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ÚVOD
Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec se sídlem v Èeské ulici 1175/II, Jindøichùv
Hradec je nejvìtším poskytovatelem sociálních služeb v Jihoèeském kraji a jedním z nejvìtších v Èeské republice. Zøizovatelem organizace je Jihoèeský kraj. Sociální služby poskytuje
organizace jak na území bývalého okresu Jindøichùv Hradec, tak i v nìkterých dalších
èástech Jihoèeského kraje.
Organizace je zøízena jako samostatná pøíspìvková organizace za úèelem poskytování
sociálních služeb dle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znìní pozdìjších
pøedpisù. Pøi své èinnosti zachovává pøirozené vztahové sítì, respektuje práva a lidskou
dùstojnost každého uživatele.
Rada Jihoèeského kraje svým usnesením è. 366/2009/RK ze dne 24. 3. 2009 schválila zapojení Jihoèeského kraje do
pilotního neinvestièního projektu MPSV ÈR a zároveò schválila zapojení pøíspìvkové organizace Pístina - domov pro osoby se
zdravotním postižením (nyní po reorganizaci Domov Pístina – jedno ze zaøízení Centra sociálních služeb Jindøichùv Hradec), do
procesu transformace na základì stanovených kritérií MPSV.
Hlavním zámìrem projektu je prostøednictvím stanovených aktivit pøispìt k realizaci deinstitucionalizace pobytových zaøízení sociálních služeb v Èeské republice, podpoøit a doplnit již existující snahy MPSV ÈR a dalších subjektù o zkvalitnìní,
individualizaci a humanizaci služeb sociální péèe. Transformace je zamìøena na umožnìní setrvání uživatele v jeho pøirozeném
prostøedí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do spoleènosti.
V pøípadì, že se podaøí transformaci Domova Pístina úspìšnì dokonèit, bude klientùm nabídnuto bydlení v bìžné zástavbì
ve mìstech Jihoèeského kraje a stávající pobytové zaøízení bude zcela opuštìno. V novém bydlení bude klientùm samozøejmì
dle potøeby zajištìna dostateèná podpora odborným personálem organizace.
K dalším dùležitým zmìnám patøí i snížení kapacity služby „domov pro seniory“ ze 69 na 66 lùžek a služby „odlehèovací
služba“ ze 6 na 4 lùžka, vše v pobytovém zaøízení Domov seniorù Èeské Velenice, snížení kapacity v Domovì Pístina, který
poskytuje službu „domov pro osoby se zdravotním postižením“ ze 70 na 60 lùžek a dále byl organizaci Radou Jihoèeského
kraje schválen nový druh sociální služby, a to „chránìné bydlení“, kterou zaèala naše organizace poskytovat od 1. 1. 2013
s kapacitou 6 lùžek.
V øíjnu uplynulého roku byla v sídle organizace v Jindøichovì Hradci otevøena pùjèovna kompenzaèních a dalších pomùcek
na podporu péèe o obèany v jejich pøirozeném sociálním prostøedí.
K 31. 12. 2012 bylo v souvislosti se zmìnou zákona è. 359/1999 Sb., o sociálnì právní ochranì dìtí ukonèeno zajišśování
provozu pìti zaøízení pìstounské péèe na území Jihoèeského kraje.
I v tomto roce zamìstnanci organizace pokraèovali v èinnostech vedoucích ke zvyšování kvality jak vnitøního systému øízení
organizace, kde probìhla øada vnitøních kontrol, tak poskytování sociálních služeb, kde musí být vždy potøebné služby a èinnosti
zajištìny tak, aby klienti byli co nejspokojenìjší, což musí být a je hlavním cílem všech zamìstnancù, kteøí se na poskytování
sociálních služeb, aś už pøímo nebo nepøímo, podílejí.
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CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Organizace poskytuje služby sociální péèe dle § 38 zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znìní pozdìjších
pøedpisù a základní èinnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované služby.
V roce 2012 organizace poskytovala pobytové a ambulantní sociální služby a do konce tohoto roku zajišśovala i provoz pìti
zaøízení pìstounské péèe dle zákona è. 359/1999 Sb., o sociálnì právní ochranì dìtí v platném znìní.
Pobytové a ambulantní sociální služby pro osoby se zdravotním (mentálním) postižením starší 18-ti let (denní,
týdenní a celoroèní pobyt) poskytovala organizace v tìchto zaøízeních:
• Sociální služby Èeská, Èeská ulice 1175/II, 377 01 Jindøichùv Hradec
• Domov Pístina, Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Pobytové sociální služby pro osoby, které mají sníženou sobìstaènost zejména z dùvodu vìku a zdravotního stavu,
poskytovala organizace v tìchto zaøízeních:
• Domov seniorù Jindøichùv Hradec, Otín 103, 377 01 Jindøichùv Hradec
(vèetnì druhu služby „domov se zvláštním režimem“)
• Domov seniorù Tøeboò, Daskabát 306/II, 379 11 Tøeboò
• Domov seniorù Budíškovice, è.p. 1, 378 91 Budíškovice
• Domov seniorù Èeské Velenice, Vitorazská ulice 54 a 55, 378 10 Èeské Velenice
(vèetnì druhu služby „odlehèovací služba“)
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Odborné sociální poradenství poskytovala organizace jako ambulantní sociální službu v tìchto zaøízeních:
• Manželská a pøedmanželská poradna Jindøichùv Hradec, Èeská ulice 1175/II, 377 01 Jindøichùv Hradec
• Manželská a pøedmanželská poradna Strakonice, Pod hradem 9, 386 01 Strakonice
Organizace dále zajišśovala provoz pìti zaøízení pìstounské péèe, a to:
• rodina Žáèkových, Na Piketì 743/III, 377 01 Jindøichùv Hradec
• rodina Štìpánkových, Strunkovice nad Blanicí 179, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
• rodina Markových, Zvolenská ulice 377, 386 01 Strakonice
• rodina Vobìrkových, Drahotìšice 10, 374 01 Hluboká nad Vltavou
• rodina Veselých, Chvalešovice 12, 375 01 Týn nad Vltavou
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SOCIÁLNÍ PÉČE
Základní èinnosti v pobytových zaøízeních
Sociální služby v pobytových zaøízeních zahrnují poskytnutí ubytování a stravy, pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe
o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, sociálnì terapeutické èinnosti, aktivizaèní èinnosti a pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù
a pøi obstarávání osobních záležitostí. Tyto èinnosti zajišśují zamìstnanci pøímé péèe, tj. všeobecné sestry, fyzioterapeutky
a pracovnice v sociálních službách.

Sociální práce a poradenství v pobytových zaøízeních
Sociální práci a poradenství zajišśují v pobytových zaøízeních sociální pracovníci a pracovnice s pøíslušnou kvalifikací.
Vykonávají jednak vlastní sociální práci jako je pøímá práce s klienty, vedení jejich dokumentace, sociální poradenství klientùm, zájemcùm o služby a jejich zástupcùm, vedení agendy úhrad za pobyt a vratek apod., a dále koordinují a metodicky
dohlížejí na uskuteèòování dílèích úkonù sociální práce provádìných zamìstnanci v pøímé péèi.
Nedílnou souèástí jejich práce je také významný podíl na pøípravì a realizaci zavádìní standardù kvality sociálních služeb
v jednotlivých pobytových zaøízeních.

Odborné praxe a dobrovolníci v pobytových zaøízeních
Organizace poskytovala v pobytových zaøízeních v roce 2012 zázemí pro provádìní studentské praxe pro øadu pedagogických, zdravotnických a sociálních oborù vyšších a vysokých škol i celoživotního vzdìlávání pro kurzy pracovníkù v sociálních
službách. Kromì toho navštívila pobytová zaøízení i øada návštìv a studentù v rámci krátkodobých exkurzí. Pobytová zaøízení
spolupracovala také s nìkterými dobrovolníky, pøedevším z øad studentù støedních škol.

Manželské a pøedmanželské poradny Jindøichùv Hradec a Strakonice
Odborné sociální poradenství poskytovaly manželské a pøedmanželské poradny pro osoby v tìžké životní krizi, dále
v krizi pøedmanželské, manželské, rodinné, rozvodové a porozvodové. Dùraz byl kladen na snižování celospoleèenských ztrát
v dùsledku rozvodovosti, služby zajišśoval psycholog s odborným vzdìláním a sociální pracovnice.
Jednou ze základních èinností manželské a pøedmanželské poradny je psychologická, terapeutická a poradenská diagnostika dle povahy problému a na základì domluvy s uživatelem. Terapie je pak pøesnì zamìøena na specifické potøeby
každého uživatele. Øada krizových situací vychází ze zmìn životních rolí, jako je ztráta zamìstnání, problémy v gemblerství,
alkoholismu, sektáøství, deprese, obìtí domácího násilí, a to jak u žen, mužù i dìtí. Dùležitá je práce nejen s obìtí domácího
násilí, ale i s agresorem. Terapie spoèívá i v práci s bezdìtnými manželskými páry, øeší se i problematika pøedadopèní, adopèní
a pìstounské péèe. Terapie jsou individuální, párové, rodinné, krátkodobé, dlouhodobé, jsou bezplatné, trvají vìtšinou jednu
hodinu a zpravidla se uzavírají do tøech mìsícù. V akutních pøípadech jsou provádìny i krizové intervence, ty mají ráz neodkladnosti a nízkoprahovosti.
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Dùležitý je i kontakt a spolupráce jak s pracovišti zabývajícími se odbornou problematikou, tak i s pracovišti následné péèe.
Velmi úzká je spolupráce s oddìleními sociálnì právní ochrany dìtí, soudy, policií, školstvím, zdravotnictvím, státní a veøejnou
správou, probaèní a mediaèní službou.

Kapacita a personální zabezpeèení služeb
Pobytové služby poskytovala organizace ve ètyøech domovech pro seniory s kapacitami takto:
Název domova:
Domov seniorù Jindøichùv Hradec
Domov seniorù Jindøichùv Hradec – domov se zvláštním režimem
Domov seniorù Tøeboò
Domov seniorù Èeské Velenice
Domov seniorù Èeské Velenice – odlehèovací služba
Domov seniorù Budíškovice

Kapacita
(lùžek):
130
18
58
66
4
138

Poèet zamìstnancù
v roce 2012:
55,3
8,0
33,5
35,0
1,0
67,0

Službu „domov se zvláštním režimem“ poskytuje Domov seniorù Jindøichùv Hradec pro seniory se staøeckou Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí. Odlehèovací službu poskytuje Domov seniorù Èeské Velenice pro pøechodné pobyty seniorù
v pøípadì, že nemohou mít po urèitou dobu zajištìnu péèi v domácím prostøedí.
Dalšími službami, poskytovanými osobám s mentálním postižením byly denní stacionáø, týdenní stacionáø a domov
pro osoby se zdravotním postižením s kapacitami takto:
Název domova:
Sociální služby Èeská – denní stacionáø
Sociální služby Èeská – týdenní stacionáø
Sociální služby Èeská – domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením

Kapacita
(lùžek):
15 (osob)
5
110
60

Poèet zamìstnancù
v roce 2012:
2,0
3,0
78,75
48,5

Ve dvou manželských a pøedmanželských poradnách bylo poskytováno sociální poradenství. V Manželské a pøedmanželské
poradnì Jindøichùv Hradec službu zajišśovala jedna zamìstnankynì na èásteèný úvazek. Bylo zde zaregistrováno 150 nových
pøípadù, celkem bylo uskuteènìno 843 konzultací. V Manželské a pøedmanželské poradnì Strakonice službu zajišśovaly dvì
zamìstnankynì na celý úvazek. Novì bylo zaregistrováno 408 nových pøípadù, celkem bylo uskuteènìno 2 899 konzultací.
Samostatnou oblastí èinnosti organizace bylo zajišśování provozu pìti zaøízení pìstounské péèe, a to po jedné rodinì
v Jindøichovì Hradci, ve Strakonicích, ve Strunkovicích nad Blanicí, ve Chvalešovicích a v Drahotìšicích. Tyto rodiny peèovaly
celkem o 17 dìtí.
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ZDRAVOTNÍ PÉČE
Samostatnou dùležitou odbornou oblastí èinnosti pobytových zaøízení, pøedevším domovù seniorù a domovù pro osoby
se zdravotním postižením, je zajišśování zdravotní péèe, která zahrnuje pøedevším poskytování ošetøovatelské a pøípadnì
rehabilitaèní péèe klientùm tìchto pobytových zaøízení.
Organizace zajišśuje ve svých pobytových zaøízeních zdravotní péèi v souladu s § 36 zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znìní pozdìjších pøedpisù pøedevším prostøednictvím svých zamìstnancù, kteøí mají odbornou zpùsobilost
k výkonu zdravotnického povolání.
Základní ošetøovatelskou péèi poskytují v pobytových zaøízeních všeobecné sestry, ošetøovatelské výkony indikované praktickými lékaøi jsou hrazeny z veøejného zdravotního pojištìní v odbornosti kapitoly 913 – všeobecná sestra v sociálních
službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví è. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonù s bodovými
hodnotami.
Organizace má pro všechna pobytová zaøízení uzavøenu s pøíslušnými zdravotními pojišśovnami zvláštní smlouvu, na
základì které je hrazena indikovaná ošetøovatelská péèe. V roce 2012 mìla organizace zvláštní smlouvu uzavøenu se Všeobecnou zdravotní pojišśovnou ÈR, Zdravotní pojišśovnou Ministerstva vnitra ÈR, Vojenskou zdravotní pojišśovnou ÈR, Èeskou
prùmyslovou zdravotní pojišśovnou a s Oborovou zdravotní pojišśovnou zamìstnancù bank, pojišśoven a stavebnictví.
Odborná rehabilitaèní péèe je zajišśována pøevážnì pøíslušnými odbornými zaøízeními, základní rehabilitaèní péèi pøímo
v pobytových zaøízeních zajišśují pøevážnì všeobecné sestry, výjimeènì odborný fyzioterapeut.
Poèty zdravotnických zamìstnancù v jednotlivých pobytových zaøízeních k 31. 12. 2012:
Název domova:
Domov seniorù Jindøichùv Hradec
Domov seniorù Tøeboò
Domov seniorù Èeské Velenice
Domov seniorù Budíškovice
Sociální služby Èeská
Domov Pístina
Organizace celkem:

Všeobecné sestry:
11,0
8,0
8,5
12,3
7,0
5,0
51,8

Fyzioterapeuté:
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0

Celkem:
12,0
9,0
8,5
12,3
7,0
5,0
53,8

Tržby od zdravotních pojišśoven za indikovanou zdravotní péèi èinily v roce 2012 celkem 8,4 mil. Kè, což èinilo oproti
roku 2011, kdy byly tržby ve výši 12,9 mil. Kè, pokles o 35 %. Snížení tržeb je zpùsobeno nehrazením fakturovaných èástek
a odmítáním vystavených faktur ze strany VZP ÈR a odpoèty z revizí.
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DOMOV SENIORŮ JINDŘ. HRADEC
Základní informace
Domov seniorù Jindøichùv Hradec
je situován v Otínì - místní èásti Jindøichova Hradce. Zaøízení poskytuje dvì registrované pobytové sociální služby - službu typu
domov pro seniory s kapacitou 130 lùžek a službu typu domov
se zvláštním režimem s kapacitou 18 lùžek (služba je urèena pro
osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí).
Poslání
Posláním Domova seniorù Jindøichùv Hradec je poskytování pobytových sociálních služeb (služba typu domov pro seniory
a domov se zvláštním režimem) za úhradu a ve sjednaném rozsahu seniorùm, popø. osobám se zdravotním postižením, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Zaøízení usiluje o zajištìní dùstojného a kvalitního života uživatelù služeb poskytnutím ubytování, stravování a nezbytnì
nutné podpory a pomoci zejména v oblasti péèe o vlastní osobu a uspokojováním jejich dalších životních potøeb. Je kladen
dùraz na uplatòování vlastní vùle a zachovávání dosavadních vztahových sítí uživatelù služeb.
Malé ohlédnutí za rokem 2012
Zaøízení se v prùbìhu roku 2012 soustøedilo na oblast zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Zapojilo se do
projektu zamìøeného na podporu zavádìní a dodržování standardù kvality sociální služby typu domov pro seniory. V rámci
projektu byl proveden vstupní audit inspektorem kvality, který zhodnotil stávající úroveò plnìní standardù kvality è. 1 až
5 a 15. Poté následovala série konzultací zamìøených na problematické oblasti, zejména na standard è. 2 (ochrana práv osob)
a è. 5 (individuální plánování prùbìhu sociální služby). Úèast v projektu byla završena provedením cvièné inspekce kvality
se zamìøením na standard è. 3 (jednání se zájemcem o sociální službu) a è. 5. V prùbìhu roku došlo také k pøepracování
metodiky týkající se ochrany práv osob.
V rámci grantu Jihoèeského kraje vyhlášeného na podporu sociálních služeb, které zajišśují péèi osobám s demencí, bylo
zakoupeno na pokoje klientù 18 kusù elektricky polohovatelných lùžek a noèních stolkù v celkové cenì 442.693 Kè (z toho
400.000 Kè byla podpora z grantu).
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Kontakt:
CSS J. Hradec, Domov seniorù Jindøichùv Hradec
Otín 103, 377 01 Jindøichùv Hradec
Vedoucí zaøízení: Ing. Jiøí Kubát
Tel. 384 322 367, e-mail: dd.jhradec@tiscali.cz
www.dsjh.cz

DOMOV SENIORŮ TŘEBOŇ
Základní informace
Domov seniorù Tøeboò je
registrovaným poskytovatelem sociální služby - domov pro seniory (celoroèní pobytová služba s nepøetržitou péèí 7 dní v týdnu,
24 hodin dennì a kapacitou 58 klientù). Naše služby jsou urèeny
osobám, které pro trvalé zmìny zdravotního stavu potøebují nepøetržitou odbornou péèi, které trpí bìžnými onemocnìními vyššího
vìku, žijí osamocenì, jsou izolovány od „okolního svìta“ (pomoc
rodiny selhává, terénní sociální služby nejsou dostaèující).
Poslání
Posláním Domova je podporovat a udržovat u našich klientù
co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti, pøispívat k prožití
aktivního, dùstojného stáøí jako plnohodnotné etapy jejich života. Dùraz klademe na úctu k èlovìku, na individuální pøístup, na
možnost rozhodování, stejnì jako na kontinuální a systematické
vzdìlávání zamìstnancù.
Malé ohlédnutí za rokem 2012
Nejvýznamnìjší spoleèenskou událostí roku 2012 byla oslava již druhé „stovky“ v našem Domovì. Tentokrát byl oslavencem pan Karel Paleèek, který se narodil 31. 10. 1912.
V tomto roce jsme se také zamìøili na zavádìní standardù kvality, jejich doplnìní a revizi. Co se týká plnìní dalších cílù,
byli jsme úspìšní a již na poèátku roku jsme poøídili rehabilitaèní multifunkèní pomùcku, pøístroj APT 5.
V Domovì se zdárnì rozbìhl nový smìr aktivizace „Reminiscence“, individuální i skupinová (vzpomínání, vyvolávání vzpomínek, jejich podporování), našel své pøíznivce nejen mezi klienty a zamìstnanci, ale také u osob „zvenku“, kteøí spoleènì
s námi reminiscenci provádìjí. Velmi kladnì byla také hodnocena celoroèní „Aktivizace seniorù“ , která je nejlepší prevencí
proti ztrátì sobìstaènosti, posiluje psychickou i fyzickou kondici, poskytuje klientùm uvìdomìní si vlastní ceny, pomáhá jim
pøekonat pocity „odložení“, které mnozí z nich zažívají, pomáhá nalézt nové známé, pøátele a zapomenout na bolest.
Kontakt:
CSS J. Hradec, Domov seniorù Tøeboò
Daskabát 306/II, 379 01 Tøeboò
Vedoucí zaøízení: Ing. Lenka Krakowitzerová
Tel.: 384 721 241, e-mail: vedouci@dstrebon.cz
www.dstrebon.cz
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DOMOV SENIORŮ ČESKÉ VELENICE
Základní informace
Domov seniorù Èeské Velenice leží na západním konci Èeských
Velenice v tìsné blízkosti hranic s Rakouskem, asi 2 kilometry
vzdálený od vlakového nádraží. Zaøízení poskytuje dvì registrované sociální služby – domov pro seniory a odlehèovací služby.
Poslání
Domova pro seniory – Domov seniorù Èeské Velenice poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu sociální služby pøedevším
seniorùm a dále dospìlým osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou podporu nebo pomoc jiné fyzické osoby. Usiluje o vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí se zajištìnou podporou zamìstnancù domova. Uživatelùm poskytuje pobytové
sociální služby, ošetøovatelskou péèi, aktivizaèní èinnosti, pomoc pøi obstarávání osobních záležitostí a uspokojování dalších
životních potøeb.
Odlehèovací služby - Odlehèovací služba v Domovì seniorù Èeské Velenice je poskytována za úhradu ve sjednaném rozsahu
pøedevším seniorùm a dále dospìlým osobám, o které je jinak peèováno v jejich pøirozeném domácím prostøedí, ale nastaly
okolnosti, pro které osoba, která péèi zajišśuje, po urèitou dobu nemùže péèi poskytnout. Služba je poskytována na dobu urèitou, nejdéle tøi mìsíce. Uživatelùm poskytujeme pobytové sociální služby, aktivizaèní èinnosti, pomoc pøi obstarávání osobních
záležitostí a uspokojování dalších životních potøeb.
Malé ohlédnutí za rokem 2012
Náš domov se již léta snaží zkvalitnit poskytované sociální služby, jak investováním finanèních prostøedkù do zkvalitòování prostøedí
a vybavení domova, tak vzdìláváním našich zamìstnancù. V roce 2012
jsme opravili podlahy a hygienické koutky v dalších 10 pokojích našich
uživatelù, což zvýšilo nejen bezpeènost našich klientù a zamìstnancù,
ale rovnìž, zkvalitnilo bydlení v našem domovì. Jako v pøedchozích
letech i roce 2012 naše zaøízení uspoøádalo nìkolik odborných semináøù, kterých se mohli zúèastnit i zamìstnanci jiných zaøízení Centra
sociálních služeb.
Kontakt:
CSS J. Hradec, Domov seniorù Èeské Velenice
Vitorazská 54, 55, 378 10 Èeské Velenice
Vedoucí zaøízení: Mgr. Kamila Veèeøová
Tel: 384 794 381, e-mail: vedouci@ddceskevelenice.cz
www.ddceskevelenice.cz

9

DOMOV SENIORŮ BUDÍŠKOVICE
Základní informace
Domov seniorù Budíškovice najdete na pomezí Èech a Moravy, 20 km od hranic s Rakouskem a 8 km od Daèic. Je umístìn
v bývalém zámku a jeho souèástí je i rozsáhlý zámecký park.
Uživatelé zde mohou trávit volné chvíle pøíjemným posezením
nebo procházkami. Domov seniorù Budíškovice je pobytovým
zaøízením, nabízí poskytování sociálních služeb všem, kteøí již
potøebují pomoc druhé osoby. K tomuto úèelu funguje již 63 let.
Souèasná kapacita domova je 138 uživatelù.
Poslání
Poskytujeme pobytové služby obèanùm, kteøí z dùvodu vìku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby.
Poskytováním služeb podporujeme dùstojný a co nejvíce samostatný život našich uživatelù, jejichž možnosti jsou sníženy
pøevážnì v oblastech osobní péèe a péèe o domácnost a kteøí vzhledem k této situaci nemohou žít ve svém vlastním prostøedí.
Usilujeme o dodržování lidských práv a vytváøení pøíjemného domova v prostøedí barokního zámku s rozsáhlým zámeckým
parkem.
Malé ohlédnutí za rokem 2012
I v roce 2012 byly prùbìžnì rekonstruovány prostory domova ve snaze více se pøizpùsobit uživatelùm a jejich potøebám
a pøiblížit prostory co nejvíce domácímu prostøedí. Byla upravena místnost bývalé kaple na spoleèenskou místnost a upraven
nájezd na novostavbu pro pohodlnìjší pohyb uživatelù, kteøí jsou na invalidním vozíku. Probìhla také barevná výmalba
pokojù uživatelù a do domova byla poøízena nìkterá domácí zvíøáta, která dìlají radost uživatelùm. Kromì údržby budovy,
zkvalitòování ubytování a stravování uživatelù se i v roce 2012 kladl dùraz na prùbìžné vzdìlávání zamìstnancù. V oblasti
stravování byla zmodernizována kuchyò nákupem nových sporákù. V oblasti sociálního úseku byly aktualizovány nìkteré
standardy kvality sociálních služeb. Celkovì se zlepšila spokojenost uživatelù, která byla potvrzena v pravidelném roèním
hodnocení spokojenosti uživatelù formou dotazníkového šetøení.
Kontakt:
CSS J. Hradec, Domov seniorù Budíškovice
378 91 Budíškovice 1
Povìøená vedením: Mgr. Stanislava Šenkyplová
Tel.: 384 496 477, e-mail: vedouci@ddbudiskovice.cz
www.ddbudiskovice.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ
Základní informace
Sociální služby Èeská poskytují 4 druhy registrovaných sociálních služeb, a to domov pro osoby se zdravotním postižením,
týdenní stacionáø, denní stacionáø a chránìné bydlení celkem pro
136 klientù. Všechny služby jsou urèeny pro dospìlé obèany od
18 let se zdravotním postižením, zejména mentálním a kombinovaným. Služby jsou poskytovány v blízkosti centra Jindøichova
Hradce, v budovách v Èeské ulici, na adrese Èeská 1175/II., 377
01 Jindøichùv Hradec a v bìžné zástavbì mìsta Jindøichùv Hradec.
Poslání
Sociální služby Èeská poskytují sociální služby pro ženy a muže se zdravotním postižením, kteøí potøebují pro svùj život
pravidelnou podporu nebo péèi.
Vize
Umožnit lidem žít v co nejvyšší míøe bìžným životem, a to dle jejich pøání a schopností.
Malé ohlédnutí za rokem 2012
V souladu s naším posláním a s naší vizí jsme i v roce 2012 pokraèovali ve zmìnì poskytování sociálních služeb. Naším
hlavním cílem byla a nadále zùstává deinstitucionalizace. Veškeré aktivity v oblasti deinstitucionalizace jsme realizovali
spoleènì a ve shodì s osobními cíly klientù. Klienti si prostøednictvím individuálnì poskytované služby naplòují svá osobní
pøání a své potøeby. Zpùsob poskytování služeb a zmìny ve zpùsobu jejich poskytování v roce 2012 umožnily klientùm více se
pøiblížit k bìžnému životu – lidé v našich službách zvládají více vìcí sami, v mnohem vìtší míøe se sami rozhodují a postupnì
se tak krok za krokem stávají ménì závislými na našich sociálních službách.
Kontakt:
CSS J. Hradec, Sociální služby Èeská
Èeská 1175/II, 377 01 Jindøichùv Hradec
Vedoucí zaøízení: Mgr. Vìra Füllsacková
Tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz
www.sscjh.cz
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DOMOV PÍSTINA
Základní informace
Domov Pístina se nachází v malé obci Pístina nedaleko mìsta Stráž nad Nežárkou. Zaøízení poskytuje jednu registrovanou
pobytovou sociální službu – domov pro osoby se zdravotním
postižením, pro šedesát lidí s mentálním, pøípadnì kombinovaným postižením.
Poslání
Domov v Pístinì poskytuje lidem s mentálním postižením bydlení, stravování a každodenní osobní podporu tak, aby mohli
žít co nejvíce samostatnì a využívat své schopnosti a dovednosti i mimo sociální službu.
Malé ohlédnutí za rokem 2012
Rok 2012 byl významným mezníkem pro celé zaøízení, které oslavilo 50 let poskytování sociálních služeb. Padesátka
se prolnula celým rokem a byla tak jakousi pomyslnou èervenou nití všech vìtších aktivit v zaøízení. Hodnì práce se podaøilo udìlat v dlouhodobém projektu Podpora transformace sociálních služeb, do kterého je Domov Pístina jako jediný
z Jihoèeského kraje zapojen. Podaøilo se zejména potvrdit vytipované lokality k výstavbì budoucího chránìného bydlení
a dopsat transformaèní plán, který byl následnì schválen, jak na
úrovni zøizovatele, tak i MPSV ÈR. Zamìstnanci absolvovali øadu
velmi kvalitních kurzù a semináøù, které jim mìly napomoci vyrovnat se s chystanými zmìnami i s lepším provádìním každodenní práce s klienty.
I nadále se nám daøilo pøi zamìstnávání klientù – udrželi jsme
všechna dosavadní pracovní místa. Zaktualizovali jsme celou øadu
pracovních postupù a vytvoøili jsme zcela nové dokumenty ve formì snadného ètení. Hodnì jsme o sobì dávali vìdìt veøejnosti. Aś
už to bylo formou reprezentaèního plesu, povedeným filmovým
spotem, spoustou èlánkù, fotografickou výstavou èi setkáváním
s veøejností. Byl to hodnì úspìšný rok.
Kontakt:
CSS J. Hradec, Domov Pístina
Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou
vedoucí zaøízení: Mgr. Aleš Adamec
tel.:384 389 004, e-mail: info@domovpistina.cz
www.domovpistina.cz
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Majetek organizace a zdroje jeho krytí
Organizace má na základì Zøizovací listiny právo hospodaøit se svìøeným majetkem Jihoèeského kraje. Žádný nákup
ani prodej nemovitého majetku se v roce 2012 v organizaci neuskuteènil, pouze byla realizována smìna pozemkù v areálu
Sociálních služeb Èeská s Armádou ÈR.
Celková hodnota dlouhodobého majetku (stálých aktiv) organizace se bìhem roku 2012 zvýšila o 368 tis. Kè na 205,8
mil. Kè, hodnota obìžného majetku (obìžných aktiv) se zvýšila o 601 tis. Kè na 53,3 mil. Kè.
Vlastní kapitál se ve sledovaném roce snížil o 3,448 mil. Kè na 232,5 mil. Kè, cizí zdroje se zvýšily o 4,417 mil. Kè na 29,6
mil. Kè.
Celková aktiva organizace (stálá + obìžná) i celková pasiva (vlastní kapitál + cizí zdroje) se v roce 2012 zvýšila o 1,0 mil.
Kè na 262,1 mil. Kè.
Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2012 èinil 6,6 mil. Kè a dlouhodobých èinil 58 tis. Kè, organizace k tomuto datu
zároveò evidovala krátkodobé závazky ve výši 29,6 mil. Kè, tato èástka zahrnuje i závazky související s platy zamìstnancù
za prosinec 2012 a finanèní prostøedky klientù uložené na úètu organizace. Dlouhodobé závazky organizace nemá. Všechny
závazky byly ve lhùtì splatnosti.

Rozbor hospodaøení
Organizace hospodaøí podle plánù (finanèního, odpisového a investic), které schvaluje na každé úèetní období Rada
Jihoèeského kraje.

Plnìní finanèního plánu
Náklady
Výnosy
Hospodáøský výsledek po zdanìní

176.743.363,33 Kè
174.315.440,66 Kè
– 2.427.922,67 Kè

Náklady
V upraveném finanèním plánu sestaveném na rok 2012 byly náklady i výnosy plánované vyrovnané v èástce 175.835.000,00
Kè. Náklady èerpané v roce 2012 èiní 176.743.363,33 Kè, tj. 101% plánu, dosažené výnosy pøedstavují èástku 174.315.440,66
Kè, což pøedstavuje 99 % plánu.
Pøekroèní nákladù na spotøebì materiálu o 12 % vzniklo z dùvodu nutné obnovy základního vybavení pobytových zaøízení.
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Plánované náklady na opravy a udržování byly pøekroèeny o 32 % z dùvodu øešení nepøedpokládaných havarijních situací
zejména v DS Budíškovice a DS Èeské Velenice.
Položka ostatní náklady (1 % plánu) nebyla vyèerpána z dùvodu zmìny metodiky úètování náhrad za pracovní neschopnost zamìstnancù (novì na úèet 521 – platy zamìstnancù) v prùbìhu roku 2012.

Výnosy
Na nesplnìní plánovaných výnosù se podílí zejména tržby z prodeje služeb (97 % plánu), tyto nebyly naplnìny z dùvodu
nehrazení faktur za provedenou ošetøovatelskou a rehabilitaèní péèi ve výši 3,5 mil. Kè a odpoètu z revizí ve výši 0,6 mil. Kè
ze strany VZP ÈR. Na neplnìní zvláštní smlouvy ze strany VZP ÈR byla organizací podána žaloba.
Tržby za vlastní výrobky (70 % plánu) byly nižší z dùvodu konání menšího poètu prodejních výstav, než byl pùvodní
pøedpoklad.
Požadavek neinvestièní dotace MPSV na rok 2012 byl ve výši 52.071.088,00 Kè. Skuteènì obdržená dotace, na základì
rozhodnutí MPSV è. 1 a è. 2 (navýšení pro Domov Pístina o 2,9 mil. Kè), pøedstavovala èástku 33.625.000,00 Kè, tj. 64,6 %
požadavku.
Dále organizace obdržela neinvestièní pøíspìvek od zøizovatele k dofinancování provozních nákladù a odpisù v celkové výši
16.034,35 tis. Kè.
Na základì usnesení Zastupitelstva Jihoèeského kraje byl organizaci poskytnut pøíspìvek na provoz pìti zaøízení pìstounské péèe ve výši 2.500 tis. Kè, který byl vyèerpán v pøiznané výši.

Hospodáøský výsledek
Dùvodem vzniku záporného výsledku hospodaøení organizace je to, že do konce roku 2012 nedošlo s VZP ÈR k dohodì
o cenových podmínkách úhrady ošetøovatelské a rehabilitaèní péèe.
Organizace v prùbìhu roku pøedepisovala do výnosù fakturované èástky, ale VZP ÈR jako jediná pojišśovna tyto faktury
obratem s prùvodním dopisem vracela a organizaci zasílala zálohy, které si sama stanovila.
V této souvislosti podala organizace prostøednictvím Advokátní kanceláøe JUDr. Petra Haluzy žalobu na úhradu jedné
z dlužných èástek za mìsíc leden 2012, a to na èástku 151.754,50 Kè.
Soud následnì vydal platební rozkaz k uhrazení dlužné èástky ze strany VZP ÈR, ale pojišśovna podala odpor. Soudní
jednání, které bylo naøízeno na prosinec 2012, se neuskuteènilo z dùvodu nemoci soudkynì. Náhradní termín byl stanoven
na bøezen 2013.
Z výše uvedených dùvodù, z dùvodu, že úèetnictví má zachycovat vìrný obraz skuteènosti a po poradì s auditorem organizace bylo rozhodnuto, že organizace pøistoupí v rámci roèní úèetní závìrky ke zmìnì úèetní metody pøi úètování výnosù od
VZP ÈR.
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Výnosy ve výši fakturovaných èástek (nehrazených VZP ÈR) byly odúètovány, finanèní prostøedky skuteènì VZP ÈR uhrazené
jako zálohy byly zaúètovány na úèet záloh a do výnosù byla vytvoøena dohadná položka ve výši záloh tak, jak máme stanoveno ve vnitøním pøedpise – smìrnici è. 18 – Zásady pro vedení úèetnictví.
Tím byly výnosy organizace sníženy o 3,5 mil. Kè a vnikla ztráta ve výši 2.427.922,67 Kè (po odpisu nekrytého investièního
fondu ve výši 1,083 mil. Kè). V pøípadì standardního jednání VZP ÈR by bylo hospodaøení organizace zcela vyrovnané.

Zamìstnanci a platy
Plán poètu pøepoètených zamìstnancù byl v upraveném finanèním plánu 353 osob, skuteènost k 31. 12. 2012 èinila celkem 351,72 zamìstnancù, což pøedstavuje 100 % plánu. Prùmìrný plánovaný plat èinil 18.808,00 Kè, skuteèný 18.991,00
Kè pøedstavuje 101% plnìní plánu. Navýšení je zpùsobeno zmìnou metodiky úètování náhrad za pracovní neschopnost
zamìstnancù v prùbìhu roku 2012 (novì na úèet 521 – platy zamìstnancù).
Podrobný pøehled dle jednotlivých støedisek a porovnání s rokem pøedchozím je uveden v následující tabulce:
ROK 2011
Prùmìrný
Prùmìrný
poèet
plat v Kè:
zamìstnancù:
Øeditelství
7,8
32.712,00
DS Budíškovice
67,6
18.659,00
DS Tøeboò
34,1
20.225,00
DS Èeské Velenice
39,6
18.901,00
DS Jindøichùv Hradec
65,1
18.915,00
Sociální služby Èeská
88,7
17.625,00
Domov Pístina
50,0
18.997,00
MP J. Hradec
0,8
21.782,00
MP Strakonice
2,0
25.571,00
Celkem za CSS :
355,7
18.577,00
Støedisko:

ROK 2012
Platy
celkem v Kè:
3.043.394,00
15.153.798,00
8.276.431,00
8.983.951,00
14.786.760,00
18.751.054,00
5.716.976,00
261.385,00
613.699,00
75.567.448,00

Prùmìrný
Prùmìrný Platy
poèet
plat v Kè: celkem v Kè:
zamìstnancù:
8,0
33.826,00
3.247.346,00
68,9
17.778,00 14.705.324,00
33,7
20.546,00 8.320.830,00
36,6
19.271,00 8.439.094,00
64,5
19.055,00 14.758.149,00
87,4
18.093,00 18.969.004,00
49,8
18.171,00 10.869.504,00
0,8
21.225,00
254.701,00
2,0
24.664,00
591.945,00
351,7
18.991,00 80.155.897,00

V tabulce je údaj „Platy celkem v Kè“ za Domov Pístina v roce 2011 je pouze za 2. pololetí, k 1. 7. 2011 došlo k jeho
slouèení s CSS J. Hradec.
Èástka 80.155.897,00 Kè jsou celkové vyplacené prostøedky na platy zamìstnancù vèetnì náhrad za prvních 21 dnù doèasné pracovní neschopnosti a refundace ve výši 649,00 Kè. Tato náhrada za rok 2012 byla vyplacena v èástce 555.663,00 Kè.

Plnìní odpisového plánu
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Odpisový plán organizace byl plnìn ve 100% výši.

Plnìní plánu poøízení investic
Plán poøízení investic byl v roce 2012 sestaven ve výši 24.850.000,00 Kè, èerpán byl pouze ve výši 3.080.508,00 Kè, což
je 12 % plánu. Na úspoøe se projevila nižší poøizovací cena nakoupených pøístrojových a strojních investic, než byl plánovaný
pøedpoklad a nedokonèení plánovaných investic „Zateplení a stavební úpravy DS Tøeboò“ v plánované výši 15 mil. Kè a „Bydlení v podkroví budovy 02“ v pobytovém zaøízení Sociální služby Èeská.

Inventarizace majetku a závazkù
K 31. 12. 2012 byla provedena øádná inventarizace veškerého majetku a závazkù organizace. Pøi inventarizaci nebyly
zjištìny inventarizaèní rozdíly, neupotøebitelný, pøebyteèný èi nevyužitelný majetek, poškozené nebo znehodnocené zásoby,
závazky nebo pohledávky k odepsání. Celková zpráva o provedené inventarizaci vèetnì všech pøíloh je uložena v organizaci.

Dotace na investice
Dotace na investice v roce 2012 pøijata nebyla.

Rezervní fond
V roce 2012 byly z rezervního fondu èerpány pouze prostøedky poskytnuté na úèelové dary.

Doplòková èinnost
Doplòkovou èinnost organizace v roce 2012 neprovozovala.

Fondy organizace
Zmìna stavu fondù organizace v prùbìhu roku 2012:
Druh fondu:
Fond odmìn
Fond kulturních a sociálních potøeb
Rezervní fond
Investièní fond
Celkem:

Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2012
v Kè:
v Kè:
40.000,00
0,00
747.200,00
503.300,00
971.400,00
1.126.500,00
23.354.600,00
22.646.900,00
25.113.200,00
24.276.700,00

Zmìna stavu
(+ –) v Kè:
0,00
– 243.900,00
+ 155.100,00
– 707.700,00
– 836.500,00

Dary
V roce 2012 pøijala organizace pouze drobné naturální a finanèní dary v celkové výši 779.365,00 Kè, z toho finanèní dary
èinily 127.020,00 Kè.
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KONTROLY V ORGANIZACI
Vnitøní kontrola
K provádìní vnitøní kontroly má organizace zpracovaný „Vnitøní kontrolní øád“, vedoucí zamìstnanci jsou povinni organizovat a provádìt vnitøní kontrolu a øešit pøípadná zjištìní tak, aby bylo pøedcházeno opakování nedostatkù.
Finanèní øídící kontrola byla zajišśovaná odpovìdnými vedoucími zamìstnanci jako souèást vnitøního øízení pøíspìvkové
organizace pøi pøípravì operací pøed jejich schválením, pøi prùbìžném sledování uskuteèòovaných operací až do jejich koneèného vypoøádání a vyúètování a následném provìøení vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledkù a správnosti
hospodaøení.
Pøedbìžné a prùbìžné øídící kontroly probíhaly v souladu s vnitøním kontrolním øádem, následné v zásadì dle roèního
plánu kontrol, nedostatky zjišśované pøi tìchto kontrolách byly odstraòovány ihned, pøípadnì byla pøijímána opatøení k tomu,
aby se nedostatky neopakovaly.

Vnìjší kontrola
V roce 2012 probìhla v organizaci kontrola Èeské správy sociálního zabezpeèení, která byla zamìøena na plnìní povinností
v nemocenském pojištìní, v dùchodovém pojištìní a pøi odvodech pojistného. Dále probìhly opakovanì hygienické kontroly,
kontroly Hasièského záchranného sboru atd.
Všechny kontroly byly uzavøeny bez finanèních sankcí, zjištìné drobné závady byly odstranìny v pøedepsaných termínech.
V únoru 2012 jsme obdrželi od Krajského úøadu Jihoèeského kraje, oddìlením interního auditu zprávu z veøejnosprávní kontroly. Následnì jsme zpracovali zprávu o harmonogramu pøijetí nápravných opatøení z kontroly a v èervenci 2012 jsme zøizovateli
odeslali zprávu o provedeném odstranìní nedostatkù z veøejnosprávní kontroly. Porušení rozpoètové káznì zjištìno nebylo.
Výrok auditora z auditu hospodaøení organizace provedeného za rok 2012 znìl: „Bez výhrady“.
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STÍŽNOSTI
Organizace dbá na evidování a øešení všech stížností a podnìtù podaných nejen na kvalitu služeb. V roce 2012 pøijala
organizace 18 písemných stížností, z toho jedna stížnost byla v DS J. Hradec, dvì v DS È. Velenice, jedenáct v DS Budíškovice,
ètyøi v SS Èeská, v Domovì Pístina a v DS Tøeboò nebyla zaznamenána v uvedeném roce stížnost žádná. Vìtšina stížností
se týkala sporù mezi klienty, ve všech pøípadech byla pøijata opatøení a iniciátoøi byli písemnì informováni. V Manželských
a pøedmanželských poradnách žádná stížnost pøijata nebyla.
Zøizovateli byly podány na organizaci v roce 2012 dvì anonymní stížnosti týkající se DS Budíškovice, které byly shledány
jako neoprávnìné.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA
Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM ZA ROK 2012
a) Poèet podaných žádostí o informace a poèet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
0/0
b) Poèet podaných odvolání proti rozhodnutí:
0
c) Opis podstatných èástí každého rozsudku soudu ve vìci pøezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a pøehled všech výdajù, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se
soudními øízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to vèetnì nákladù na své vlastní zamìstnance
a nákladù na právní zastoupení:
nejsou
d) Výèet poskytnutých výhradních licencí, vèetnì odùvodnìní nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
nejsou
e) Poèet stížností podaných na postup pøi vyøizování žádosti o informace, dùvody jejich podání a struèný popis zpùsobu
jejich vyøízení:
0
f) Další informace vztahující se k uplatòování tohoto zákona:
nejsou
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ZÁVĚR
Výhled do roku 2013
Z cílù organizace stanovených pro rok 2012 byly splnìny dva, první se týkal smìny pozemkù v areálu SS Èeská s Armádou
ÈR, druhý aktualizace standardu kvality è. 2 – ochrana práv uživatelù služeb, tøetí cíl, tj. uvedení pozemkových hranic v Domovì seniorù Èeské Velenice do souladu se skuteèností (smìna s Mìstem Èeské Velenice) trvá do roku 2013.
Samozøejmì budeme pokraèovat v úsilí pøi naplòování standardù kvality sociálních služeb v praxi, a tím dále zvyšovat
kvalitu péèe o klienty za úèelem dosažení jejich maximální spokojenosti. Cílem pro tento rok je aktualizovat v souladu
s pøipravovanou legislativou systém individuálního plánování sociálních služeb.

Podìkování
Uplynulý rok lze hodnotit jako standardní, s výjimkou mimoøádné události v Domovì seniorù Tøeboò, kde byl pøi vloupání
odcizen trezor s penìzi klientù ve výši 246 tis. Kè. Jiné mimoøádné události, mající zásadní vliv na chod celé organizace, se
nestaly.
Dìkuji všem zamìstnancùm za odvedenou práci v minulém roce a pøeji sobì i všem spolupracovníkùm, abychom se
s úkoly, stojícími pøed námi v roce 2013, vypoøádali co nejlépe a ještì zvýšili kvalitu práce, kterou pro naše klienty odvádíme.
Dále dìkuji jménem mnou øízené organizace našemu zøizovateli a jeho zamìstnancùm za vstøícnou a bezproblémovou
spolupráci a všem externím spolupracovníkùm a sponzorùm, kteøí se podílejí na tom, aby naši klienti byli co nejspokojenìjší.
V Jindøichovì Hradci 16. 4. 2013
Ing. Jiøí Blížil, øeditel CSS J. Hradec

19

PŘÍLOHA Č. 1: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2012
Øádek:

Ukazatel:

1

NÁKLADY

2

Plán na rok 2012
(v tis. Kè):

Plnìní k 31. 12. 2012
(v tis. Kè):

% plnìní:

175.835,00

176.743,36

101 %

Spotøeba materiálu

7.172,00

8.014,35

112 %

3

Spotøeba potravin

16.100,00

16.174,35

100 %

4

Spotøeba energie

12.800,00

12.102,13

95 %

5

Opravy a udržování

3.500,00

4.609,74

132 %

6

Cestovné

120,00

146,11

122 %

7

Ostatní služby

14.400,00

14.165,15

98 %

8

Mzdové náklady

81.170,00

81.534,61

100 %

9

v tom: platy zamìstnancù

79.670,00

80.155,25

101 %

1.500,00

1.379,36

92 %

27.570,00

27.480,19

100 %

797,00

814,82

102 %

0,00

5,40

0%

450,00

344,63

77 %

11.356,00

11.347,98

100 %

0,00

0,00

0%

400,00

3,90

1%

175.835,00

174.315,44

99 %

60,00

41,79

70 %

OON

10
11

Sociální a zdravotní pojištìní

12

Zákonné sociální náklady

13

Danì a poplatky

14

Jiné ostatní náklady

15

Odpisy dlouhodobého majetku

16

Daò z pøíjmù

17

Ostatní náklady

18

VÝNOSY

19

Tržby za vlastní výrobky

20

Tržby z prodeje služeb

122.295,00

118.818,29

97 %

20a

Dotace ze SR od MPSV

33.625,00

33.625,00

100 %

21

Úroky

550,00

487,98

89 %

22

Jiné ostatní výnosy

0,00

1.798,11

0%

23

Tržby z dlouhodobého majetku

0,00

10,79

0%

24

Tržby z prodeje materiálu

0,00

36,71

0%

25

Ostatní výnosy – použití fondù

0,00

157,42

0%

26

Pøíspìvek na provoz od KÚ

18.500,00

18.534,35

100 %

26a

Granty a dotace z KÚ + PAP

805,00

805,00

100 %

27

Hospodáøský výsledek po zdanìní

0,00

-2.427,92

0%

28

Doplòkové údaje:

29

Dotace na investice

5.000,00

0,00

0%

30

Použití investièního fondu

19.850,00

11.106,95

56 %

31

Použití rezervního fondu

0,00

117,42

0%

32

Použití fondu odmìn

40,00

40,00

100 %

33

Prùmìrný pøep. evid. poèet zamìstnancù

353,00

351,72

100 %

34

Prùmìrný mìsíèní plat v Kè

18.807,84

18.991,30

101 %
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PŘÍLOHA Č. 2: POŘÍZENÍ INVESTIC V ROCE 2012
Druh investice:

Projektová
dokumentace:

Stavební
investice:

Stroje, zaøízení: Celkem:

Domov seniorù Budíškovice

238.032
290.800
170.513

• kuchyòský kombinovaný sporák
• zemìdìlský traktor ZETOR
• sprchové lùžko elektrické do 205 kg
Celkem:

0

0

Domov seniorù Jindøichùv Hradec
0

0

Domov seniorù Tøeboò

0

0

Domov seniorù Èeské Velenice
0

0

Sociální služby Èeská

728.574

728.574

96.761

96.761

319.840
264.900

• elektrický konvektomat
• Škoda Roomster - osobní automobil
Celkem:

1.235.988

96.761

• varný kotel
Celkem:

1.235.988
630.534
98.040

• rekonstrukce osobního výtahu
• pøístroj APT 5
Celkem:

699.345

1.235.988

• rekonstrukce osobního výtahu
Celkem:

699.345

0

0

584.740

584.740

Celkem:

0

0

0

0

Organizace celkem:

0

0

3.345.408

3.345.408

Domov Pístina
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Od øíjna 2012 funguje v sídle CSS Jindøichùv Hradec pùjèovna zdravotních a kompenzaèních pomùcek.
Jedná se hlavnì o pomùcky, které pomohou lidem pøi èásteèné nebo úplné imobilitì.
K zapùjèení nabízíme elektrickou nebo mechanickou polohovací postel vèetnì pøíslušenství,
chodítka, toaletní køesla, invalidní vozíky, aktivní antidekubitní matrace apod.
Pùjèit si nìkterou z nabízených pomùcek mùže každý, kdo má zdravotní problémy, a to jak osobnì,
tak i pøes osobu blízkou. Zapùjèení pomùcek je bezplatné, zaplatíte pouze drobný režijní poplatek.
Adresa pùjèovny:
Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec, Èeská ulice 1175/II, Jindøichùv Hradec
Provozní doba:
Pondìlí až pátek 8.00–14.30 h
po pøedchozí telefonické domluvì na tel. 605 288 037 (p. Šulc) nebo e-mailu technik@cssjh.cz
Více informací a provozní øád pùjèovny
najdete také na www.cssjh.cz pod
záložkou Pùjèovna zdr. pomùcek.

Vybavení a provoz pùjèovny zdravotních a kompenzaèních pomùcek byl podpoøen grantem Jihoèeského kraje.
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SEZNAM DÁRCŮ V ROCE 2012
AGENTOM ALFA s. r. o., Praha
Asociace rodièù a pøátel zdravotnì postižených dìtí, Klub Stráž nad Nežárkou
AQUARES s. r. o., Stráž nad Nežárkou
Bohemia Regent a. s., Tøeboò
ÈSOB a. s.
DADA club Kasper, Jindøichùv Hradec
Dentimed s. r. o., Litomyšl
Elektronika - J.V.H. s. r. o., Jindøichùv Hradec
E.ON ÈR s. r. o.
FLOSMAN a. s.
Fruko-Schulz s. r. o., Jindøichùv Hradec
Jihoèeský kraj
Jindøichohradecké místní dráhy, a. s., Jindøichùv Hradec
Jiøí Souèek s. r. o., Jindøichùv Hradec
KMS Software s. r. o.
Lékárna U Nádraží J. Hradec s. r. o., Jindøichùv Hradec
LINKA BS spol. s r. o., Jindøichùv Hradec
MAKRO Èeské Budìjovice
MePro Trading s. r. o., Praha
Mgr. Jitka Durková – Lékárna U Panny Marie Pomocné, Suchdol nad Lužnicí
Obec Støíbøec
Obec Pístina
pan Ctirad Jungmann, Keramika–kámen, Praha
pan Jaroslav Auský, Novosedly nad Nežárkou
pan Ladislav Pecha – soukromé jatky, Nová Ves
pan Luboš Divoký, Tøeboò
pan Vít Procházka, Plavsko
paní Blanka Opekarová, Stráž nad Nežárkou
paní Dana Matoušková, Tøeboò
paní Michaela Panèíková, Praha
PharmDr. Dana Cachová – Lékárna Diana, Jindøichùv Hradec
PhDr. Vìra Marková
pøedseda Senátu Parlamentu ÈR pan Milan Štìch
PUB JH s. r. o.
Rauch Praha spol. s r. o.
SOME J. Hradec s. r. o.
Thermoplast s. r. o., Nová Bystøice

Dìkujeme všem dárcùm, partnerùm a podporovatelùm – jedná se o významnou finanèní a vìcnou podporu.
Dìkujeme, že nám pomáháte!
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