – okrsek Borový vrch – rok 2012  

popis počet  

v DPS Borový vrch 39 

ve Fialce 16 

ve spádové oblasti 201 

Celkem 256 
 

Přehled nákladů a příjmů  – okrsek Borový vrch 

Popis Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Náklady celkem v Kč za rok 4 952 909 4 999 151 5 263 033 

Příjmy pečovatelská služba  za rok 1 663 116 1 644 880 1 779 126 

Příjmy odlehčovací služba za rok 55 420 83 641 167 776 

Příjmy celkem v Kč za rok 1 718 536 1 728 521 1 946 902 

Výnos na 100,- Kč nákladů 34,70 34,58 36,99 
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Obligatorní - hodina

A1 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 875,55

A2 Pomoc při oblékání a svlékání 1,50

A3 Pomoc při prostorové orientaci, samost. pohybu 258,50

A4 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 66,50

B1a Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti 1994,90

B1b Pomoc při úkonech osobní hygieny v hygienickém středisku 723,15

B2 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 6,00

B3 Pomoc při využití WC 89,00

C2 Pomoc při přípravě jídla a pití 87,25

C3 Příprava a podání jídla a pití 1114,50

D1 Běžný úklid a údržba domácnosti 1695,35

D3 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 2,25

D6 Běžné nákupy a pochůzky 2809,30

E1 Doprovázení dětí 48,75

E2 Doprovázení dospělých 41,50

mezisoučet 9814,00

Obligatorní - úkon

D7 Velký nákup (týdenní n., n. ošacení, vybavení) 798,25

C1 Dovoz nebo donáška jídla - Gastron 34528,00

mezisoučet 35326

Obligatorní - kg

D8 Praní a žehlení ložního prádla vč. oprav 611,40

D9 Praní a žehlení osobního prádla vč. oprav 744,50

mezisoučet 1355,9

Fakultativní - hodina

F01 Koupel s jemnou masáží - vana Parker v hyg. středisku 36,25

F02 Vířivková masáž dolních končetin - v hyg. středisku 29,00

F03 Vířivková masáž horních končetin - v hyg. středisku 28,50

F14 Drobné opravy v bytech klientů 2,75

F18 Doprovod na procházky, individuální volnočasové aktivity 26,25

F20 Administr. činnosti a vyřizování úřed. zál. 159,50

mezisoučet 282,25

Fakultativní - úkon

F16 Použití pračky a sušičky prádla 66

F17 Systém pro hlas. komunikaci a volání v tísni 200

F19 Doprava klientů (do 10 km v okolí Liberce) 22

mezisoučet 288

Fakultativní - kg

F15 Praní záclon 10

mezisoučet 9,5

CELKEM 47075,90

   Přehled počtu poskytnutých úkonů pečovatelské služby v okrsku Borový vrch

Skupina úkonů, úkony počet

 

Obligatorní - hodina

OA1 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 401,75

OA2 Pomoc při oblékání a svlékání 6,25

OA3 Pomoc při prostorové orientaci, samost. pohybu 61,50

OA4 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 3,00

OB1 Pomoc při úkonech osobní hygieny 287,50

OB3 Pomoc při použití WC 0,25
mezisoučet 760,25

Obligatorní - úkon

OC1 Zajištění stravy - pobytové služby 385

mezisoučet 385

Obligatorní - pobyt

OD1 Ubytování vč. úklidu, praní - pobytové sl. 392

mezisoučet 392

Fakultativní - hodina

F01 Koupel s jemnou masáží - vana Parker v hyg. středisku 0,50

mezisoučet 0,50

CELKEM 1537,75

   Přehled počtu poskytnutých úkonů odlehčovacích služeb v okrsku Borový vrch

Skupina úkonů, úkony počet
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A-3-b) Okrsek Burianova  

Burianova 969,  Liberec 6 

 typ poskytované péče: - služby sociální péče ambulantní a terénní - pečovatelská služba 

- služby sociální péče pobytové a ambulantní - odlehčovací služby 

 spádová oblast pro poskytování služeb:   

- DPS Burianova 969, 1070 a 1071, Liberec 6,  

- Dolní Hanychov, Doubí, Františkov, Horní Hanychov, Horní Rů-

žodol, Horní Suchá, Janův Důl, Jeřáb, Karlinky, Ostašov, Perštýn 

1/4, Pilínkov, Rochlice 1/2 

Údaje o DPS Burianova 969: 

 otevření 18.6.1996 

 jedná se o sedmipodlažní objekt se dvěma vý-

tahy;  

 počet  bytů v DPS:  celkem: 54   

z toho bezbariérových:    0 

 maximální počet ubytovaných osob:  66 

 zájmová místnost (1.p.)  1  

 denní klub (přízemí)   1 

Růžovka – odlehčovací služby       

 Růžovka otevřena v červnu 2009 

 Jedná se o apartmán 3 + kk v DPS Buriano-

va 969, Liberec 6 

 Maximální počet klientů: 3 

Údaje o DPS Burianova 1070 a 1071: 

 otevření 1.1.2001 

 jedná se o dva šestipodlažní objekty, každý se 

dvěma výtahy;  

 počet  bytů v DPS:  celkem: 58 + 58   

  z toho bezbariérových:  12 + 12 

 maximální počet ubytovaných osob:  79 + 79 
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Zhodnocení činnosti střediska v roce 2012 

Přehled počtu klientů – okrsek Burianova – rok 2012  

popis počet  

v DPS Burianova 144 

v Růžovce 22 

ve spádové oblasti 165 

Celkem 331 
 

Přehled nákladů a příjmů  – okrsek Burianova 

Popis Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Náklady celkem v Kč za rok 7 363 662 6 705 170 6 333 278 

Příjmy pečovatelská služba za rok  2 125 795 1 981 375 1 859 001 

Příjmy odlehčovací služby za rok  40 160 16 387 173 853 

Příjmy celkem v Kč za rok 2 165 955 2 097 762 2 032 854 

Výnos na 100,- Kč nákladů 29,41 31,29 32,10 
 
 

  

Obligatorní - hodina

OA1 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 157,50

OA2 Pomoc při oblékání a svlékání 22,75

OA3 Pomoc při prostorové orientaci, samost. pohybu 536,50

OA4 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 3,75

OB1 Pomoc při úkonech osobní hygieny 193,25

OB2 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 0,50
mezisoučet 914,25

Obligatorní - úkon

OC1 Zajištění stravy - pobytové služby 432

mezisoučet 432

Obligatorní - pobyt

OD1 Ubytování vč. úklidu, praní - pobytové služby 435

mezisoučet 435

CELKEM 1781,25

   Přehled počtu poskytnutých úkonů odlehčovacích služeb v okrsku Burianova

Skupina úkonů, úkony počet
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Obligatorní - hodina

A1 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 796

A2 Pomoc při oblékání a svlékání 182

A3 Pomoc při prostorové orientaci, samost. pohybu 1557

A4 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 251

B1a Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti 1847

B1b Pomoc při úkonech osobní hygieny v hygienickém středisku 543

B2 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 3

B3 Pomoc při využití WC 53

C2 Pomoc při přípravě jídla a pití 23

D1 Běžný úklid a údržba domácnosti 2494

D6 Běžné nákupy a pochůzky 2492

E2 Doprovázení dospělých 55

mezisoučet 10294,25

Obligatorní - úkon

D7 Velký nákup (týdenní n., n. ošacení, vybavení) 729,75

C1 Dovoz nebo donáška jídla - Gastron 36027,00

mezisoučet 36757

Obligatorní - kg

D8 Praní a žehlení ložního prádla vč. oprav 348,60

D9 Praní a žehlení osobního prádla vč. oprav 553,20

mezisoučet 901,8

Fakultativní - hodina

F01 Koupel s jemnou masáží - vana Parker v hyg. středisku 31,75

F14 Drobné opravy v bytech klientů 47,00

F18 Doprovod na procházky, individuální volnočasové aktivity 6,00

F20 Administr. činnosti a vyřizování úřed. zál. 78,75

mezisoučet 163,50

Fakultativní - úkon

F05 Kadeřnické - mytí hlavy 63,00

F06 Kadeřnické - stříhání 93,00

F07 Kadeřnické - foukání 61,00

F08 Kadeřnické - vodová ondulace 19,00

F09 Kadeřnické - barvení 2,00

F10 Kadeřnické - trvalá 5,00

F11 Kadeřnické - přípr. - šamp.,lak, tuž. 291,00

F12 Kadeřnické - přípr. - trvalá, barva 6,50

F17 Systém pro hlas. komunikaci a volání v tísni 617,00

F19 Doprava klientů (do 10 km v okolí Liberce) 90,00

mezisoučet 1248

Fakultativní - kg

F15 Praní záclon 5,50

mezisoučet 5,5

CELKEM 49369,30

   Přehled počtu poskytnutých úkonů pečovatelské služby v okrsku Burianova

Skupina úkonů, úkony počet
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A-3-c) Okrsek Krejčího   

Krejčího 1172,  Liberec 6 

 typ poskytované péče: - služby sociální péče ambulantní a terénní - pečovatelská služba 

- služby sociální péče pobytové a ambulantní - odlehčovací služby 

 spádová oblast pro poskytování služeb:   

- DPS Krejčího 1172, 1173, 1174, Liberec 6,  

- Kristiánov, Kunratice, Nový Harcov, Perštýn 3/4, Rochlice 1/2, 

Vratislavice nad Nisou, Staré Město 1/4 

Údaje o DPS Krejčího 1172: 

 otevření 14. 3. 2009 

 jedná se o pětipodlažní objekt se dvěma výtahy;  

 počet  bytů v DPS:  celkem: 37   

  z toho upravitelné na bezbariérové:   37 

 maximální počet ubytovaných osob:  80 

 jídelna pro klienty v 1. patře 1 

 zájmové místnosti: - cvičebna (2.p.)   1 

 - knihovna (4.p.)     1 

Domovinka –  ambulantní odlehčovací služby       

 Domovinka otevřena v březnu 2009 

 Jedná se o pokoj s kuchyňkou v DPS Krejčího1172 

 Maximální počet klientů: 2 

Pomněnka 1 – pobytové odlehčovací služby 

 Otevřena v červenci 2011 

 Jedná se o apartmán 3+kk v DPS Krejčího1172 

 Maximální počet klientů:                     4 

Pomněnka 2 – pobytové odlehčovací služby 

 Otevřena v září 2012 

 Jedná se o apartmán 1+kk v DPS Krejčího1172 

 Maximální počet klientů:           1 

Údaje o DPS Krejčího 1173: 

 otevření 14. 3. 2009 

 jedná se o šestipodlažní objekt se dvěma výta-

hy;  

 počet  bytů v DPS:  celkem: 61   

  z toho upravitelné na bezbariérové:  61 

 maximální počet ubytovaných osob:  122 

 zájmové místnosti: - čajová kuchyň (1.p.) 1 

 - herna (3.p.)   1 

 - dámský klub (4.p.)   1 
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Údaje o DPS Krejčího 1174: 

 otevření 14. 3. 2009 

 jedná se o pětipodlažní objekt se dvěma výtahy;  

 počet  bytů v DPS:  celkem: 50   

  z toho upravitelné na bezbariérové:  50 

 maximální počet ubytovaných osob:  100 

 zájmové místnosti: - velká klubovna (-1.p.) 1 

 - pracovna (3.p.)     1 

 - pánský klub (4.p.)     1 

Zhodnocení činnosti střediska v roce 2012 

Přehled počtu klientů – okrsek Krejčího – rok 2012  

popis počet  

v DPS Krejčího 145 

v Domovince 1 

v Pomněnce 7 

ve spádové oblasti 207 

Celkem 360 
 

Přehled nákladů a příjmů  – okrsek Krejčího 

Popis Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Náklady celkem v Kč za rok 9 339 780 8 725 760 9 286 229 

Příjmy pečovatelské služby  za rok 2 944 333 2 872 689 2 949 202 

Příjmy odlehčovací služby za rok 29 445 87 030 513 883 

Příjmy prádelna za rok 123 428 152 300 130 607 

Příjmy celkem v Kč za rok 2 973 778 3 112 019 3 463 085 

Výnos na 100,- Kč nákladů 31,84 35,66 37,29 

Prádelnu využívají klienti všech tří okrsků. Svoz a rozvoz prádla je organizován v pravidel-

ných intervalech a je zajišťován mobilními posádkami terénních pečovatelek jednotlivých 

okrsků. Část prádla pro některé klienty z 

DPS se pere i na okrsku Borový vrch a Bu-

rianova.  

Prádelna v okrsku Krejčího navíc obstarává  

z velké části  i praní a opravy pracovních 

oděvů, ložního a dalšího prádla a pracovních 

pomůcek potřebných k zajišťování hlavní 

činnosti organizace pro okrsky Krejčího a 

Burianova. 

Od roku 2012 zajišťuje prádelna Krejčího 

též praní a žehlení prádla v rámci vedlejší 

hospodářské činnosti.  
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Přehled množství prádla dle okrsků -  rok 2012 

Popis 

Prádlo vyprané 

pro klienty pro zaměstnance 
v rámci          

vedlejší činnosti 

Krejčího 2293 kg 1286 kg 1939 kg 

Burianova  432 kg 171 kg 0 kg 

Borový vrch 1322 kg 345 kg 0 kg 

Celkem 4047 kg 1802 kg 1939 kg 

Za rok 2012 bylo pečovatelskou službou vypráno, vyžehleno a dodáno na adresu klientů cel-

kem 4047 kg prádla. Celkem se v roce 2012 vypralo v rámci organizace 7788 kg prádla. 

  

Obligatorní - hodina

OA1 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 1,00

OA3 Pomoc při prostorové orientaci, samost. pohybu 2339,00

OB1 Pomoc při úkonech osobní hygieny 479,00

OH1 Nácvik motorických, psych. a soc. schopností 4,50
mezisoučet 2823,50

Obligatorní - úkon

OC1 Zajištění stravy - pobytové služby 932

mezisoučet 932

Obligatorní - pobyt

OD1 Ubytování vč. úklidu, praní - pobytové služby 1092

mezisoučet 1092

CELKEM 4847,50

   Přehled počtu poskytnutých úkonů odlehčovacích služeb v okrsku Krejčího

Skupina úkonů, úkony počet
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Obligatorní - hodina

A1 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 275,00

A2 Pomoc při oblékání a svlékání 37,75

A3 Pomoc při prostorové orientaci, samost. pohybu 4353,50

B1a Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti 2667,25

B1b Pomoc při úkonech osobní hygieny v hygienickém středisku 109,50

B2 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 10,00

B3 Pomoc při využití WC 3,50

C2 Pomoc při přípravě jídla a pití 195,00

C3 Příprava a podání jídla a pití 2618,50

D1 Běžný úklid a údržba domácnosti 3619,00

D6 Běžné nákupy a pochůzky 4291,25

E2 Doprovázení dospělých 525,75
mezisoučet 18706,00

Obligatorní - úkon

D7 Velký nákup (týdenní n., n. ošacení, vybavení) 218,00

C1 Dovoz nebo donáška jídla - Gastron 46462,00
mezisoučet 46680

Obligatorní - kg

D8 Praní a žehlení ložního prádla vč. oprav 1189,00

D9 Praní a žehlení osobního prádla vč. oprav 484,20
mezisoučet 1673,2

Fakultativní - hodina

F14 Drobné opravy v bytech klientů 74,00

F20 Administr. činnosti a vyřizování úřed. zál. 130,50
mezisoučet 204,50

Fakultativní - úkon

F05 Kadeřnické - mytí hlavy 375,00

F06 Kadeřnické - stříhání 194,00

F07 Kadeřnické - foukání 53,00

F08 Kadeřnické - vodová ondulace 310,00

F09 Kadeřnické - barvení 7,00

F10 Kadeřnické - trvalá 21,00

F11 Kadeřnické - přípr. - šamp.,lak, tuž. 1226,00

F12 Kadeřnické - přípr. - trvalá, barva 20,00

F17 Systém pro hlas. komunikaci a volání v tísni 17,00

F19 Doprava klientů (do 10 km v okolí Liberce) 113,00
mezisoučet 2336

Fakultativní - kg

F15 Praní záclon 101,30
mezisoučet 101,3

CELKEM 69701,00

   Přehled počtu poskytnutých úkonů pečovatelské služby v okrsku Krejčího

Skupina úkonů, úkony počet
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A-4) Zhodnocení činnosti úseku 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
v DPS Krejčího

(kapacita 148 bytů)

v Domovince
(kapacita 7 klientů)

v Pomněnce
(kapacita 4 klienti)

ve spádové oblasti

426 447 401 360

v DPS Česká
(kap. 18 (dříve 59) bytů)

v DPS Burianova
(kapacita 170 bytů)

v Růžovce
(kapacita 3 klienti)

ve spádové oblasti

278 315 452 446 477 382 378 330 331

v DPS Borový vrch
(kapacita 38 bytů)

ve Fialce
(kapacita 2 klienti)

ve spádové oblasti

94 114 136 66 266 364 337 267 256

celkem v DPS 175 174 208 236 278 383 337 377 328

v odlehčovacích službách 7 20 22 39 46

celkem ve spádové oblasti 368 384 534 497 703 769 803 582 573

543 558 742 733 988 1172 1162 998 947

   Přehled celkového počtu klientů pečovatelské služby za celý rok  (2004 - 2012) 

počet klientů v roce

neexist.

neexist.

neexist.

činnost ukončena

145

CELKEM

207

22

201

144

16

165

39

159

neexist.

1

7

17

10

176163

bydliště klientaOkrsek

10

mezisoučet Borový vrch

 Borový 

vrch 
292

6

 Krejčího 

mezisoučet Krejčího

 Burianova 

mezisoučet Burianova

210

213

135

231

39

280

12

47

154

4 2

neexist.

176

5

neexist.

neexist.

245

1431

69 151 162

neexist.

6

23

71

152422

79 105 120

214

3102223711391

214

45372923

7

323 311 312178

9

23

 

Relativní úbytek počtu klientů  uvedený v tabulce je způsoben častějšími aktualizacemi evi-

dence aktivních klientů, z evidence je tak vyřazen větší počet klientů, kteří dlouhodobě neo-

debírají žádnou péči. 

Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány bez úhrady klientům vyjmenovaným v §75 zá-

kona č. 108/2006 Sb. v platném znění, jedná se o:  

a) rodiny, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí; 

b) účastníky odboje; 

c) osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilita-

ci, osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru a po-

zůstalým manželům (manželkám) po výše uvedených osobách. 

V roce 2012 poskytla naše organizace péči 16 takovýmto klientům a jedné rodině, kde 

se narodila trojčata. Náklady na tuto bezplatnou péči činily celkem 330 057,- Kč. 
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Zhodnocení:  

V roce 2012  organizace pokračovala ve zvyšování kvality práce a vzdělávání, který si nasta-

vila. Plánované vzdělávací akce se rozšířily o stáže v Domově pro seniory ve Vratislavicích 

nad Nisou. Naši zaměstnanci si tak měli možnost vyzkoušet péči o klienty v ústavním zaříze-

ní, což pro ně samotné i pro celou organizaci bylo velmi přínosné. 

Vzdělávání v takto širokém rozsahu 

pro všechny pracovníky v přímé péči 

a pro sociální pracovníky bylo velmi 

náročné při plánování personálního 

zajištění poskytovaných služeb 

na jednotlivých okrscích. 

Pro pracovníky v sociálních službách 

se během roku 2012 pravidelně usku-

tečňovaly supervize, na kterých pří-

tomní řešili problémové situace, které 

vznikají během pracovního procesu. 

Supervize pomáhají zmírnit psychic-

kou náročnost tohoto povolání a záro-

veň působí jako prevence tolik aktuál-

ního syndromu vyhoření. 

Spolupráce s TUL přírodovědnou - humanitní fakultou v Liberci i v tomto roce pokračovala. 

Umožnili jsme praxi studentům v oboru sociální práce.   

Organizace má dle zákona o sociálních službách vypracované standardy kvality sociálních 

služeb, na jejich tvorbě se podíleli všichni pracovníci. Standardy jsou zpracovány tak, 

aby co nejvíce odrážely skutečně uplatňované pracovní postupy. Tvorba standardů kvality je  

neustále živý proces, který se vyvíjí dle potřeb klientů a možností poskytovatele, ale zároveň 

musí respektovat potřeby zřizovatele a dodržovat platné zákonné normy. Tyto standardy se 

průběžně dle potřeby aktualizují.  
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7300000 

7400000 

7500000 

příjmy sociální péče 
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Pro zkvalitnění úrovně života klientů se naše organizace zapojila do dobrovolnického pro-

gramu. Spolupracuje s Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p.o. na programu AMICUS 

– dobrovolnický program SENIOR a handicap. Klientům je možnost docházení dobrovolníka 

nabídnuta při návštěvě sociálního pracovníka organizace. Pokud klient souhlasí, je provedena 

další návštěva sociálního pracovníka spolu s koordinátorem. Na této schůzce je již vše domlu-

veno a klientovi je následně představen dobrovolník a domluveny pravidelné návštěvy. Pra-

covníci organizace se v rámci činnosti dobrovolníků podílejí na supervizích a školeních pro 

dobrovolníky. V roce 2012 se uskutečnily 3 supervize, každá v rozsahu 2 hodin, jedno školení 

v rozsahu 5,5 hodin a jedno pravidelné setkání se všemi dobrovolníky. Sociální pracovníci 

pravidelně navštěvují klienty, ke kterým dobrovolníci docházejí a dohlíží, zda tetnto vztah 

naplňuje jeho poslání. 

Velmi zdařilou akcí v rámci vzdělávání našich pracovníků byl kurz kinestetiky. Tento kurz 

obdobně jako v roce 2011 připravila naše fyzioterapeutka. Všichni účastníci (pracovníci 

v sociálních službách) si postupně osvojili bezpečnou a ohleduplnou manipulaci s klienty bez 

zbytečného ohrožení vlastního zdraví.  

Nadace škola hrou stejně jako v minulých letech uskutečnila vánoční besídku pro seniory 

s nadílkou v podobě kosmetických balíčků. O kulturní program se zasloužily děti z MŠ Vrch-

lického. Vánoční besídka se vydařila ke spokojenosti jak klientů, tak i dětí.  

Dne 6. března 2012 jsme se společně s našimi klienty zúčastnili velmi zajímavé besedy 

o změnách v souvislosti se 

sociální reformou. Besedu 

uspořádalo Komunitní stře-

disko Kontakt Liberec v jí-

delně domu s pečovatelskou 

službou v Krejčího ulici. 

Přednášejícími byly specia-

listky oddělení sociálních 

činností odboru sociální péče 

Magistrátu města Liberec. 

Od 23. února do 6. května 2012 se v Severočeském muzeu v Liberci uskutečnila Interaktivní 

výstava Loukamosaic pro děti i dospělé. Naše organizace byla vybrána ke spolupráci na pro-

jektu Loukamosaic a tak jsme při Dernisáži, která v muzeu proběhla 3. května 2012, mohli 

převzít sponzorský šek na část výtěžku výstavy. 

V rámci přeshraniční spolupráce jsme na-

vázali spolupráci s Městským centrem so-

ciální pomoci v Jelení Hoře. Toto zařízení 

jsme navštívili v srpnu 2012. Velmi srdeč-

ně a mile nás přivítal ředitel centra Wojc-

zech Labun a ředitelka Domu pomocy spo-

lecznej Renata Chmielewska. Městské cen-

trum poskytuje sociální služby velmi širo-

kého rozsahu od rodin s dětmi až po senio-

ry, některé ohrožené skupiny obyvatel nebo 

životní prostředí. Naší cílovou skupinou 

jsou však hlavně senioři, proto nás zajímala 

problematika této věkové kategorie u na-
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šich blízkých sousedů. Prohlédli jsme si Dům Pogodna Jesien, která se zaměřuje na potřeby 

starších osob, na jejich bezpečnost, svobodu a soukromí. Seznámili jsme se velmi okrajově se 

systémem zajištění péče a pomoci o tyto občany, s vybavením a personálním obsazením. Dal-

ší setkání proběhlo 26. října 2012 tentokrát u nás v Liberci. Celé setkání proběhlo ve velmi 

milé atmosféře. Naše organizace se mohla pochlubit velmi moderním vybavením jednotlivých 

domů s pečovatelskou službou a nově vybudovanou odlehčovací pobytovou službou, která se 

v poslední době velmi osvědčila a která je v Polsku na samém začátku. Těšíme se na další 

setkání a věříme, že naše spolupráce se bude prohlubovat, v budoucnu by mohla probíhat 

např. i formou workshopů pro zaměstnance obou stran. 

Dne 27. 11. 2012 od 9.00 hodin do 16.00 hodin se ve všech střediscích Centra zdravotní 

a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace uskutečnil den otevřených dveří. Ve všech 

objektech domů s pečovatelskou službou na adresách Krejčího, Borový vrch a Burianova si 

občané mohli prohlédnout veškeré prostory, které mohou naši klienti využívat. Během ná-

vštěvy bylo možné prohlédnout si nově vybudovanou odlehčovací pobytovou službu 

na okrsku Krejčího i již fungující odlehčovací služby na ostatních střediscích. Součástí zahá-

jení na okrsku Krejčího byla krátká prezentace služeb, které naše organizace nabízí. Občer-

stvení na toto slavnostní zahájení věnovala firma Gastron, s.r.o. 
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B) Úsek zdravotní péče 

Stárnutí je vlastností každého z nás a je nedílnou součástí života. Fenoménem dnešní doby je 

stárnutí populace. Současně se soustavně prodlužuje střední délka života, u žen dosahuje 78,7 

roku a u mužů 72,1 roku. Vzhledem k plánování omezování institucionalizace sociálních slu-

žeb je nutné zajistit jiným způsobem našim klientům přiměřenou kvalitu života v jejich do-

mácím prostředí.  

Dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že odtržení zdravotní a sociální péče v praxi neposkytuje 

klientům dostatečnou péči. Vytvoření multidisciplinárního týmu, aktuální předávání informací 

mezi pečovatelkou, zdravotní sestrou a následně lékařem přispívá k včasnému řešení problé-

mu klienta. Pečovatelka je velmi často první osoba, která zpozoruje změny ve zdravotním 

stavu klienta; někdy je dokonce jediná, s kým klient přijde do styku. Výhodou je, že poskyto-

vání zdravotní péče v domácím prostředí je pro klienta daleko méně stresující. V neposlední 

řadě je i ekonomická výhodnost této služby oproti umístění klienta v nemocnici nebo domově 

pro seniory Kombinací poskytování zdravotní a sociální péče  je možné zajistit našim klien-

tům komplexní, kvalitní a přiměřenou péči v domácím prostředí po co možná nejdelší dobu. 

Ordinace lékaře, fyzioterapeutky a pracoviště domácí péče sídlí od března 2009 v nových 

prostorách domu s pečovatelskou službou v Krejčího ulici 1174. Další zázemí pro poskytová-

ní péče se nachází i v DPS Burianova. Poskytování zdravotní péče bylo zahájeno v červnu 

2009. Lékař pro většinu klientů DPS Krejčího ordinuje 1x týdně v prostorách budovy B a  dle 

potřeby dochází za klienty do jejich domácností. Tímto způsobem je zajištěn pružný přenos 

informací. Na ostatních okrscích klientům ordinují zdravotní péči jejich ošetřující lékaři. 

Zdravotnické přístroje jsou přenosné a není problém léčebný proces zajistit i v domácím pro-

středí imobilních klientů. 

Smlouvy o poskytování zdravotní péče byly uzavřeny s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 

ČR, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR, , Českou průmyslovou zdravotní pojiš-

ťovnou a Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

(pouze pro odbornost fyzioterapie).  

Poměrně velký zájem o poskytování zdravotní péče je ze strany klientů pojištěných u Vojen-

ské zdravotní péče, těmto klientům však můžeme nabídnout jen péči za přímou úhradu. K 

evidenci a zpracování úhrad poskytnuté péče je využíván program Medicus Start a vyúčtování 

je kompletně předáváno zdravotním pojišťovnám pouze elektronickou formou. Tento systém 

zaručuje snadněji dostupná statistická data, lepší přehled využití jednotlivých pracovníků  

a rychlejší komunikaci se zdravotními pojišťovnami. 

 

Zdravotní péče 

Počet ošetřených klientů 271 

Počet výkonů                                                   29 738 

Tržby za hotové                                            3 443,- Kč 

Tržby od ZP                                      2 793 698,- Kč 

Tržby celkem 2 797 141,- Kč 
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B-1) Fyzioterapie 

Ordinace fyzioterapie je umístěna v přízemí domu s pečovatelskou službou v objektu Krejčí-

ho 1174, Liberec 6. Vstup do budovy i ordinace je bezbariérový, s možností parkování v těsné 

blízkosti, což umožňuje poskytování zdravotní péče i pacientům s pohybovými potížemi. Or-

dinace je přístupná nejen pro klienty CZaSP, ale i pro ostatní občany. Další pracoviště fyzio-

terapeutky je umístěno v prostorách jednotlivých domů s pečovatelskou službou na hygienic-

kých střediscích, kde mohou klienti využít vodoléčbu. 

Zdravotní péči poskytuje diplomovaná fyzioterapeutka v ordinaci, v bytech klientů (dle zdra-

votního stavu klientů, např. zhoršené hybnosti) nebo v hygienických střediscích jednotlivých 

domů s pečovatelskou službou, kde je možné poskytovat vodoléčbu formou vířivkových kou-

pelí na horní nebo dolní končetiny a perličkové lázně ve vaně Parker. Zdravotnické přístroje 

jsou přenosné a není problém léčebný proces zajistit i v domácím prostředí imobilních klien-

tů. 

Velmi důležitý je aktivní přístup klientů ke svému zdraví. Nedílnou součástí takového přístu-

pu je aktivní pohyb klienta, přináší mu rovnováhu, duševní svěžest, flexibilitu a v neposlední 

řadě zajištění koordinačních dovedností. 

To vše je nutností, aby byl schopen zůstat 

ve svém domácím prostředí po co nejdelší 

dobu. Klient tak sám přispěje k udržení 

svého  důstojného stárnutí bez nebo s mi-

nimálním omezením.  

K udržení aktivit seniora je důležité pravi-

delné cvičení. Klienti CZaSP mohou využít 

cvičení skupinové nebo dle přání klienta 

též individuální. Fyzioterapeutka cvičí pra-

videlně na každém okrsku  jednou týdně se 

skupinou cvičenců. Účast je zcela dobro-

volná. Pravidelné skupinové cvičení přispí-

vá nejen ke zlepšení a udržování funkční zdatnosti, ale též pozitivně ovlivňuje psychiku klien-

ta. Při tomto cvičení je nutné znát zdravotní stav cvičenců a možnosti všech zúčastněných. 

Při cvičení jsou používány např. overbally a fyziobaly. 
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Jednotlivé léčebné procedury provádí fyzioterapeut na předpis lékaře. Výkony jsou hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění nebo za přímou úhradu v případě, že výkon není hrazen ze 

zdravotního pojištění. 

Platba od všeobecné zdravotní pojišťovny je hrazena formou předběžné úhrady, sjednané na 

každé pololetí daného roku, po ukončení období jsou tyto platby doúčtovány dle skutečnosti. 

Ostatním pojišťovnám se účtují zdravotní výkony vždy čtvrtletně.   

Fyzioterapie je klientům často poskytována často opakovaně z důvodů vleklých onemocnění, 

kde je velkou odměnou i částečný návrat hybnosti klienta.  

V rámci rehabilitace jsou poskytovány zdravotní úkony jako např. magnetoterapie, ošetření 

ultrazvukem, laserem, ruční i přístrojové lymfodrenáže, elektroléčba, mobilizace, měkké 

techniky a další léčebné procedury. Nedílnou součástí rehabilitační léčby je i vodoléčba for-

mou vířivek na dolní a horní končetiny nebo perličkové koupele celého těla.  

Fyzioterapeutka aktivně spolupracuje s týmem pracovníků v sociální péči a dle potřeby doká-

že poradit a pomoci s manipulací imobilního klienta tak, aby klientovi byl zaručen maximální 

komfort a zároveň, aby si pracovníci sami neničili svoje zdraví.  

V rámci celoživotního vzdělávání se fyzioterapeutka zúčastnila kurzu Obsluha počítače pro 

pokročilé v celkové relaci 80 hodin a vzdělávací akce v krajské nemocnici Liberec na téma 

funkce nohy v posturální stabilizaci. 

 

Fyzioterapie  

Počet úvazků 1 

Počet pracovníků 1 

Počet ošetřených klientů 154 

Počet ošetřených žen 112 

Počet ošetřených mužů 42 

Počet výkonů  4 454 

Počet výkonů léčebné tělesné výchovy 1 200 

Počet výkonů fyzioterapie 1 514 

Počet výkonů měkkých technik a mobilizací 1 740 

Tržby od ZP 306 561,65 Kč 

Tržby za hotové  2 150,00 Kč 

Tržby celkem 308 711,65 Kč 

 

B-2)  Domácí péče - home care 

Cílem poskytování domácí péče našim klientům je snaha o udržení či zlepšení zdravotního 

stavu a kvality života seniorů v době, kdy u nich výrazně dochází ke snížení soběstačnosti 

v denních aktivitách a schopnosti se o sebe postarat.  

Hlavní zázemí pro všeobecné zdravotní sestry poskytující domácí péči je umístěno v domě 

s pečovatelskou službou v objektu Krejčího 1174 a v domě s pečovatelskou službou Buriano-

va 1071. Zdravotní péče formou domácí péče je poskytována ve všech domech 

s pečovatelskou službou v jednotlivých bytech klientů, dle přání jednotlivých klientů i 

v terénu na území města Liberce vždy dle indikace ošetřujícího nebo odborného lékaře. 
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Domácí péči zajišťují zkušené všeobecné sestry, které úzce spolupracují s lékaři, rodinnými 

příslušníky, fyzioterapeutkou a všemi dalšími pracovníky organizace i pracovníky humanitní-

ho odboru, s pracovníky státní správy a sociálními pracovníky nemocnice.  

Na každém okrsku poskytuje klientům domácí péči jedna nebo dvě všeobecné sestry, o ví-

kendu, případně v noci zajišťuje nezbytnou péči pro všechny 

okrsky jedna všeobecná sestra dle momentálního zdravotní-

ho stavu klienta. Zdravotnický personál zajišťuje výkony 

domácí péče od odběrů biologického materiálu, kontroly 

fyziologických funkcí, vyšetření zdravotního stavu, podávání 

léků až po převazy dekubitů či ošetření jiných defektů. Vel-

mi důležitá je např. hydratace seniorů, na kterou je kladen 

velký důraz spolu se správnou výživou. Správné podávání 

léků je velmi důležité pro klienty s demencí, se kterou se 

velmi často v naší práci setkáváme a aplikace inzulínu pro-

střednictvím domácí péče je často pro klienty s různými 

formami demence jediná možnost jak předejít akutním zdra-

votním problémům. Tyto faktory významně ovlivňují kvalitu 

života a sestry spolu s pracovníky sociální péče mohou tento 

stav pozitivně ovlivnit.  

Výkony domácí péče jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Platby za výkony do-

mácí péče jsou všeobecnou zdravotní pojišťovnou hrazeny měsíčně, zdravotní pojišťovně 

ministerstva vnitra jsou účtovány čtvrtletně.  

Důležitým měřítkem kvality poskytované péče je celoživotní vzdělávání a uplatňování mo-

derních postupů v ošetřovatelství. Sestry se průběžně zůčastnily mnoha vzdělávacích akcí. 

Mezi nejdůležitější patří kurz Výživový poradce v celkové délce 125 hodin, celostátní konfe-

rence Léčba ran a kožních defektů , kurz Manažer v rozsahu 145 hodin  a počítačové kurzy. 

Mezi další vzdělávací akce patřily Péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním,  Nové 

přístupy v péči o seniory a Mezinárodní modely a koncepty péče. Sestry se aktivně účastní i   

elearningových kurzů na stránkách České asociace sester, kde si mohou vybrat aktuální téma-

ta. 
 

Home care 

Počet úvazků 5 

Počet pracovníků 8 

Počet ošetřených klientů 165 

Počet ošetřených žen 128 

Počet ošetřených mužů 37 

Počet  výkonů  u mobilních klientů 17 251 

Počet výkonů u imobilních klientů 7 737 

Počet výkonů celkem  24 988 

Počet návštěv 16 706 

Tržby z prodeje materiálu 1 293,00 Kč 

Tržby od ZP 2 487 136,64 Kč 

Tržby celkem 2 488 429,64 Kč 
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B-3)   Zhodnocení úseku zdravotní péče 

Poskytování zdravotní péče formou domácí péče a fyzioterapie bylo zahájeno 1. června 2009. 

Za tuto dobu byla jasně potvrzena nutnost a neoddělitelnost zdravotní a sociální péče. 

Pro seniora s pohybovými či jinými problémy je velkou výhodou a často i naprostou nezbyt-

ností dobrá dostupnost zdravotní péče. Při ošetřování seniorů se nejednou setkáváme s tím, 

že péče rodinných příslušníků z různých důvodů není dostatečná a ztrátu sociálních vazeb 

klient velmi špatně přijímá. Odráží se v jeho somatickém i psychickém stavu. Zde je důležité, 

že edukační činností lze tento stav výrazně pozitivně ovlivnit. 

V domech s pečovatelskou službou, kde domácí péči zajišťuje zdravotnický personál CZaSP, 

je zřejmá daleko hlubší spolupráce nejen v rámci organizace, ale především s ošetřujícími 

lékaři, rodinnými příslušníky i se sociálními pracovníky nemocnice. Tento multidisciplinární 

tým velmi pozitivně ovlivňuje celkový 

stav seniora. Klientovi je poskytnuta 

pomoc daleko rychleji a operativněji 

dle momentálních změn zdravotního 

stavu, což přispívá jednoznačně ke 

zkvalitnění života seniora. Klient mů-

že zůstat ve svém domácím prostředí i 

ve chvílích, kdy kromě sociálních 

služeb potřebuje zajistit i nezbytnou 

zdravotní péči. Pro maximálně kvalit-

ní život v seniorském věku je nedílnou 

součástí aktivní přístup k životu, po-

hybová aktivita a plná duševní svě-

žest. Rozšíření a zkvalitnění komplex-

ní péče rozhodně přispívá ke zvyšová-

ní kvality života seniora.  

V neposlední řadě je zde i ekonomický efekt, kdy zdravotní péče v domácím prostředí je fi-

nančně nezanedbatelně méně náročná než péče o klienta v rámci hospitalizace v nemocnici 

nebo umístění v rezidenčních zařízeních. Bohužel tuto péči nelze zajistit klientům, kteří jsou 

pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. 

Na závěr je nutné konstatovat, že poskytování zdravotní péče v rámci organizace je velkým 

přínosem pro klienta a celkově zvyšuje kvalitu péče o naše spoluobčany. 

Perspektiva klienta a spokojenost s poskytovanými službami patří k jednomu z hlavních krité-

rií kvality poskytované péče. 
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C) Technický úsek 

Změny v roce 2012 

 leden - srpen - opravy havarijních stavů koupelen v objektech Burianova 

 duben - květen - doplnění ovládání oken koupelen v objektech Borový vrch 

 říjen - listopad - oprava havarijních stavů balkonů objektů Borový vrch 

 říjen - oprava havarijních stavů teras objektu Burianova 969 

 prosinec - zakoupení nového automobilu VW Caddy 

 - výměna zásobníku teplé vody v objektu Borový vrch    

Činnosti úseku 

S nadsázkou by se daly činnosti technického úseku definovat jako „facility management“ naší 

organizace, tedy jako komplexní řízení podpůrných činností firmy. V praxi to znamená, 

že technický úsek kompletně zajišťuje tyto technické záležitosti organizace: 

 správa a údržba nemovitostí, prostor a majetku organizace;  

 správa informační techniky;  

 správa vozového parku;  

 organizování distribuce stravy pro klienty sociální péče. 

Vzhledem k tomu, že činnosti technického úseku zajišťují pouze 4 pracovníci, je zřejmé, 

že plnění kompletních úkolů tohoto úseku by se neobešlo bez úzké spolupráce s dalšími pra-

covníky organizace – především úseku sociální péče (okrskovými vedoucími a dispečerkami).  

C-1) Správa nemovitostí a údržba 

Správu a údržbu nemovitostí zajišťuje naše organizace pro Statutární město Liberec 

na základě mandátní smlouvy č. 11/10/0027 ze dne 4. 1. 2010 v těchto objektech: 

 Borový vrch 1031 a 1032; 

 Burianova 969, 1070, 1071; 

 Krejčího 1172, 1173, 1174.  

Jelikož všechny tyto objekty jsou domy s pečovatelskou službou, ve kterých naše organizace 

poskytuje sociální péči, bylo nastavení spolupráce v oblasti správy nemovitostí velice přínos-

né především z hlediska velmi blízkého kontaktu našich pracovníků s uživateli bytových jed-

notek těchto domů.  

V roce 2012 jsme se zástupci majitele nemovitostí pokračovali v plné spolupráci na řešení 

oprav havarijních situací (a pokud možno jim předcházejícím). Též jsme pokračovali 

v nastoleném trendu uskutečňování úprav technického vybavení, které si kladou za cíl zvýšení 

hospodárnosti a uživatelského komfortu. Vzhledem ke změně pravidel při zadávání zakázek 

většího rozsahu, které přešly do kompetence majitele nemovitostí, a vzhledem ke snížení cel-

kové částky vymezené na správu nemovitostí, bylo těchto „nehavarijních úprav“ méně, 

nicméně z níže uvedeného přehledu je patrné, že několik se nám jich uskutečnit podařilo:  

Během roku 2012 byly řešeny a realizovány následující akce většího rozsahu: 

 řešení reklamačních závad v objektech Krejčího; 

 pravidelné zákonem a normami dané revize a kontroly;    

 opravy havarijních stavů koupelen v objektech Burianova; 

 kompletní doplnění ovládání oken koupelen v objektech Borový vrch; 

 doplnění systémů nouzového volání do výtahů v objektech Burianova; 

 opravy havarijních stavů vybraných balkonů v objektech Borový vrch; 

 odstranění havarijních stavů záložních zdrojů evakuačních výtahů v objektech Krejčího;  

 opravy havarijních stavů vybraných teras objektu Burianova 969; 
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 kompletní odhlučnění záložních zdrojů evakuačních výtahů v objektech Krejčího; 

 úprava systému domácích telefonů v objektech Krejčího umožňující operativnější přivolání 

pracovníků sociální péče; 

 kompletní výměna nefunkčního zásobníku teplé vody v objektu Borový vrch. 

C-2) Správa informační techniky 

Správa IT zajišťuje veškeré činnosti týkající se informačních a komunikačních technologií, 

mezi nejdůležitější úkoly patří: 

 administrace počítačové sítě včetně podpory softwarových aplikací využívaných 

v organizaci, v současné době se jedná o 30 klientských stanic a 2 servery; 

 zajišťování telefonních a datových služeb poskytovatelů pevných linek a mobilních operá-

torů;  

 aktualizace webové prezentace; 

 správa systému pro komunikaci a volání v tísni pro klienty sociální péče; 

 správa kamerových systémů společných částí objektů Burianova a Borový vrch; 

 administrace systému evidence poskytnuté sociální péče pomocí čteček čárových kódů. 

  Tento systém nám napomáhá mnohem jednodušeji a efektivněji zajistit povinné vykazo-

vání údajů pro MPSV ČR prostřednictvím OK systému. Zaznamenávání a vykazování 

přesných údajů o poskytované péči se též osvědčilo z hlediska kontrolních mechanismů 

efektivity práce zaměstnanců. I to přispělo k navýšení celkového objemu poskytnuté péče 

při obdobném počtu zaměstnanců.   

Správce sítě navíc velmi úzce spolupracuje s autorem programu Pečovatelská služba – James 

edition, jehož je systém evidence péče pomocí čteček součástí, což zajišťuje, že program od-

povídá potřebám aktuálních požadavků vznikajících v naší organizaci a zároveň odpovídá 

platné legislativě. 

C-3) Doprava 

V roce 2012 se počet vozidel organizace nezměnil, disponovali jsme 13 vozidly.  

V prosinci došlo v rámci systematického omlazování vozového parku k plánované výměně 

třináctiletého vozu za nový víceúčelový.  

Vozidla v naší organizaci slouží k rozvozu stravy, nákupům pro naše klienty, dopravy klientů 

a zajištění péče klientům bydlícím 

mimo domy s pečovatelskou služ-

bou (tzv. terénní péči). Jejich pro-

voz je téměř plnohodnotně městský, 

na krátké vzdálenosti, při rozvozu 

obědů někdy v řádu desítek metrů. 

Z tohoto důvodu dochází 

k rychlejšímu opotřebení vozidel 

a proto též klademe velký důraz 

na systematičnost omlazování celé-

ho vozového parku.  

Celkem neodmyslitelným prvkem 

při organizování provozu dopravy 

vozového parku se pro nás už stalo 

používání systému GPS. Tento sys-

tém umožňuje efektivní kontroly využívání jednotlivých tras a čerpání pohonných hmot, sou-

částí softwarového vybavení GPS systému jsou navíc podrobné knihy jízd, kontrola tankování 

a další statistické nástroje. V roce 2012 jsme navíc obměnili software využívaný ke zpacování 
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dat ohledně autoparku, tato nová aplikace přímo spolupracuje se systém GPS a CCS kartami 

pro tankování pohonných hmot, zpracované údaje statistik jsou tak velmi přesné.  

Celkový počet ujetých kilometrů v roce 2012 je 179.402 km, což je oproti roku 2011 

o 7.140 km více. Tento nárůst koresponduje s celkovým nárůstem objemu péče.  

C-4) Distribuce stravy 

V roce 2012 byl pro klienty pečovatelské služby zajišťován rozvoz stravy obdobně jako 

v roce 2011, tzn. ze čtyř výdejních míst firmy GASTRON: 

 z výdejny školní jídelny na adrese Ještědská;  

 z výdejny školní jídelny na adrese Na Bojišti; 

 z výdejny školní jídelny na adrese Barvířská; 

 z výdejny školní jídelny na adrese T. G. Masaryka.  

V pracovní dny je strava zajišťována ze všech čtyř výdejních míst pro všechny okrsky pečo-

vatelské služby. O sobotách, nedělích a svátcích zajišťuje firma Gastron s.r.o. stravu 

z výdejny Na Bojišti. Rozvoz zajišťují pracovníci pečovatelské služby. 

Nadále zůstává rozvoz stravy rozložen do šesti rozvozových tras, které operativně upravujeme 

dle aktuálních potřeb. 

Za rok 2012 jsme našim klientům dodali celkem 117 017 obědů. To je mírný pokles oproti 

roku 2011, který je pravděpodobně způsoben rozšiřující se nabídkou v této oblasti. 

Pro klienty odlehčovacích služeb zajišťujeme celodenní stravu z Krajské nemocnice Liberec. 

V roce 2012 jsme takto obsloužili naše klienty v 1 749 případech. 
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D) Hospodářská činnost 

V roce 2012 organizace aktivně zajišťovala v rámci vedlejší hospodářské činnosti tyto služby:  

 pronájem nebytových prostor; 

 výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; 

 čištění a praní textilu a oděvů. 

Výše uvedené činnosti jsou v souladu se zřizovací listinou a jejími dodatky, s výpisem z živ-

nostenského rejstříku a výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl Pr, vložka 629. 

Tyto činnosti organizace provozuje v rámci efektivnějšího využití prostor a prostředků, které 

má organizace k dispozici a nebyly by plně využity v rámci hlavní činnosti.  

Jedná se zejména o pronájem vzdělávací místnosti v objektu Krejčího 1172, kterou lze v pří-

padě potřeby propojit s jídelnou a využít ji k různým jednorázovým akcím nebo vzdělávacím 

činnostem. 

Klienti využívají možnost nakoupit si inkontinentní pomůcky a zdravotní materiál v místě 

domů s pečovatelskou službou, což přináší časovou úsporu pracovníkům v sociálních služ-

bách, kteří nemusí jezdit a zajišťovat tento materiál v okolních lékárnách a finanční úsporu 

samotným klientům. Jedná se především o výrobky firmy Hartmann a Tena. 

V objektu Krejčího 1173 byla vybudována prádelna pro účely praní a žehlení prádla klientům 

v rámci hlavní činnosti. Prádelna je vybavena tak, že kapacitně zvládne vyprat víc prádla, než 

je poptávka klientů CZaSP. Z důvodů efektivnějšího využití vybavení prádelny byla tato čin-

nost nabídnuta firmě Gastron a Komunitním pracem o.p.s.a mohou ji využívat i další firmy 

či občané města do naplnění kapacity prádelny. V roce 2012 bylo vypráno v rámci vedlejší 

hospodářské činnosti 1939 kg prádla. 

 

 Vedlejší - hospodářská činnost 

Náklady 231 921,- Kč 

Tržby praní a žehlení prádla 181 073,- Kč 

Tržby prodej zboží 91 425,- Kč 

Tržby pronájem 11 600,- Kč 

Zisk z vedlejší hospodářské činnosti 52 147,- Kč 
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II. 

Rozbor oprav a údržby 

Vyhodnocení čerpání 

přijatých účelových finančních prostředků 

Čerpání přijatých účelových prostředků 

1) příspěvek zřizovatele na provoz:  19 123 023 Kč 

- provoz 17 500 000 Kč 

- odpisy   1 623 023 Kč 

2) účelová dotace Libereckého kraje:  110 000 Kč 

- určeno na mzdové prostředky pracovníků v sociálních službách 

3) dotace MPSV:  1 420 000 Kč  

- určeno na mzdové prostředky pracovníků v sociálních službách 

4) Úřad práce projekt OPLZ: 1 043 338 Kč  

- náklady na vzdělávání pracovníků – celkem proškoleno v kurzu Manažer 11 pracovní-

ků, v kurzu Základy obsluhy osobního počítače 28 pracovníků, Obsluha osobního počí-

tače (pokročilí) 14 pracovníků a v kurzu Poradce pro výživu 12 pracovníků. 

5) Centrum profesního rozvoje AABYSS s.r.o.: 296 741 Kč  

- integrace sociálně vyloučených skupin , projekt Poradenství, k řízení vlastní kariéry 

po padesátce - mzdové prostředky pro pracovnice, které jsme v rámci tohoto projektu 

zaměstnávali na pozici pracovník v sociálních službách.  

Rozbor oprav a údržby - rok 2012 

opravy aut  289 581  Kč  

ostatní opravy   49 726  Kč  

 revize   18 394  Kč   

CELKEM 357 701  Kč  

Opravy aut 

V prosinci roku 2012 organizace zakoupila jedno nové auto VW Caddy. Ke konci roku měla 

organizace v majetku 14 automobilů s plánem odprodat dva nejstarší vozy.  

Náklady na údržbu a opravy jednoho auta činily v průměru ročně 22 tisíc Kč.  

Jednalo se především o běžné drobné opravy závad způsobených opotřebením aut používa-

ných minimálně 8 hodin denně v silném městském provozu. 

Další nemalou položkou jsou výměny pneumatik a povinné technické kontroly. 

Náklady na opravy způsobené haváriemi jsou kryty pojišťovnami. 
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Opravy budov  

Organizace neměla v roce 2012 svěřené budovy (v majetku organizace) a prováděla z vlast-

ních prostředků pouze drobné opravy interiérů. 

Organizace dále zajišťovala správu nemovitostí na základě mandátní smlouvy se Statutárním 

městem Liberec. Náklady na materiál a dodavatelsky zajišťované opravy jsou přefakturovány 

mandatáři (SML), v roce 2012 tyto náklady činily cca 1 691 tisíc Kč.  

Ostatní opravy 

Jde o běžné provozní opravy elektrických spotřebičů, výpočetní techniky, osvětlení, zabezpe-

čovacího zařízení, zdravotnických přístrojů, zařízení hygienických středisek a náklady 

na likvidační protokoly. 

Revize 

Jedná se o revize elektrospotřebičů, revize elektronického zabezpečovacího systému, revize 

hygienických zařízení a  zdravotní techniky. 



   Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace  
 Burianova 969/8, Liberec 6,  tel.: 482 323 324, e-mail: czasp@czasp.cz 

  

43 / 52 

III. 

Komentář k daňovým povinnostem organizace 

Daň z příjmu právnických osob 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. bylo 

podáno dne  1.3.2013  na Finančním úřadu v Liberci. 

Výsledek hospodaření: zisk 28 605 Kč.  

Celkové náklady z hlavní činnosti činily 32 504 942 Kč, základ daně 52 147 Kč, základ daně 

po snížení o částku  podle § 20 odst. 7  je 0 Kč. Částku 9 908 Kč (ušetřenou  daň) použije 

organizace do rozpočtu v roce 2013, ve finančním vypořádání  je navržena do rezervního fon-

du.    

Daň silniční 

V roce 2012 organizace neprovozovala výdělečnou činnost spojenou s dopravou a nevznikla 

tedy povinnost platit silniční daň (zákon č. 16/1993 Sb., § 2)  

Daň z nemovitosti  

Organizace nemá nemovitosti. 

Daň darovací 

Osvobození od daně darovací podle zákona ČNR č.357/1992 Sb. § 20 odst. 4. 
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Tabulka č. 1 

Výnosy a náklady 2012
hlavní + doplňková činnost celkem  

 tis. Kč

Skutečnost Plán Skutečnost

2011 2012 2012

501 1 563 700 1 192 170,3% 76,3%

502,3 1 110 1 100 1 045 95,0% 94,1%

504 36 150 72 48,0% 200,0%

2 709 1 950 2 309 118,4% 85,2%

511 443 450 358 79,6% 80,8%

512 10 10 4 40,0% 40,0%

513 20 15 22 146,7% 110,0%

518 900 900 775 86,1% 86,1%

1 373 1 375 1 159 84,3% 84,4%

521 17 383 17 480 18 973 108,5% 109,1%

524 5 817 5 890 6 370 108,1% 109,5%

527 1 026 1 000 1 480 148,0% 144,2%

528 167 165 79 47,9% 47,3%

24 393 24 535 26 902 109,6% 110,3%

531

538

0 0 0

541,2

544

547

549 297

0 0 297

551 1 441 1 623 1 608 99,1% 111,6%

552-4

1 441 1 623 1 608 99,1% 111,6%

555-556 Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek

557 0 2

558 400 460 115,0%

0 400 462 1 0

562 0 0 0

563

569 291 320 0 0,0% 0,0%

291 320 0 0,0% 0,0%

591

30 207 30 203 32 737 108,4% 108,4%

601

602 9 449 9 660 10 620 109,9% 112,4%

603 12

604 52 91 175,0%

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0

611-614

621-4

641-7,649 21 0 59 281,0%

662-9 11 0 5 45,5%

648

9 533 9 660 10 787 111,7% 113,2%

671 Výnosy vybraných ústředních vládních instituc z transferů

Příspěvek na odpisy 1 441 1 623 1 608 99,1% 111,6%

Příspěvek na provoz 17 500 17 500 17 500 100,0% 100,0%

Příspěvek na provoz  Kraj LB (MPSV) 1 298 1 420 1 420 100,0% 109,4%

Příspěvek na provoz  Kraj LB 35 0 110 314,3%

Úřad práce (EU) 414 1 043 251,9%

AABYSS 297

20 688 20 543 21 978 107,0% 106,2%

V Ý N O S Y  vč. dotací celkem 30 221 30 203 32 765 108,5% 108,4%

14 0 28

672

Ostatní náklady z činnosti

celkem seskupení 54

Odpisy dlouhodobého majetku

skut.12/11 

(%)

celkem seskupení 50

Opravy a udržování

Cestovné

Jiné sociální náklady

celkem seskupení 52

Účet Název
% plnění 

plánu 

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek

Prodané zboží

Náklady na reprezentaci 

Ostatní služby

celkem seskupení 51

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Daň silniční

Jiné daně a poplatky

celkem seskupení 53

Pokuty,penále a úroky z prodlení

Prodaný materiál

Manka a škody

Zůstatková hodnota prodaného majetku

celkem 551-554

celkem 555 - 557

Uroky

Kursové ztráty

Ostatní finanční náklady

Náklady z odepsaných pohledávek

DDM

celkem 562 - 569

Daň z příjmů

N Á K L A D Y    celkem

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Výnosy z prodeje služeb

Výnosy z pronájmu

PŘÍSPĚVKY  a  DOTACE   celkem

Hospodářský  výsledek       +/-

VLASTNÍ   VÝNOSY    celkem

Výnosy 

vybraných 

místních vládních 

instituc z 

transferů

Výnosy z prodaného zboží

Změna stavu zásob výrobků

Aktivace materiálu a zboží

Ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy

Čerpání fondů 
1)



   Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace  
 Burianova 969/8, Liberec 6,  tel.: 482 323 324, e-mail: czasp@czasp.cz 

  

46 / 52 

Tabulka č. 2 

Skutečnost 2012 - Nákladové a výnosové účty

v hlavní a doplňkové činnosti
 tis. Kč

Hlavní Doplňková

činnost činnost

501 Spotřeba materiálu 1 176 16 1 192

502 Spotřeba energie 1 006 39 1 045

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0

504 Prodané zboží 72 72

511 Opravy a udržování 353 5 358

512 Cestovné 4 4

513 Náklady na reprezentaci 22 22

518 Ostatní služby 773 2 775

521 Mzdové náklady 18 903 70 18 973

524 Zákonné sociální pojištění 6 345 25 6 370

525 Jiné sociální pojištění 79 79

527 Zákonné sociální náklady 1 477 3 1 480

528 Jiné sociální náklady 0

531 Daň silniční 0

532 Daň z nemovitostí 0

538 Jiné daně a poplatky 0

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0

542 Jiné pokuty a penále 0

544 Prodaný materiál 0

547 Manka a škody 0

549 Ostatní náklady z činnosti 297 297

551 Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku 1 608 1 608

553 Zůstatková cena prodaného DHM 0

554 Prodané pozemky 0

555 Tvorba a zúčtování rezerv 0

556 Tvorba zák.opravných položek 0

557 Náklady z odepsaných pohledávek 2 2

558 Náklady z DDM 460 460

563 Kurzové ztráty 0

569 Ostatní finanční náklady 0

591 Daň z příjmů 0

N Á K L A D Y    celkem 32 505 232 32 737

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0

602 Výnosy z prodeje služeb 10 439 181 10 620

603 Výnosy z  nájmů 12 12

604 Výnosy za prodané zboží 91 91

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0

611-614 Změna stavu NV, polotovarů,výrobků 0

621-4 Aktivace materiálu,DHM a zboží 0

641-642 Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení 0

643 Výnosy z odepsaných pohledávek 0

644-647 Výnosy z prodeje materiálu,DHM, 22 22

648 Čerpání fondů 0

649 Ostatní výnosy z činnosti  37 37

662 Úroky 5 5

663 Kurzové zisky 0

669 Ostatní finanční výnosy 0

V Ý N O S Y    celkem 10 503 284 10 787

Účet Název Celkem
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Tabulka č. 3 

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady
                v tis. Kč

řádek 

číslo
2011 2012

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 76,00 77,67

Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 17 091 18 800
**

Čerpání fondu odměn na mzdy 3

Ostatní osobní náklady celkem 4 292 173

v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom. 5 70 173

- odstupné 6 222 0

- příp. jiné ostatní osobní náklady * 7

Průměrná měsíční mzda zaměstnance  v Kč  

 - bez FO (ř.2 :  ř.1 :  12) x 1000 8 18 740 20 085

 - včetně FO ((ř.2 + ř.4) :   ř.1 :  12))x1000 9 18 740 20 085

Zákonné zdravotní pojistné - nákladové 10 1 540 1 686

Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové 11 4 278 4 684

Povinný příděl do FKSP (1 %) 12 171 187

** navýšení 80.000,- Kč o náhradu mzdy za nemoc
 

Tabulka č. 3a 

Usměrňování prostředků na platy  (naříz. vlády č. 447/2000 Sb.) - r. 2012
v tis. Kč

Ukazatel stanoven skutečnost *

Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočt. částky) 17 480 18 894

z toho:  objem prostředků na platy v absolutní výši (podle

              nařízení vlády č. 447/2000 Sb.)

*   uvede se skutečnost po případném použití fondu odměn na krytí překročení - § 6 odst. 2  naříz. vlády č. 447/2000 Sb.

* Povoleno nadlimitní čerpání - plně hrazeno z dotací, které organizace v roce 2012 obdržela:

Účelová dotace z rozpočtu  Libereckého kraje 110 tis.Kč, dotace MPSV 1 420 tis.Kč,

Úřad práce ČR OPLZ 1 043 tis. Kč, Centrum profesního rozvoje, AABYSS s.r.o. 297 tis. Kč

Celkem organizace obdržela 2 870 tis.Kč

Celkem bylo v těchto projektech OPLZ proškoleno 55 zaměstnaců,  

v projektu Centra profesního rozvoje byly zaměstnány 3 osoby.

18 721
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Tabulka č. 4 

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy
        v tis. Kč

                  Fond

kult. a soc. Celkem

potřeb

Stav k 1. 1. 2012 3 75 446 1 980 2 504

Tvorba fondu 12 187 38 1 609 1 846

Čerpání fondu -181 -721 -902

Stav k 31. 12. 2012 15 81 484 2 868 3 448

Návrh přídělů fondům z HV r. 2012 x x 0

    - z hlavní činnosti x x 0

    - z doplňkové činnosti 18 x 10 x 28

Předpokl. stav po přídělu 33 81 494 2 868 3 476

odměn rezervní investiční
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Tabulka č. 5 

Tvorba a čerpání investičního fondu:
v Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2012 1 980 154

Tvorba: odpisy r. 2012 1 608 574

zůstatková cena prod. majetku

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

investiční příspěvky ze státních fondů

výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku

investiční dary a příspěvky od jiných subjektů

posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)

příp. jiný zdroj  1):

Čerpání: na pořízení investic   2) 650 743

jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku   3) 0

odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) 70 346
příp. jiné čerpání   4):

Stav investičního fondu k 31. 12. 2012 2 867 639

2)

                        sprchový vozík ARJO     80 000 Kč

                        pečovatelský set            41 795 Kč

                        automobil VW Caddy     528 948 Kč

                       Celkem                          650 743 Kč            

4) odvod zřizovateli z odpisů nemovitého majetku

 

Tabulka č. 6 

Tvorba a čerpání rezervního fondu:
v Kč

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2012 445 815

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2011 2 921

finanční dary 35 000
příp. jiný zdroj  1):

Čerpání: další rozvoj své činnosti

úhrada ztráty minulých let

časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady

úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně

posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)

na projekty zajištované z poskytnutých grantů

příp. jiné čerpání   1):

 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2012 483 736
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Poděkování 

Zvláštní poděkování patří všem pracovníkům Komunitních prací Liberec, o.p.s., kteří nám 

pomáhali i v tomto roce při úklidu prostor a okolí našich 

domů.  

Další poděkování patří: 

 firmě Gastron s.r.o., která v roce 2012 dodávala ob-

čerstvení (výborné koláčky) na setkání s obyvateli 

domů s pečovatelskou službou;  

 paní Mileně Valáškové za sponzorský dar 10.000 Kč; 

 lékárně U černého orla, paní Mgr. Radomile Vedra-

lové za sponzorský dar 25.000 Kč; 

 firmě SCA Hygiene Products, s.r.o. za poskytnutí věcného daru v hodnotě 15.506 Kč. 

Dále bychom rádi poděkovali Komunitnímu středisku Kontakt, které zajišťuje pro naše klien-

ty volnočasové aktivity. 

Nemalé poděkování též patří naší městské policii, která denně navštěvuje naše domy, a zajiš-

ťuje tak bezpečí pro naše klienty. 

V roce 2012 jsme velmi úzce spolupracovali s následujícími institucemi, organizacemi, drob-

nými živnostníky a sdruženími: 

 Komunitní práce Liberec, o.p.s. 

 Komunitní středisko Kontakt Liberec, p.o. 

 Městská policie Liberec 

 Firma Gastron, s.r.o. 

 Firma SCA Hygiene Products, s.r.o. 

 Firma Hartmann-Rico a.s. 

 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 

 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

 Střední zdravotnická škola a vyšší škola zdravotnická Liberec 

 MML - oddělení sociálních činností 

 MML – humanitní odbor 

 ARCUS Liberec  

 ABYSS- Liberec 

 Most ke vzdělání – Turnov 

 Petr Zajíc Software 

 Ing. Václav Čuba 

 Ing. Jindřich Volek GammaSoft 

 Pěvecký soubor Očičko 

 Nadace Škola hrou 

 Úřad práce – oddělení nepojistných dávek 

 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., redakce Liberecký deník 
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Závěr 

Stáří je součástí našeho života. Občas přemýšlíme jak a s kým bychom ho chtěli strávit. 

Současná medicína umožňuje prodloužit život mnoha lidem, kteří trpí různými nemocemi. 

Teprve v posledních letech se u nás mluví o kvalitě života, nejen o jeho délce. Právě samo-

statnost, rozumná míra finančního zajištění a možnost spolurozhodovat o sobě je ve stáří 

vysokou hodnotou.  

V návaznosti na změny přichází nutnost hledat nový způsob života ve stáří, který by 

nám vyhovoval. Nejčastěji se jedná o změny v úrovni péče o sebe a také zvýšené nároky 

na pomoc okolí. Moderní pohledy na stáří upřednostňují aktivní přípravu na dobu, kdy 

člověk potřebuje intenzivní pomoc a péči. Většina seniorů žije v domácím prostředí 

za pomoci pečovatelské služby a podpory svých blízkých. To se jeví jako nejlepší 

a z hlediska seniorů jistě i nejvítanější varianta. Práce s klienty v zařízeních sociální péče 

nebo s klienty, o které je pečováno v domácím prostředí prochází mnoha změnami. Mění 

se tradiční pojetí rolí pomáhajících, hledají se nové cesty, které směřují k větší autonomii 

klientů. Na pracovníky je kladen velký nárok, poskytují péči nesmírně rozmanité skupině 

klientů, počínaje klientům v domech s pečovatelskou službou, v domácím prostředí klien-

tů, či pobytových odlehčovacích službách.  

Rok 2012 s sebou přinesl řadu velkých změn. V tomto roce byl v naší organizaci přede-

vším kladen důraz na poskytování takových sociálních služeb, které dbají na dodržování 

lidských práv osob při individuálním poskytování služeb, respektují svobodnou vůli osob, 

zajišťují jejich důstojný život a setrvání co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Vytváří-

me pro uživatele podmínky, aby mohli žít život obvyklého rytmu a způsobu jako jejich 

vrstevníci, kteří sociální služby nepotřebují. Obecným cílem našich zaměstnanců bylo 

v tomto roce především zajištění takové míry podpory, která vede k samostatnému a dů-

stojnému životu. V odlehčovací pobytové službě se nám v tomto roce podařilo vrátit klien-

ty zpět do své domácnosti a dosáhnout opět samostatnosti po těžké nemoci. Toto by se ne-

podařilo nebýt kvalitního profesionálního personálu, který svoji práci bere jako své poslání. 

Nositelem kvalitních sociálních služeb naší organizace je již zmíněný personál, který 

poskytování sociálních služeb zajišťuje. Snaha o profesionalizaci sociálních služeb v naší 

organizaci koresponduje s širokou škálou vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních 

službách. Z tohoto důvodu jsme se opět v roce 2012 zaměřili a zapojili do projektu finan-

covaným EU „Vzdělávejte se pro růst“, který nám zajistil rozvíjení odbornosti a přizpůso-

bivosti se novým požadavkům na tuto profesi. Při práci s klienty je personál vystaven 

mnoha zátěžovým situacím. Může dojít k nahromadění faktorů, které ovlivní vznik syn-

dromu vyhoření. Z tohoto důvodu jsme v roce 2012 kladli velký důraz na překonání již 

zmíněného syndromu. Podařilo se nám to díky vzdělávání a supervizím, kterým jsme vě-

novali velkou pozornost v naší praxi. 

Stáří je pro mnoho lidí jedno z nejkrásnějších období, protože mají volný prostor 

k realizaci všeho, co zatím v životě z různých důvodů nestihli. Člověk, který umí využít 

šanci každého dne, umí i zdravě a pohodově stárnout. Volný prostor našich klientů, zajiš-

tění dalších kulturních a informačních akcí zajišťuje Komunitní středisko Kontakt pod ve-

dením pana ředitele Michaela Dufka,  poděkování patří celému týmu. V tomto roce se nám 

podařila velmi kvalitní spolupráce, která vedla ke spokojenosti našich klientů. Jednou z ta-
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kových byla práce s kolegy MML. Ačkoli to nebývá tak časté, ráda bych proto v samém 

závěru  poděkovala „úředníkům“ na odboru sociální péče v Liberci pod vedením paní 

Chlupáčové. Díky této spolupráci se nám daří řešit problémy našich uživatelů, především 

zachování jejich lidské důstojnosti a práv, která v tomto věku tolik potřebují. Máme spo-

lečný cíl - skutečný rozvoj sociální práce a co nejvyšší úroveň v přístupu ke klientovi. 

Velké poděkování patří našemu zřizovateli Statutárnímu městu Liberec, který nám 

v tomto roce umožnil díky finančním prostředkům zajištění kvalitní terénní péče a odleh-

čovacích služeb pro občany našeho města.  Díky velmi dobré spolupráci a vstřícnosti naše-

ho zřizovatele jsme měli možnost rozšíření některých služeb pro naše klienty a dále se po-

dílet na spolufinancování těchto služeb díky doplňkové činnosti naší organizace, která za-

čala v roce 2011.  Doplňková činnost v naší organizaci zefektivnila v tomto roce práci na-

šich zaměstnanců a byla velkou ekonomickou úsporou organizace.  

Pro zjišťování kvality všech našich služeb byly v roce 2012 uspořádány čtvrtletní setká-

ní s klienty na jednotlivých střediscích. V tomto roce tato setkání také probíhala s cílem 

zjistit spokojenost klientů jak ze strany péče sociální a zdravotní, ale především s úrovní 

bydlení a aktivizačních programů. 

Veškerá snaha o kvalitní práci by se nesetkala s dobrými výsledky bez dobré vzájemné 

spolupráce CZaSP s ostatními subjekty a dobré práce zaměstnanců CZaSP, kterým patří 

velký dík... 

 

 

 

V Liberci dne 15. dubna 2013 Mgr. Lenka Škodová 

 ředitelka organizace  


