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Úvod 

 

 

Vážení přátelé, 
 
výroční zpráva roku 2015 Vám zprostředkuje pohled na hospodaření a činnosti, které se 

v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim odehrály v uplynulém roce. Pokaždé, když 

rekapituluji uplynulé období, tak si uvědomím, kolik různorodých aktivit jsme odvedli, 

provedli, uspořádali, zrealizovali. Pochopitelně, že první místo vždy obsadí vzpomínky na 

klienty a jejich osudy. Vzpomínám na naše společné úspěchy i neúspěchy. Takovým 

neúspěchem může být např. nesmírně spokojený klient ovšem s nespokojenou rodinou 

v pozadí, která průběh podpory a péče nechápe a omezuje klienta na svých právech. 

 

 

Sociální péče a zdravotní péče jsou pilířem naší služby. Ve zprávě je jim tak věnovaný 

významný prostor. 

 

Děkuji našemu zřizovateli, partnerům, podporovatelům, klientům a dobrovolníkům. 

 

Čtenářům přeji, ať ve výroční zprávě naleznou potřebné informace. Zaznamenáte-li 

absenci konkrétní informace, neváhejte se na mne obrátit. Ráda Vám naši organizaci 

představím a informace doplním. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Hana Pilná, ředitelka 
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„Plujeme všichni na lodičce života. Nikdo z nás neví, zda se ta bárka brzy nepřevrátí, 

nikdo z nás neví, jak daleko dopluje. Ale každý by měl znát, že cesta jednou končí a že 

nám v nouzi pomáhají ti, kteří, stejně jako každý z nás, na pevnině nestojí. 

Budeme tápat, hledat, smát se i plakat, mýlit se a dívat pravdě do očí a budeme všemi 

úskalími proplouvat lépe tehdy, když budeme na blízku cítit podanou ruku člověka.  

Ať profesionála, či laika.  

Vždyť jde o poučený návrat člověka k člověku.  

Pro život, pro ten, který žiješ, pro dny, které letí a které jsou "spočteny", pro jejich dění, 

aktivitu a naplnění, poslouchej, člověče, co se děje v situacích, kterým ani ty neujdeš.“ 

 

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD. 
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Základní údaje organizace, 

oblast působení a cíle organizace 

 
Název organizace:  Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 

Zřizovatel:   Město Chrudim 

Forma:   příspěvková organizace 

IČ organizace:  15054080 

Sídlo organizace:  Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 

Soukenická 158, Chrudim 

Webové stránky:  www.socialni-sluzby.cz 

Statutární orgán:  Mgr. Hana Pilná, ředitelka 

 

 

Posláním organizace je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální 

situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou pomoc a podporu tak, aby 

mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech. 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, organizace poskytuje následující služby: 

 

 Základní sociální poradenství    § 37 

směřuje k řešení nepříznivé sociální situace. Jedná se o podání základních 

informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové, v oblasti využívání kompenzačních 

pomůcek a aktivního využívání volného času. 

 Pečovatelskou službu        § 40 

 Denní stacionář Pohoda     § 46 

 Denní stacionář Jitřenka     § 46 

 

dále zajišťuje: 

 Domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči Kirké   

 Půjčování kompenzačních pomůcek 

 Senior klub  

 

Základní cíle: 

 poskytovat co nejširší spektrum terénních a ambulantních služeb osobám, které 

se ocitnou v nepříznivé sociální situaci na území města Chrudimi bez ohledu na 

způsob života, postižení, původ, víru, věk, pohlaví nebo sexuální orientaci, 

 kombinovat a poskytovat jednotlivé služby tak, aby si osoba nebo její rodina 

mohli zvolit službu, kterou potřebují, 

 zabezpečit dostupnost a pružnost sociálních služeb a tím umožnit jejich využití  

24 hodin denně dle jejich individuálních potřeb, 

 působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je 

k činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posilují 

sociální začleňování, 

 zachovat lidskou důstojnost, nezávislost a umožnit žít co nejdéle v domácím 

prostředí a tím docílit odklon od ústavní péče. 

 

 

 
 

 

 

http://www.socialni-sluzby.cz/
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Principy  

Organizace podřizuje veškerou svou činnost etickým principům a obecným principům 

sociálních služeb: 

 

 autonomie a nezávislost klienta, 

 začlenění a integrace klienta, 

 respektování potřeb klienta, 

 profesionální přístup, odbornost pracovníků, 

 odpovědnost za poskytování služby, 

 poskytování služby v zájmu klientů a v náležité kvalitě důsledným dodržováním 

základních lidských práv a svobod, 

 CSSP se stává partnerem pro klienta, 

 respekt ke zdravotnímu stavu klienta. 
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Historie organizace 

 

Chrudimská příspěvková organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (CSSP) 

slavila v roce 2015 - 23 let své existence.  

 

Na počátku roku 1993 spočívala činnost Centra pouze v zajišťování pečovatelské služby, 

v provozu dvou domů s pečovatelskou službou a v provozování Klubu důchodců. 

 

Dnes poskytuje pečovatelské služby v terénu na území celého města a městských částí, 

ve čtyřech domech s pečovatelskou službou (DPS), provozuje denní stacionář pro děti a 

mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postiženým Jitřenka, denní stacionář pro 

seniory a zdravotně postižené dospělé Pohoda, tísňovou péči, sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje Domácí zdravotní a 

ošetřovatelskou péči Kirké a půjčovnu kompenzačních pomůcek.  

 

Centrum se přihlásilo k dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva ČR – Zdraví 21 – Zdraví pro všechny v 21. století. Program představuje 

racionální, dobře strukturovaný model komplexní péče o zdraví a jeho rozvoj. Jeden z cílů 

tohoto programu se dotýká i seniorské populace. 

 

Od počátku je filozofií organizace poskytovat co nejširší spektrum terénních 

a ambulantních sociálních služeb osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, 

a to tak, aby mohly co nejdéle žít důstojným životem ve vlastních domácnostech a svém 

přirozeném prostředí. Cílem bylo a je, aby služba byla flexibilní, časově dostupná, aby 

zvyšovala pocit jistoty a vycházela z potřeb a cílů jednotlivých klientů. 

 

 

Po dvaceti letech úspěšné práce, po mnoha kontrolách, které dopadly na výbornou, po 

tom, co v  celorepublikovém hodnocení sociálních služeb získala několik významných 

ocenění za kvalitně poskytované sociální služby je jisté, že se organizace řadí na přední 

příčky v oblasti kvality sociálních služeb v ČR. 

 

Za více než 20 let investovalo město Chrudim do rozvoje Centra sociálních služeb 

a pomoci Chrudim desítky milionů korun. Za stejných dvacet let využily služeb Centra 

sociálních služeb a pomoci Chrudim stovky obyvatel našeho města. Z tohoto pohledu to 

byly velmi dobře investované peníze. 

 

Organizace nabízí komplex ambulantních, terénních a zdravotních služeb. Dále zajišťuje 

volnočasové aktivity. Organizace oslovuje široké spektrum klientely od klientů školního 

věku až po seniory. Pečovatelská služba CSSP poskytuje pečovatelské služby dle výčtu 

cílové slupiny, kterou je možné ze zákona poskytnout. Je tím myšlena klientela od 

novorozenců až po seniory. V rámci domácí zdravotní a ošetřovatelské péče zapůjčuje 

kompenzační pomůcky.  

 

Centrum se tradičně zapojilo do aktivit Zdravého města – Desatero problémů, Dny 

zdraví, Bezpečná domácnost pro seniory atd. Pro klienty CSSP organizuje pravidelné 

aktivity a jejich plán zveřejňuje každý měsíc v Chrudimském zpravodaji a na webových 

stránkách organizace. 
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Personální zajištění 

 
Statutární orgán:     Mgr. Hana Pilná, ředitelka 

Manažer sociálních služeb, zástupce ředitele: Mgr. Marta Menšíková, DiS.  

                                                                       (od 1. 9. 2015) 

Vedoucí ekonom:     Ivana Makešová 

Koordinátor pečovatelské služby:   Romana Bumbálková  

Vedoucí sestra KIRKÉ    Petra Šprojcarová  

Koordinátor stacionářů    Jana Šedivá 

Vedoucí provozně technického úseku  Eva Řádková 

Personalista      Simona Vašková 

Sociální pracovnice     Mgr. Alice Kuklová  

Senior klub                                 Dita Potužáková 

 

Konkrétní popis pracovních pozic viz příloha č. 2 

 

 

 

zástupce koordinátora pečovatelské služby Bc. Petr Motl a koordinátor pečovatelské služby 

Romana Bumbálková 
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Zpráva o činnosti 

 

1. Pečovatelská služba 
 
Poslání: 

posláním je poskytovat takovou podporu a pomoc klientům, která umožňuje zachovat 

v maximální míře jejich dosavadní způsob života, pomáhat v nepříznivých životních 

situacích zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat nutné práce v domácnosti a další 

životní potřeby.  

 

Pečovatelské služby poskytujeme občanům města Chrudimi, zajišťujeme péči terénní 

a ambulantní. Terénní péči poskytujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Ambulantní péči 

poskytujeme od pondělí do pátku v čase od 7,00 do 15,30 hodin. 

 

Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech klientů, včetně jejich domácností 

v bytech zvláštního určení v „Domech s pečovatelskou službou.“ 

 

Ambulantní péčí zajišťujeme v domech s pečovatelskou službou Soukenická  

a Obce Ležáků, ve středisku osobní hygieny a jídelně. 

 

Cílová skupina: 

 senioři, 

 osoby se zdravotním postižením bez omezení věku, 

 rodiny s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci,   

 rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto 

dětí. 

 

Základní cíle: 

 poskytovat podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá 

 podporovat rozvoj a zachování stávající soběstačnosti, dovednosti a zvyklosti 

klienta v jeho přirozeném prostředí (nepřepečovávat) 

 pomoc při návratu po hospitalizaci do vlastního prostředí a pomoc se zachováním 

nebo obnovením původního životního stylu 

 dbát na stálé individuální plánování služeb spolu s klientem 

 prostřednictvím pečovatelské služby oddálit umístění v pobytovém zařízení 

 

Průběh služby: 

 v průběhu roku využilo službu 339 klientů, 

 nově byla zavedena služba u 62 klientů, 

 sociální šetření bylo provedeno u 316 klientů, 

 měsíčně byla služba poskytována průměrně 278 klientům, z toho 54 osaměle 

žijícím, 

 bezplatná služba v základních činnostech ve smyslu § 75 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byla poskytnuta  10 klientům, 

 do domů s pečovatelskou službou bylo přijato 12  nových klientů, 

 bylo provedeno 725 kontrol zaměřených na dodržování individuálních plánů, 

kvalitu poskytované péče, spokojenost klientů s využívanou službou, dodržování 

BOZP při práci, vnitřních pravidel a pracovní doby, 

 základní poradenství bylo poskytnuto ústně, telefonicky a e-mailem  687 osobám 

ze správního obvodu města i jiných obcí ČR. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ 

 

1. INFORMACE O SLUŽBĚ:  

 

1.1. Doba realizace služby:  

 

 od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

 terénní pečovatelskou službu poskytujeme 365 dni v roce (dny pracovního volna, 

vč. svátků, péče dostupná 24 hodin po předchozím nasmlouvání péče- tedy péče 

v předem nasmlouvaných intervalech) 

 

1.2. Místo realizace služby: 

 

 Pečovatelskou službu poskytujeme občanům města Chrudim, zajišťujeme péči 

terénní a ambulantní. Ambulantní péči poskytujeme od pondělí do pátku v čase od 

7,00 do 17,00 hodin. 

 Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech klientů, včetně jejich 

domácností v bytech zvláštního určení v „Domech s pečovatelskou službou“.  

 Ambulantní péčí zajišťujeme v Domech s pečovatelskou službou Soukenická a 

Obce Ležáků, ve středisku osobní hygieny a jídelně. 

 

 

1.3. Personální a organizační zabezpečení služby  

 

Službu zajišťuje:  

Sociální pracovník – vykonává podle § 109 zákona o sociálních službách sociální 

šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů 

v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou 

metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti 

Pracovník v sociálních službách – provádí podle § 116 odst. 1 písm. c pečovatelské 

práce spojené s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi, pomáhá při 

zajišťování chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo, vede klienta k samostatnosti, 
nacvičuje dovednosti, rozvíjí jeho vlastní schopnosti při sebeobsluze a pomáhá při 
naplňování jeho osobních cílů. 
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1.4. Návaznost a spolupráce s jinými subjekty v rámci regionu: 

 

Při poskytování sociálních služeb spolupracujeme s: 

 rodinou, sousedy, přáteli našich klientů 

 propojujeme se službami organizace – denní stacionáře, home care, kompenzační 

pomůcky – tísňové tlačítko aj. 

 Odborem sociálních věcí Chrudim – Sociální odbor 

 Lékaři a to v prospěch našich klientů 

 Sociálními pracovníky nemocnic 

 Sociálními pracovníky pobytových zařízení 

 Krajským úřadem Pardubice – Odborem sociálních věcí 

 Městskou policií Chrudim 

 Českým červeným křížem 

 Farní charitou Chrudim 

 Hospicem Chrudim o.p.s. 

 Městskou policií Chrudim 

 Úřadem práce ČR 

 Českým svazem protifašistických bojovníků 

 Centrem pro zdravotně postižené Pardubického kraje 

 Českou správou sociálního zabezpečení 

 Občanské služby ve městě – kosmetika, masáže, kadeřník, pedikér, 

 Společnost seniorů a jejich přátel Chrudim. 

 Dále se setkáváme na aktivitách města Chrudim, komunitní plánování sociálních 

služeb, místní agenda 21, strategické dokumenty obce. Vše v návaznosti na naši 

cílovou skupinu a nabízenou službu. 

 
 
 
 
 
¨ 
 
 

                                                                                                                                                              

 

Pečovatelská služba stav k 31. 12. 2015 
    

Pracovník v soc. službách, HPP úvazek 18, DPČ 17 
 

Sociální pracovník, HPP úvazek 1,8   
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2. OBSAH, PRŮBĚH, HODNOCENI A VÝSLEDKY  

 

2.1. Vývoj aktivit služby, jejich obsah a případné změny v průběhu roku:  

 

Pečovatelská služba organizace se zaměřuje na širokou cílovou skupinu - osoby 

omezené v soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního stavu, osobám s fyzickým, psychickým či mentálním postižením bez 

věkového omezení a rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Naši snahou je mapovat potřeby klientů a to v rozsahu potřeb běžného 

života dle Regionální karty Pardubického kraje. Poskytujeme poradenství a 

odpovídající péči a snažíme se doplnit přirozené zdroje klienta, doporučit 

dostupné veřejné služby v rozsahu, snažíme se udržet soběstačnost klienta a 

motivovat ho v péči o svou osobu vč. podpory vazeb v jeho komunitě.  

2.2. Popis realizace služby  

 

Od 1. 1. 2015 aktivně pracujeme s regionální kartou pečovatelské služby. 

Terénní dostupnou péčí pomáháme klientům zůstat doma. 

V roce 2015 proběhla v organizaci inspekce, na jejímž základě ještě více 

propracováváme individuální plánování klientů. 

Prostřednictvím našich kontrolních mechanismů, ale také sledováním potřeb 

našich klientů snažíme nabízet vysoce profesionální pečovatelské služby. 

 

2.3. Zhodnocení úspěšnosti, kvality projektu a dosažení cílů: 

 

Průběh služby: 

 

 v průběhu roku využilo službu 339 klientů, 

 nově byla zavedena služba u 62 klientů, 

 sociální šetření bylo provedeno u 316 klientů, 

 měsíčně byla služba poskytována průměrně 278 klientům, z toho 54 osaměle 

žijícím, 

 bezplatná služba v základních činnostech ve smyslu § 75 zákona č. 108/2006 

Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byla poskytnuta  10 

klientům, 

 bylo provedeno 725 kontrol zaměřených na dodržování individuálních plánů a 

kvalitu poskytované péče, spokojenost klientů s využívanou službou, dodržování 

BOZP při práci, vnitřních pravidel a pracovní doby, 

 základní poradenství bylo poskytnuto ústně, telefonicky a e-mailem  687 osobám 

            ze správního obvodu města i jiných obcí ČR. 

Naši snahou a cílem je pečovat o klienty v domácím prostředí a oddálit tak 

pobytovou službu a to navazujícím spektrem poskytovaných služeb CSSP. Klienti 
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pečovatelské služby mohou být klienty denního stacionáře a home care KIRKÉ  

zároveň. Napomáháme řešit nepříznivou sociální situaci osob na území města 

Chrudim. Služba je poskytována v souladu se zjištěnými potřebami osob a 

s dostupnými finančními zdroji. Klíčové vidíme stále mapování potřeb.                                                

Službu přizpůsobujeme potřebám klientům. Sledujeme efektivitu poskytované 

pomoci ve vztahu k vynaloženým financím a průběžně vyhodnocujeme, zda 

poskytnutá pomoc přispívá k řešení obtížné životní situace. Řídíme se 

střednědobým plánem kraje a obce. Vše v souladu se zákonem. 

Projekt úřadu práce POVEZ 

 

Centrum sociálních služeb a pomoci se v roce 2015 zapojilo do projektu Úřadu práce: 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců a to v rámci operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. 

 

Tento projekt umožnil organizaci získat finanční prostředky v celkové výši  

124. 974,- Kč a to na odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách.  

 

Akreditovaných kurzů se zúčastnilo 40 zaměstnanců organizace. Jarní kurzy se věnovaly 

kompetencím a sociálním dovednostem pracovníků a zářijové téma bylo věnováno Péči o 

smrt a problematice umírání v konceptu práce sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách. Centrum pečlivě dbá o odbornost svých zaměstnanců a v oblasti 

poskytovaných služeb si zakládá na profesionálním týmu pečovatelek a pečovatelů, 

protože jedině tak, se dá opravdu dosáhnout cílů a poslání organizace a hlavně i 

spokojenosti klientů. 

 

2.4. Další skutečnosti výše neuvedené  

 

Cílem pečovatelské služby je prostřednictvím odborně poskytnutých úkonů 

kvalifikovanými pracovníky zamezit trvalému umístění uživatele v pobytovém zařízení. 

S klienty je v naší službě jednáno na partnerské úrovni. Poskytujeme péči osobám, které 

jsou závislé na pomoci druhé osoby 24 hodin denně. Ve spolupráci s rodinou dokážeme 

nastavit péči o člověka tak, aby mohl svůj život dožít ve svém přirozeném prostředí. 

Poskytujeme podporu a poradenství osobám, které pečují o své blízké. Zvyšujeme 

odbornost personálu v oblasti péče o osoby s onemocněním demence.  

Příkladem dobré praxe je klientka, které jsme poskytovali terénní pečovatelskou službu 

v Domě s pečovatelskou službou. Zdravotní stav klientky se postupně zhoršoval, ztrácela 

svoji soběstačnost a postupně byla plně závislá na péči druhé osoby. Abychom předešli 

umístění klientky do pobytového zařízení a umožnili ji dožít v prostředí, na které je 

zvyklá, nastavili jsme 24hodinovou péči, komunikovali jsme s rodinou, která v zajištění 

péče naší organizací vycházela maximálně vstříc. Svoji příbuznou denně navštěvovali.  

Klientku jsme doprovázeli v době umírání až do posledních chvil. Oceněním pro nás byl 

dobrý pocit, že klientka zemřela obklopena lidmi, kteří ji mají rádi a v prostředí, které 

důvěrně znala.  

Službu, tak jak je časté neprezentujeme výčtem úkonů, které nabízíme, nýbrž nabídkou 

podpořit potřebné v těch oblastech běžného života, ve kterých samostatný život 

nezvládají. 
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Pečovatelská služba 

Ukazatel  za r. 2015 

v tis. Kč               

  
VÝNOSY-tř.6  

Úhrady za poskytování pečovatelské služby                   3.056 
Tržby za prodanou stravu klientům                   2.371 
Úroky                         0             
Jiné ostatní výnosy                         91,5 
Čerpání fondů                       24             
Dotace MPSV-Pard. kraj                     2.624 

Dotace jiné, projekty (ÚP)                   99,5 
Výnosy                   8.266 
NÁKLADY-tř.5  
Spotřeba materiálu                     427        
Spotřeba el. energie                     229 
Spotřeba ostat .neskladovaných dodávek(topení, PHM)                        470 

Nakoupená strava                  2.371 
Opravy a udržování                       118 
Cestovné                         9 
Náklady na reprezentaci                         5 
Ostatní služby                      487 
Mzdové náklady                   7.841 
Zákonné sociální pojištění                   2.638 

Jiné sociální pojištění                        34                
Zákonné sociální náklady                       68 
Ostatní sociální náklady                      189 
Ostatní náklady z činnosti                         69,4 
Odpisy DHM                       221,4 
Tvorba a zúčt. opravných položek                          0,2 

Náklady z pořízení drobného dl. majetku                     135                
Náklady z vyřazených pohledávek                         0 
                         
Náklady celkem                 15.312 
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3. Denní stacionář Pohoda 

 
 

Posláním je poskytovat seniorům a zdravotně postiženým osobám z Chrudimi a okolních 

obcí potřebnou ambulantní péči a jejich rodinám pomoc. Uvedená péče a pomoc se 

poskytuje po dobu, kdy nemůže rodina potřebnou péči zajistit. Ambulantní péče je 

poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 6.30 do 17.00 hodin na 

adrese Městský park 828, Chrudim. 

 

Cílová skupina: 

 senioři od 65 let věku, 

 osoby s chronickým onemocněním neinfekčního charakteru od 40 let věku,  

 osoby se zdravotním postižením od 40 let věku. 

 

Základní cíle: 

 podporovat soběstačnost klientů a zajišťovat jim pomoc a podporu při zvládání 

běžných úkonů o vlastní osobu na základě jejich individuálních potřeb, 

 poskytovat přiměřenou péči klientům tak, aby lépe zvládli následky choroby, 

 zabránit izolaci seniorů, nabízet aktivizaci, integraci do společnosti, 

 umožnit klientům co nejdéle setrvání v rodinném prostředí, 

 zmírnit stres rodinným pečovatelů, 

 rodinným pečovatelům nabízíme základní poradenskou službu. 
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Průběh služby: 

Sociální šetření bylo provedeno u zájemců o zavedení služby a při změně rozsahu služby, 

během roku opakovaně probíhala kontrola individuálních plánů. 

Službu využilo v průběhu roku 19 klientů. 

 

Z aktivit vybíráme: 

 návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, 

 pravidelné besedy s odborníky z oblasti historie Chrudimě, literatury, přírody, 

bezpečnosti, zdravé výživy a další, 

 pravidelné návštěvy klubu seniorů Městské knihovny, 

 účast na akcích pořádaných Zdravým městem Chrudim. 

 návštěvy cukrárny a restaurace,  

 canisterapie s Ing. Danou Šťastnou, 

 celodenní výlet do Kochánovic na statek Ing. Šťastné a k rybníkům, 

 výlet na Podhůru k rozhledně Bára s Ing. Alenou Vařejkovou z Městských lesů 

 účast na „Plese seniorů“, 

 jarní a podzimní přírodovědná vycházka v Městském parku s  Mgr. Gutzerovou 

s odborným výkladem, 

 sportovní dopoledne v denním stacionáři Pohoda,   

 zahradní slavnost s rodinnými příslušníky a hosty, 

 účast na soutěžní výstavě výtvarných a ručních prací klientů na výstavě „Šikovné 

ruce seniorů „ v Lysé nad Labem 

 účast na výtvarné soutěži „Strašidla a strašidýlka“ kterou pořádal městys Okříšky,  

 sběr plastových uzávěrů na pomoc Míšovi Tereskovi, 

 Mikulášská nadílka, kterou pro klienty připravily studentky Střední zdravotnické 

a sociální školy Chrudim, 

 vánoční posezení s rodinnými příslušníky a hosty. 

 

 

 

Statistika jednotlivých úkonů 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA POHODA - DENNÍ STACIONÁŘ 

 

1. INFORMACE O SLUŽBĚ:  

 

2.1. Doba realizace služby:  

 

 Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v pracovních dnech od pondělí do pátku 

 v době od 6.30 do 17.00 hodin  

 Provoz je přizpůsoben individuálním potřebám klientů, vše je domluveno při 

zavedení služby a v průběhu služby. 

 

2.2. Místo realizace služby: 

 

 Městský park 828, 537 01 Chrudim  

 

2.3. Personální a organizační zabezpečení služby  

 

Službu zajišťuje:  

 

Sociální pracovník – vykonává podle § 109 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 

sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů 

v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou 

metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti 

Všeobecná sestra - Zajišťuje poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského 

procesu bez odborného  dohledu. 

Pracovník v sociálních službách – Pod vedením koordinátora denních stacionářů 

provádí v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů úkony osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné 

fyzické osoby.  

Pracovník v sociálních službách zajišťující aktivizační programy - Vyhledává a 

provádí specializované terapeutické postupy, rozvíjí individuální manuální zručnosti 

klientů, zajišťuje materiály a pomůcky pro pracovní nácvik klientů, provádí speciální 

pracovní postupy a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů.  

 

 

Službu zajišťuje: 

 

 sociální pracovnice                      (0,1 úvazku) 

 všeobecná sestra                                  (0,225 úvazku) 

 pracovník v sociálních službách                                             (1,85 úvazku) 

 pracovník v sociálních službách zajišťující aktivizační programy  

                                                                                                   (2 úvazky) 
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2.4. Návaznost a spolupráce s jinými subjekty v rámci regionu: 
 

Při poskytování sociálních služeb spolupracujeme s: 

 rodinou, sousedy, přáteli našich klientů 

 propojujeme se službami organizace – pečovatelská služby, home care, 

kompenzační pomůcky – tísňové tlačítko, volnočasové aktivity organizace 

 Odborem sociálních věcí Chrudim – Sociální odbor 

 Lékaři a to v prospěch našich klientů 

 Sociálními pracovníky nemocnic 

 Sociálními pracovníky pobytových zařízení 

 Krajským úřadem Pardubice – Odborem sociálních věcí 

 Městskou policií Chrudim 

 Farní charitou Chrudim – Občanská poradna                                                                  

 Hospicem Chrudim o.p.s. 

 Městskou policií Chrudim 

 Úřadem práce ČR 

 Českým svazem protifašistických bojovníků 

 Centrem pro zdravotně postižené Pardubického kraje 

Sociální pracovnice 
HPP úvazek 0,1     
 

HPP úvazek 0,1 

 

 Denní stacionář Pohoda stav k 31. 12. 2015 
 

Pracovník v sociálních 
službách v přímé péči 
HPP úvazek 1,85 
 

HPP úvazek 1,85 

 

 

 

Všeobecná sestra 
HPP úvazek 0,225   
 0,225 

 

Pracovník v sociálních službách 
zajišťující aktivizační programy 
HPP úvazek 2     
  

HPP úvazek 2 
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 Českou správou sociálního zabezpečení 

 Českou alzheimerovskou společností 

 Společnost seniorů a jejich přátel Chrudim 

 Občanské služby ve městě – kosmetika, masáže, kadeřník, pedikér, 

 

Dále se setkáváme na aktivitách města Chrudim, komunitní plánování sociálních 

služeb, místní agenda 21, strategické dokumenty obce. Vše v návaznosti na naši 

cílovou skupinu a nabízenou službu. 

 

3. OBSAH, PRŮBĚH, HODNOCENI A VÝSLEDKY  

 

3.1. Vývoj aktivit služby, jejich obsah a případné změny v průběhu roku:  

 

 Služba má upravenou provozní dobu v rozsahu poptávky, od 7,00 do 

17,00 hodin. Jsme v souladu s vizí Pardubického kraje. 

 Denní stacionář se zaměřuje na udržování a posilování návyků a nácviků 

dovedností zvyšujících soběstačnost a dovednosti, potřebné pro 

samostatný život a začlenění do běžného života s využitím běžně veřejně 

dostupných služeb. K těmto činnostem pracovníci stacionáře přistupují 

s vysokou profesionalitou, využívají terapeutické prvky z reminiscenční a 

validační terapie, trénování paměti, atd.  

 Umožňujeme seniorům a osobám se zdravotním postižením žít v 

přirozeném rytmu všedních dní a trávit obvyklý čas ve společnosti 

vrstevníků. 

 Pečujícím osobám umožňuje žít v přirozeném rytmu týdne a být 

ekonomicky aktivní. 

 Podpora minimálně v rozsahu potřeb běžného života dle Regionální karty 

Pardubického kraje, potřeby zjišťujeme a pracujeme s nimi. 

Nenahrazujeme přirozené zdroje a veřejné služby, nýbrž doplňujme 

přirozené zdroje klienta. 

 

2.2. Popis realizace služby – popis konkrétních aktivit, metod a forem: uveďte 

prosím mimořádné aktivity či události (velmi stručně) 

 

3.2. Zhodnocení úspěšnosti, kvality projektu a dosažení cílů: 

 

 Základní cíle služby i rozvojové cíle na rok 2015 jsou splněny. 

 Podařilo se nám podpořit spolupráci s praktickými lékaři z Chrudimi a tím více 

nabídnout služby potencionálním klientům.                                                                               

 

 Velkou obměnou také prošla vnitřní pravidla služby a individuální plánování 

s klientem.  

 Službu za rok využilo 17 klientů 
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Projekt úřadu práce POVEZ 

 

 Centrum sociálních služeb a pomoci se v roce 2015 zapojilo do projektu Úřadu 

práce: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců a to v rámci operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. 

Tento projekt umožnil organizaci získat finanční prostředky v celkové výši 124. 

974,- Kč a to na odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách.  

 

 

3.3. Další skutečnosti výše neuvedené  

 

Dotazníkové anonymní šetření 100 % spokojenost 

 

 

Denní stacionář Pohoda 

Ukazatel  za r. 2015 

v tis. Kč               

  

VÝNOSY-tř.6  
Tržby z prodeje služeb-tržby za úkony                     361 
Tržby za prodanou stravu                          99 
Ostatní výnosy                         0 
Dotace MPSV-Pard. kraj 923,4 
Dotace jiné, projekty (ÚP)                        10 
Příspěvek-jiné OÚ                          29,2 

Čerpání fondů                         12,4 
Výnosy celkem                  1.435 
NÁKLADY-tř.5  
Spotřeba materiálu                       56 
Spotřeba el. energie                       34 
Spotřeba ostat. Neskladovaných dodávek(topení, PHM)                      101 

Nakoupená strava                       99 
Opravy a udržování                           7 
Cestovné                         2 
Ostatní služby                          64 
Mzdové náklady                 1.438 
Zákonné sociální pojištění                   484 

Jiné sociální pojištění                       5 
Zákonné sociální náklady                     14 
Jiné sociální náklady                          33 
Ostatní náklady z činnosti                        7 
Náklady z pořízení drobného dl. majetku                    100 
Náklady celkem                 2.444 
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4. Denní stacionář Jitřenka 

 
 

 

Posláním Denního stacionáře Jitřenka je poskytovat nezbytnou podporu osobám 

s mentálním a kombinovaným postižením z Chrudimi a okolních obcí na jejich cestě 

k plnohodnotnému a samostatnému životu s ohledem na jejich schopnosti a individuální 

potřeby. 

 

Podpora je poskytována formou ambulantní služby v souladu s platnými právními 

předpisy a to v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hodin na adrese Městský park 828, 

Chrudim.  

 

Cílová skupina: 

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 11 do 40 let věku se sníženou 

soběstačností v základních životních dovednostech a sníženou schopností uplatňovat svá 

práva. Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/ 2006 

Sb. a standardy kvality sociálních služeb. 
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Základní cíle: 

 podporovat rozvoj osobnosti klientů, jejich samostatnost a soběstačnost, a to 

zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení dosud získaných 

vědomostí, dovedností a návyků, 

 vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady 

aktivizačních činností, 

 podporovat prosazování vlastní vůle klientů v souladu s jejich individuálními 

možnostmi formou jejich účasti na individuálním plánování služby, 

 poskytovat klientům podporu při začleňování do běžného života, a to zejména při 

orientaci na využívání veřejných služeb. 
 

 

Průběh služby: 

Sociální šetření bylo provedeno u zájemců o zavedení služby a při změně rozsahu služby, 

během roku opakovaně probíhala kontrola individuálních plánů. 

Službu využilo v průběhu roku 11 klientů. 

 

Z aktivit vybíráme: 

 návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, 

 účast na akcích pořádaných Zdravým městem Chrudim, 

 pravidelné besedy s odborníky z oblasti historie Chrudimě, literatury, přírody, 

ekologie, bezpečnosti, zdravé výživy a další, 

 návštěvy, filmových a divadelních představení, výstav,  

 spolupráci se ZŠ U Stadionu, Městskou knihovnou, Ekocentrem „Zelený dům“, 

Obchodní akademií, Hotelovou školou Bohemia, s klubem Polárka, s klubem 

veteránů – výsadkářů,  

 jarní a podzimní přírodovědné vycházky v Městském parku s magistrou 

Gutzerovou s odborným výkladem, 

 vystoupení v programu pro veřejnost s hudebně pohybovým vystoupením 

„Haleluja“v pohádkovém představení žáků dramatického kroužku Rozmarýn,  

 účast na koncertu Nadace Nova „Chceme žít s vámi“ v Praze, 

 účast na „Plesu seniorů“, 

 canisterapii Bc. Stanislavem Havlíkem, 

 relaxace v solné jeskyni, 

 oslava svátku „Den matek“, 

 vystoupení klientu denního stacionáře v programu LŠU Chrudim k mezinárodnímu 

dnu hudby 

 účast na soutěžní výstavě výtvarných a ručních prací klientů „Šikovné ruce 

seniorů „ v Lysé nad Labem, 

 pořádání Chrudimského dne s Jitřenkou pro veřejnost v areálu Městského parku 

 zapojení do sběru plastových uzávěrů na pomoc Míšovi Tereskovi, 

 výlet na Podhůru k rozhledně Bára, pořádaný Ing. Alenou Vařejkovou z Městských 

lesů, 

 Mikulášskou nadílku, kterou pro klienty připravili studentky Střední zdravotnické 

a sociální školy Chrudim, 

 účast na „Vánočním muzicírování“ v Pardubicích 

 předvánoční setkání s žáky ZŠ U Stadionu a Speciální školy Chrudim, 

 vánoční posezení rodičů a přátel DS Jitřenka a další. 
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Závěrečná zpráva Jitřenka- denní stacionář 

 

2. INFORMACE O SLUŽBĚ:   

 

3.4. Doba realizace služby:  

 

 Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v pracovních dnech od pondělí do pátku 

 Stacionář je k dispozici v době od 6.30 do 17.00 hodin  

 Provoz je přizpůsoben individuálním potřebám klientů, vše je domluveno při 

zavedení služby a v průběhu služby. 

 

 

3.5. Místo realizace služby: 

 

 Městský park 828, 537 01 Chrudim  

 

 

3.6. Personální a organizační zabezpečení služby  

 

Službu zajišťuje:  

Sociální pracovník – vykonává podle § 109 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 

sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů 

v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou 

metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti 

Pracovník v sociálních službách – pod vedením koordinátora denních stacionářů 

provádí v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů úkony osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné 

fyzické osoby.  

Pracovník v sociálních službách zajišťující aktivizační programy - vyhledává a 

provádí specializované terapeutické postupy, rozvíjí individuální manuální zručnosti 

klientů, zajišťuje materiály a pomůcky pro pracovní nácvik klientů, provádí speciální 

pracovní postupy a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů.  

Všeobecná sestra - zajišťuje poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského 

procesu bez odborného  dohledu. 

Pedagogický pracovník - provádí výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na vytváření 

a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků klientů, včetně rozvíjení jejich zájmové 

činnosti s využitím pedagogických metod. 

Službu zajišťuje: 

 

 sociální pracovnice                                      (0,1 úvazku) 

 pedagogický pracovník-vychovatelka                                  (1 úvazku) 

 pracovník v sociálních službách                                                     (0,40 úvazku)  

 pracovník v sociálních službách zajišťující aktivizační programy      (0,875 úvazku) 

 všeobecná sestra                                                                          (0,4 úvazku)    
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3.7. Návaznost a spolupráce s jinými subjekty v rámci regionu: 
 

Denní stacionář pomáhá svým klientům kontaktovat další služby podle jejich potřeb a 

přání, které směřují k podpoře jejich samostatnosti. Jsou jimi například:  

 Rodinou, sousedy, přáteli našich klientů 

 Sociální pracovnice nemocnice Chrudim 

 Městský úřad Chrudim – Odbor sociálních věcí 

 Krajský úřad Pardubice – Odbor sociálních věcí 

 Rytmus Chrudim 

 Momo Chrudim 

 Farní charita Chrudim - dobrovolnictví 

 Městská policie Chrudim 

 Český červený kříž Chrudim 

 Školy, MŠ v Chrudimi 

 Svítání Pardubice 

 Městská knihovna Chrudim 

 Dům sociálních služeb Slatiňany 

 TyfloCentrum Pardubice 

 Tyfloservis Hradec Králové 

 Úřad práce Chrudim                                                                                                       

 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje  

 Českou správou sociálního zabezpečení 

 Občanské služby ve městě – kosmetika, masáže, kadeřník, pedikér, 

 

Denní stacionář Jitřenka stav k 31. 12. 2015 
        

Pedagogický pracovník, HPP úvazek 1 
 

Všeobecná sestra, HPP úvazek 0,4 
 

Sociální pracovnice, HPP úvazek 0,1     
 

 

Pracovník v soc. službách zajišťující aktivizační 
programy, HPP úvazek 0,875  
 

Pracovník v soc. službách, HPP úvazek 0,40 
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Klíčovou myšlenkou je, že náš denní stacionář spolupracuje s těmi, které klient označí za 

ty, s nimiž má být v jeho zájmu spolupracováno. Vycházíme především z individuálních 

potřeb klientů. 

Dále se setkáváme na aktivitách města Chrudim, komunitní plánování sociálních služeb, 

místní agenda 21, strategické dokumenty obce. Vše v návaznosti na naši cílovou skupinu 

a nabízenou službu. 

 

 

4. OBSAH, PRŮBĚH, HODNOCENI A VÝSLEDKY  

 

4.1. Vývoj aktivit služby, jejich obsah a případné změny v průběhu roku:  

 

Denní stacionáře jsou určeny pro osoby, které nenachází uplatnění na otevřeném 

či chráněném trhu práce ani v sociálně terapeutických dílnách a které potřebují 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v průběhu dne. Denní stacionáře jsou 

zaměřeny na udržování a posilování návyků a nácviků dovedností zvyšujících 

soběstačnost, a dovednosti, potřebné pro samostatný život a začlenění do 

běžného života s využitím běžně veřejně dostupných služeb.  

Pečujícím osobám umožňuje žít v přirozeném rytmu týdne a být ekonomicky 

aktivní. 

Při službě zajišťujeme dopravu osob se zdravotním postižením do zařízení. 

Podpora minimálně v rozsahu potřeb běžného života dle Regionální karty 

Pardubického kraje, potřeby zjišťujeme a pracujeme s nimi. Nenahrazujeme 

přirozené zdroje a veřejné služby, nýbrž doplňujme přirozené zdroje klienta. 

 

 

2.2. Popis realizace služby  

 

4.2. Zhodnocení úspěšnosti, kvality projektu a dosažení cílů: 

 

 Základní cíle služby i rozvojové cíle na rok 2015 jsou splněny. 

 Podařilo se nám podpořit spolupráci s praktickými lékaři z Chrudimi a tím více 

nabídnout služby potencionálním klientům. 

 Velkou obměnou také prošla vnitřní pravidla služby a individuální plánování 

s klientem.  

 Službu za rok využilo 12 klientů 

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                          

 

 Projekt úřadu práce POVEZ 

 

Centrum sociálních služeb a pomoci se v roce 2015 zapojilo do projektu Úřadu 

práce: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců a to v rámci operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. 
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Tento projekt umožnil organizaci získat finanční prostředky v celkové výši 124. 

974,- Kč a to na odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách.  

 

4.3. Další skutečnosti výše neuvedené  

 

Anonymní dotazníkové šetření služby - 12 respondentů, 100% spokojenost klientů 

s poskytovanou a nabízenou službou. 

 
                                          Denní stacionář Jitřenka 

Ukazatel  za r. 2015 

v tis. Kč               

  
VÝNOSY-tř.6  
Tržby z prodeje služeb – tržby za úkony 328 
Tržby za prodanou stravu                           107 
Příspěvek-jiné OÚ 73 
Čerpání fondů 0 

Dotace MPSV-Pard. kraj 970    
Dotace jiné, projekty (ÚP) 3 
Výnosy celkem                        1.481 
NÁKLADY-tř.5  
Spotřeba materiálu 51 
Spotřeba el. energie 38 
Spotřeba ostat. neskladovaných dodávek(topení, PHM) 102 

Nakoupená strava                           107 
Opravy a udržování   5 
Cestovné 3 
Ostatní služby 60 
Mzdové náklady                        1.242 
Zákonné sociální pojištění 420 

Jiné sociální pojištění  5 
Zákonné sociální náklady 12 
Jiné sociální náklady 33 
Ostatní náklady z činnosti 7 
Náklady z pořízení drobného dl. majetku 62 
Náklady celkem                     2.147 
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5. Senior klub 
 

 

 

 

Zajišťujeme zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity v rozsahu: 

- trénování paměti, 

- kondiční cvičení na židlích, míčích, na žíněnkách, při hudbě, cvičíme jógu, 

plaveme a cvičíme v bazénu, 

- zpívání pro radost, 

- čtenářský kroužek, 

- kroužek vyšívání, 

- kavárničky, 

- „Posezení při hudbě“ – tančíme 1 x za měsíc v Měšťanské restauraci, 

- vydáváme časopis „Chrudimský senior“, 

- besedy, 

- přednášky, 

- pořádáme výstavy, 

- vycházky pro zdraví, 

- účast na akcích pořádaných Zdravým městem Chrudim. 

- pořádáme ples seniorů, 

- návštěvy divadelních a filmových představení, výstav,  

- jezdíme na výlety aj. 
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Kluby seniorů – účast 

 

 
počet setkání celkový počet 

zůčastněných 

Klub vařečka 
10x 124 

Statistický výkaz za rok 2015 

 

 počet akcí celkový počet 

zúčastněných 

Cvičení paměti – skupina (klienti DPS) 64x 288 

Cvičení paměti – skupina  

                             (klienti mimo DPS)  

 

102x 

 

567 

Cvičení pro seniory – klienti DPS 27x 139 

Cvičení pro seniory – klienti mimo DPS 

                                                     - PO                        

 

50x 

665 

                                                     - ST 38x 294 

                                                     - ČT 107x 1324 

                                                     - PÁ 33x 384 

Jóga 
114x 1403 

Čtení 61x 339 

Posezení při kávě 39x 539 

Vyšívání 17x 81 

Zpívání pro potěšení 39x 228 

Posezení s hudbou a tancem 10x 820 

Počítače pro seniory 14x 190 

Anglický jazyk pro seniory 97x 822 

Arteterapie 21x 253 

Bazén 39x 513 

Ples seniorů 1x 130 

Výlety 5x 196 

Další aktivity (přednášky, kino, společná 

setkání a jiné) 

 

48x 

 

650 

   

Celkem 926x 9825 
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Klub seniorů DPS 158 
40x 684 

Klub seniorů DPS 215 47x 1410 

   

Celkem 
97x 2218 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior klub  

Ukazatel                                          za r. 2015 

v tis. Kč               

  

VÝNOSY-tř.6  
Ostatní výnosy  16 
Čerpání fondů 13 
Dotace, projekty (ÚP) 4 
  
Výnosy celkem                         33          

NÁKLADY-tř.5  
Spotřeba materiálu                          29 
Spotřeba el. energie 11 
Spotřeba ostat. neskladovaných dodávek(topení, PHM) 26 
Opravy a udržování 0 
Cestovné  0 

Ostatní služby 99 
Mzdové náklady 577 
Zákonné sociální pojištění 177 
Zákonné sociální náklady 5 
Jiné sociální pojištění                            2 
Jiné sociální náklady 13 
Ostatní náklady z činnosti 4 

Náklady DDHM                          34              
Náklady celkem                       977                      
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6. Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ 

 
 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče Kirké poskytuje odbornou zdravotní 

a ošetřovatelskou péči ve městě a blízkém okolí. Péče je dostupná 7 dnů v týdnu, dle 

potřeb a zdravotního stavu klientů. 

Je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího 

lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci při propuštění do 

domácího prostředí. 

 

 
Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče Kirké 

Ukazatel  za r. 2015 

v tis. Kč               

  
VÝNOSY-tř.6  
Tržby za zdravotní výkony 1.803 
Ostatní výnosy 171 
Čerpání fondů 0 
Dotace jiné, projekty (ÚP) 7 
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Výnosy celkem 1.981 
NÁKLADY-tř.5  
Spotřeba materiálu 98 

Spotřeba el. energie                            14                      
Spotřeba ostat. neskladovaných dodávek(topení, PHM) 104 
Opravy a udržování   40 
Cestovné  5 
Ostatní služby 70 
Mzdové náklady 1.624 

Zákonné sociální pojištění 544 
Jiné sociální pojištění 7 
Zákonné sociální náklady 15 
Jiné sociální náklady 32 
Ostatní náklady z činnosti 23 
Náklady z nákupu drobného dl. majetku 107 

Náklady celkem                       2.683 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 

Stránka 31 z 36 

 

Vyhodnocení plánu vzdělávání – rok 2015 
 

 
Vzděláváním zajišťujeme trvalý profesionální vývoj, aby dovednosti a znalosti 

zaměstnanců byly na úrovni doby.  

  

K základním povinnostem všech zaměstnanců CSSP patří celoživotně se vzdělávat. 

 

Všichni nově nastupující zaměstnanci absolvovali v souladu se zákoníkem práce 

v předepsaném rozsahu vstupní instruktáž BOZP a PO, byli seznámeni s pracovním 

řádem a dalšími vnitřními směrnicemi CSSP. 

 

Vzdělávání v rámci CSSP proběhlo na jednotlivých úsecích dle vzdělávacího plánu v tomto 

rozsahu: 

 

 

 Pracovníci v sociálních službách:  

 

Akreditované kurzy: 

 Kompetence sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách v konceptu práce 

 Péče o smrt a problematika umírání v konceptu práce 

soc. pracovníků 

 Demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova 

choroba 

 Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb 

 

Interní vzdělávání:  

 Práce s individuálním plánem 

 Standardy kvality 

 Školení řidičů referentských vozidel 

 Školení BOZP, PO 

 Školení čtečky 

 

Další vzdělávání:  

 Úvod do problematiky poruch autistického spektra 

 Kardiopulmonární resuscitace 

 Kurz sebeobrany 

 Kurz PC začatečníci 

 Kurz PC pokročilí 

 Odborná stáž Pečovatelská služba Dvůr Králové 

 

 

 Koordinátoři 

 

Akreditované kurzy:  

 Komunitní služby v ČR nejen pro seniory a OZP 

 Úhrady za sociální služby 
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                     Interní vzdělávání: 

 Práce s individuálním plánem 

 Kurz sebeobrany 

 Školení BOZP, PO 

 Školení v programu Pečovatelské služby James 

 Školení řidičů referentských vozidel 

 

Další vzdělávání:   

 Odborná stáž v Pečovatelské službě Dvůr Králové 

 Individuální plánování péče 

 

 

 

 

 Sociální pracovníci:  

 

Akreditované kurzy:  

 Kardiopulmonární resuscitace 

 Problematické situace při poskytování terénních 

sociálních služeb - setkání 

 Problémové situace při poskytování terénních a 

ambulantních služeb pro seniory a zdrav. postižené  

 Kompetence sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách se zaměřením na seniory 

 Péče o smrt a problematika umírání v konceptu práce 

 

                      Interní vzdělávání:   

 Práce s individuálním plánem 

 Kurz sebeobrany  

 Školení BOZP, PO 

 Školení v programu Pečovatelské služby James 

 Kardiopulmonární resuscitace 

 Školení řidičů referentských vozidel 

 

 

                        Další vzdělávání:   

 Konference – Současnost a perspektiva sociální péče 

 Odborná stáž v Pečovatelské službě Dvůr Králové 

 Prevence kriminality vůči seniorům žijících v domácím 

prostředí 

 Dobrá praxe v sociální práci 

 Ošetřovatelství napříč obory 

 

 

 

 Pedagogický pracovník:  

               Interní vzdělávání:  

 Školení BOZP, PO 

                    Další vzdělávání:   

 Kardiopulmonární resuscitace 
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                Akreditované kurzy: 

 Úhrady za sociální služby 

 Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání 

dětí s mentálním a kombinovaným postižením  

 Úhrady za sociální služby 

 Komunitní služby v ČR nejen pro seniory a OZP 

 

 

 

 Zdravotnický pracovník v denních stacionářích: 

 

           Interní vzdělávání:  

 BOZP, PO 

                    Další vzdělávání:   

 Kurz sebeobrany 

 Kardiopulmonární resuscitace 

                Akreditované kurzy: 

 Cukrovka u dětí 

 

 Zdravotničtí pracovníci na úseku DZOP: 

 

 

            Interní vzdělávání:  

 Školení PO, BOZP 

 Školení řidičů referentských vozidel 

 

                Akreditované kurzy: 

 

 Postavení sester Domácí péče – přítomnost a 

budoucnost 

 

                     Další vzdělávání:   

 Odborná stáž Hospic Anežky České – u lůžka 

terminálně nemocných 

 Kardiopulmonární resuscitace 

 

 

 

 

 Ředitelka, administrativní pracovníci a další THP pracovníci: 

 

  Další vzdělávání:  

 Problematické situace při poskytování terénních 

sociálních služeb – setkání 

 Ošetřovatelství napříč obory 

 Problémové situace při poskytování terénních a 

ambulantních služeb pro seniory a zdrav. postižené II 

 Rodina v současné společnosti 

 Komunitní služby – nové příležitosti 

 Konference „Podpora procesů v sociálních službách“ 
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 Základy Fundraisingu a vytvoření fundraisingové 

strategie 

 Kurz sebeobrany 

 Karidopulmonární resuscitace 

 Zařazování do katalogu prací a odměňování pro 

poskytovatele sociálních služeb 

 Nové pracovněprávní předpisy a judikatura od 1. 1. 

2015 

 

                     Interní vzdělávání: 

 Školení PO, BOZP 

 Školení řidičů referentských vozidel 

 Školení v programu Pečovatelské služby James 

 

 

Každý zaměstnanec, který se účastní akreditovaného a dalšího vzdělávání,    provede 

zápis a je povinen předat svým spolupracovníkům informace – využívá se při interním 

vzdělávání a poradách.  
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Kontroly v organizaci 

 
Interní kontroly 

 
K provádění kontrol má organizace zpracovanou směrnici „Vnitřní kontrolní systém“, 

která se každý rok aktualizuje.  

 

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni organizovat a provádět vnitřní kontrolu a řešit 

případná zjištění tak, aby bylo předcházeno opakování nedostatků. 

 

Finanční řídící kontrola byla zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako 

součást vnitřního řízení příspěvkové organizace při přípravě operací před jejich 

schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného 

vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení 

dosažených výsledků a správnosti hospodaření. 

 

Předběžné a průběžné řídící kontroly probíhaly v souladu s vnitřním kontrolním 

systémem, následné v zásadě dle ročního plánu kontrol. Nedostatky zjištěné při těchto 

kontrolách byly odstraněny ihned, případně byla přijata opatření k tomu, aby se 

nedostatky neopakovaly. 

 

 

Externí kontrola 

 

Všechny kontroly byly uzavřeny bez finančních sankcí, zjištěné drobné závady byly 

odstraněny v předepsaných termínech. 

Organizace dbá na evidování a řešení všech stížností a podnětů. 
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Poděkování 
Děkujeme všem spolupracujícím úřadům, organizacím, školám, školkám, 

dárcům, dobrovolníkům, spolupracujícím příznivcům, ale také rodinným 

příslušníkům, prostě všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili a podporují 

naše úsilí. 
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