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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Vážení,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti a hospodaření Centra sociálních služeb
a pomoci Chrudim za rok 2021.
Dopady pandemie covid-19 se nevyhnuly ani naší organizaci. Prošli jsme si zatěžkávací
zkouškou poskytovaných sociálních služeb a zde se ukázala veliká soudržnost a flexibilita
pracovních týmů.
Bojovali jsme s výpadky personálu, a i přes tato úskalí jsme dokázali zajistit péči o klienty,
a to ve stejném rozsahu a kvalitě jako při standardním provozu.
Museli jsme se přizpůsobit novým podmínkám a hledat cesty, jak nejlépe zajistit naše služby
a bezpečí našich zaměstnanců.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám společně pomohli překonat další náročný
rok. Úspěch vždy závisí na lidech, jejich motivaci, dovednostech, profesionalitě, a to jsme
společným úsilím zvládli.
Ing. Dana Pilařová
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE, OBLAST
PŮSOBENÍ A CÍLE ORGANIZACE
Název organizace:

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Sídlo organizace:
Statutární orgán:

Soukenická 158, Chrudim
Ing. Dana Pilařová, ředitelka

Kontakt:

telefon: 469 638 209
e-mail: centrum@socialni-sluzby.cz
webové stránky: www.socialni-sluzby.cz

Zřizovatel:
Forma:
IČ organizace:

Město Chrudim
příspěvková organizace
15054080

Poskytované služby:

Pečovatelská služba
Denní stacionář Jitřenka
Denní stacionář Pohoda
Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče Kirké
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Senior klub
Klub Klubíčko

Posláním organizace je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou podporu tak,
aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.
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,
 zabezpečit dostupnost a pružnost
terénních sociálních služeb a tím
umožnit jejich využití 24 hodin denně
dle jejich individuálních potřeb,
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 kombinovat a poskytovat jednotlivé
služby tak, aby si osoba nebo její rodina
mohly zvolit službu, kterou potřebují,
 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.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Pracovní pozice organizace:
Statutární orgán:

ředitel organizace

Ekonomický úsek:

vedoucí ekonom/zástupce ředitele
účetní
personalistka/mzdová účetní
asistentka CSSP

Pečovatelská služba:

koordinátor pečovatelské služby
pracovníci v sociálních službách
řidiči/pracovníci v sociálních službách
pradlena

Denní stacionáře
Jitřenka/Pohoda:

sociální pracovník/koordinátor stacionářů
pracovníci v sociálních službách aktivizační
pracovníci v sociálních službách přímá péče

Sociální úsek:

sociální pracovník/metodik
sociální pracovníci

DZOP:

vedoucí všeobecná sestra
všeobecné sestry

Provozně technický úsek: vedoucí provozně technického úseku
pracovníci úklidu
domovník
Senior klub:

asistentka Senior klubu

Počty zaměstnanců k 31. 12. 2021:
 pracovní poměr
 dohoda o pracovní činnosti
 dohoda o provedení práce

51 zaměstnanců
19 zaměstnanců
14 zaměstnanců
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání:
Posláním pečovatelské služby 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.

Cílová skupina:
 senioři
 osoby se zdravotním postižením
 osoby s chronickým onemocněním
 rodiny s dítětem/dětmi, ve kterých
se narodily současně 3 nebo více
dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
a rodiny s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
a ocitly se v nepříznivé sociální
situaci.
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Statistika jednotlivých úkonů
Úkon
I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně kompenzačních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci
Přesun na lůžko nebo vozík
II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
Balíček péče o vlastní osobu
Balíček péče o vlastní osobu v SOH
Celková koupel, sprchování nebo omytí v domácnosti nebo SOH
Pomoc při základní péči o vlasy
Ostříhání nehtů na rukou
Pomoc při použití WC
Výměna inkontinenčních pomůcek, promazání těla
III. Poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy
Příprava a podání jídla a pití (vaření)
Příprava a podání jídla a pití (úkon)
Pomoc při přípravě jídla a pití
IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid
Velký úklid
Nákupy do 2 kg
Nákupy do 5 kg (úkon)
Nákupy do 10 kg (úkon)
Nákupy do 15 kg (úkon)
Pochůzky
Praní a žehlení prádla (úkon)
Praní a žehlení prádla klienti (v kg)
V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod dětí do předškolního zařízení, atd.
Doprovod dospělých k lékaři, na úřady, atd.
VI. Fakultativní úkony
Dohled nad dospělým občanem
Dohled nad požitím léků (úkon)
Doprava pro klienty
Pedikúra (úkon)
Pomoc při měření tělesné teploty (úkon)
Použití vysavače CSSP (úkon)
Zapůjčení tonometru a pomoc při měření TK, pulsu (úkon)

k 31. 12. 2021
Počet za rok
Hodiny
péče/úkon/kg
1422,9
335,4
203,3
2,2

2769,4
78,2
997
18,7
3,2
0,1
23
1008,5
95
231,2
3010,5
46,6
149,5
614
463
185
510,3
1875
586
13,2
1276,2
Hodiny péče/ úkon
2065
15714
148,6
144
8
455
732
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Rozvojové dílčí cíle pečovatelské služby na rok 2021

propagace pečovatelské služby na
území města Chrudim a jeho
územních částí (Topol, Medlešice,
Markovice, Vestec, Vlčnov)
Aktualizace webových stránek
a facebookového profilu, příprava
nových
letáků
s informacemi
o poskytované službě. Propagace
v roce 2021 byla do značné míry
ovlivněna pandemii onemocnění
Covid 19, kdy nebylo možné pořádat
různé propagační akce.

nadále v praxi vycházet ze zkušeností
z projektu „Pečovatelská služba –
příležitost pro život doma“
Účast v projektu nám ukázala nový směr,
kudy se naše pečovatelská služba může
ubírat, přinesla nám změnu myšlení
a nazírání na to, co děláme, proč a pro koho
to děláme, celou řadu změn i dovedností,
které
využíváme
ke
zkvalitnění
pečovatelské služby. Dlouhodobě je naší
snahou poskytovat úkony péče pouze
klientům, kteří se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci a snižovat ty úkony péče,
které může zajišťovat komerční subjekt.
Soustavně se zabýváme úpravou vnitřních
pravidel tak, aby byly v souladu s praxí.

nadále zvyšovat kvalitu poskytovaných
služeb a cíleně tým připravit na obhájení
certifikace „Značka kvality“

pokračování výměnných stáží
pracovníků v sociálních službách
a sociálních pracovníků v zařízeních sociálních služeb
Z důvodu pandemie, (Covid 19),
nebylo možné toto uskutečnit,
pouze několik našich pracovníků
absolvovalo
stáž
v našem
stacionáři.
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V roce 2021 jsme obdrželi ocenění Značka
kvality v sociálních službách v kategorii
Pečovatelské služby. Byla to obhajoba
ocenění, které jsme poprvé získali v roce
2017. V Pardubickém kraji jsme jako jediná
terénní pečovatelská služba oceněna pěti
hvězdami a v celé ČR patříme mezi
3 nejlepší pečovatelské služby se ziskem
plného počtu 5 hvězd.
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ve spolupráci se sociálními
pracovníky a klíčovými
pracovníky postupovat dle
metodiky v individuálním
plánování, ověřit funkčnost
metodiky
V roce 2021 dostal každý
klíčový pracovník (pracovník
v soc. službách) přiděleného
sociálního pracovníka, který
s ním úzce spolupracoval
a společně konzultovali potřeby a zájmy klienta, dle toho
zhodnotili a nastavili IP.

prohlubování
spolupráce
v rámci sítě sociálních služeb
v Chrudimi
Úzká spolupráce se sociálními
pracovníky Městského úřadu
v Chrudimi a dalších sociálních
služeb ve městě a v blízkém
okolí. Spolupráce v rámci Case
managementu s ostatními organizacemi v Chrudimi.

společně s týmem pracovat na plnění
strategického plánu organizace
Společně s týmem naplňujeme poslání
a cíle organizace, a to 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.

pravidelné hodnocení potřeb klientů,
přizpůsobování sociálních služeb
jejich
aktuálním
nepříznivým
sociálním situacím
Jsme aktivní v procesu individuálního
plánování poskytování sociální služby,
sociální pracovníci metodicky pracují
s klíčovými pracovníky tak, abychom
poskytování péče přizpůsobili aktuální
potřebě klientů, probíhají pravidelná
hodnocení
individuálních
plánů,
s informacemi se pracuje v programu
pečovatelské služby Orion.

soustavné a dlouhodobé sledování potřeb zájemců o sociální službu a reagování
pečovatelské služby na potřeby zájemců o sociální službu
V rámci jednání se zájemci o pečovatelskou službu aktivně sledujeme potřeby těchto
zájemců a v rámci služby na ně aktivně reagujeme – vybudování stropního zvedacího
systému ve středisku osobní hygieny, pořízení druhého vozidla s elektrickou zvedací
plošinou pro převoz imobilních klientů. V roce 2021 byl pořízen zvedák Raizer,
který slouží pro zvedání osob ze země po jejich pádu.
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prostřednictvím pečovatelské služby oddálit umístění v pobytovém zařízení,
a to na základě individuálního posouzení nepříznivé sociální situace
Klademe důraz na poskytování péče v domácím prostředí klienta, vždy se aktivně
snažíme nalézt možnosti, jak zajistit důstojné dožití klienta v jeho přirozeném
sociálním prostředí. V roce 2021 odešlo pouze 20 klientů do pobytové služby, a to
buď na vlastní žádost či z důvodu, že již péče v přirozeném sociálním prostředí
nebyla možná (vyšší stádium demence, velmi snížená mobilita). Celkem 26 klientů
zemřelo s platnou pečovatelskou smlouvou.

počet nových smluv:
koordinovaným způsobem podněcovat
pracovníky k udržování přátelských
vztahů mezi jednotlivými pracovišti
(supervize, intervize)
V roce 2021 proběhly 2 supervize
vedoucích pracovníků a také 1 supervize
ostatních pracovníků (soc. pracovníci,
prac. v soc. službách a sestřičky z DZOP).
Všichni pracovníci v PS se pravidelně
každý měsíc setkávají na poradách, včetně
vedoucích pracovníků a paní ředitelky.

60
počet nových IP klientů:
305
počet hodnocení IP klientů:
398
počet nových dodatků ke
smlouvě:
145
počet rozšíření péče:
92
počet zúžení péče:
53
počet ukončení péče:
66
počet kontrol zaměřených
na individuální plánování:
389

informování veřejnosti o změnách
v poskytování
sociální
služby
v návaznosti na platnou legislativu
Veřejnost informujeme o změnách,
které nastaly v pečovatelské službě, a to
formou písemnou i ústní. Při sociálním
poradenství přímo sociální pracovnicí,
také prostřednictvím našeho časopisu
nebo Chrudimského zpravodaje.
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průběžné seznamování klientů se
systémovými a právními změnami
v poskytování sociálních služeb
Ve vydávaném časopisu Chrudimský senior informujeme klienty
se systémovými a právními změnami
v poskytování sociálních službách.
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Informace o službě
Doba realizace služby:
 od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
 terénní pečovatelskou službu poskytujeme 365 dní v roce
Místo realizace služby:
 pečovatelskou službu poskytujeme
občanům města Chrudim a jeho místních
částí, zajišťujeme péči terénní a ambulantní. Ambulantní péči poskytujeme od
pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00
hod.
 terénní péče je zajišťována přímo
v domácnostech klientů, včetně jejich
domácností v bytech zvláštního určení
v Domech s pečovatelskou službou
(DPS).
 ambulantní péčí zajišťujeme v DPS
Soukenická ve středisku osobní hygieny
a jídelně, Obce Ležáků ve středisku
osobní hygieny a Strojařů ve středisku
osobní hygieny.
Personální zajištění k 31. 12. 2021:
 Sociální pracovník
úvazek HPP 4,0
 Pracovník v sociálních službách
úvazek HPP 19,75
 Pracovník v sociálních službách
DPČ 17, DPP 8

Průběh pečovatelské služby:
 v průběhu roku využilo službu
204 klientů
 nově byla zavedena služba
u 62 klientů
 sociální šetření bylo provedeno
u 62 klientů
 měsíčně byla služba poskytována
148 klientům
z toho 20 osaměle žijícím
 přímé péče poskytnuto klientům
celkem 14732 hodin
dovezeno 11347 obědů
vypráno 589 kg prádla
zajištěno 1262 velkých nákupů
 bezplatná služba v základních činnostech ve smyslu § 75 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnuta
6 klientům
 kontrol zaměřených na dodržování individuálních plánů, kvalitu poskytované
péče, dodržování BOZP při práci,
vnitřních pravidel a pracovní doby
bylo provedeno 458
 základní poradenství bylo poskytnuto
ústně, telefonicky a e-mailem
téměř 280 osobám

Při poskytování sociálních služeb spolupracujeme s:
 DZOP „Kirké“,
 Úřadem práce ČR,
 sociálními pracovníky nemocnic,
 Českým svazem protifašistických
bojovníků,
 praktickými lékaři, specialisty,
 Centrem pro zdravotně postižené
 sociálními pracovníky Městského úřadu
Pardubického kraje,
Chrudim,
 Českou správou sociálního zabezpečení,
 Krajským úřadem Pardubice – odborem
sociálních věcí,
 Asociací poskytovatelů sociálních
služeb ČR,
 Českým červeným křížem,
 Společností seniorů a jejich přátel
 Farní charitou Chrudim,
Chrudim.
 Hospicem Chrudim o.p.s.,
 Péčí o duševní zdraví,
 Městskou policií Chrudim,
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Obsah, průběh, hodnocení a výsledky
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,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naší snahou a cílem je pečovat o klienty
v domácím prostředí a oddálit tak pobytovou službu, a to navazujícím spektrem poskytovaných
služeb CSSP. Klienti pečovatelské služby mohou být klienty denního stacionáře a DZOP
KIRKÉ zároveň. Napomáháme řešit nepříznivou sociální situaci osob na území města Chrudim
a jeho místních částí. Služba je poskytována v souladu se zjištěnými potřebami osob
a s dostupnými finančními zdroji.
Příklad dobré praxe
Paní M byla klientkou Pečovatelské služby od května 2021. Využívala pečovatelskou službu
v úkonech, které sama nebyla schopna zvládnout či zajistit. Paní M bydlela sama v bytě ve
třetím patře bez výtahu, péči o vlastní osobu a domácnost zvládala sama. Ovšem v posledním
období došlo v důsledku pádu v domácnosti k výraznému zhoršení zdravotního stavu a snížení
soběstačnosti paní M. Paní M měla omezenou hybnost dolních i horních končetin. Při chůzi po
domácnosti zatím nepoužívala žádné kompenzační pomůcky, ale stabilita i koordinace pohybů
byla velmi špatná. Paní M měla potíže se vstáváním z lůžka, v bytě měla vanu s vysokým
vstupem, do které již nebyla schopna vstoupit. Celková hygiena probíhala tedy pouze u
umyvadla. Velkou oporou byl paní M její syn, který za ní jezdil každý týden. Syn ovšem nebydlí
ve stejném městě, a tak paní M požádala o pomoc pečovatelské služby.
S paní M byla nasmlouvána pomoc a podpora při podání a přípravě jídla a pití a běžný úklid
domácnosti, který paní M v důsledku třesu rukou a špatné hybnosti dolních končetin sama již
nezvládá. Dále byly paní M domluveny a poskytnuty kompenzační pomůcky wc křeslo,
chodítko a polohovací vyšší postel, aby se paní M lépe vstávalo. Paní M doposud nepoužívala
žádné inkontinenční pomůcky, byly jí poskytnuty vzorky inkontinenčních pomůcek. Syn
později pomůcky zajistil. Paní M využívala péči o vlastní osobu v domácnosti, sama již nebyla
schopna si udržet základní hygienické návyky, potřebovala pomoc s výměnou inkontinenčních
pomůcek a přesunem na wc křeslo. Vzhledem k vysokému vstupu do vany v bytě, využila paní
M možnost péče o vlastní osobu ve středisku osobní hygieny v DPS, kam jí každý týden
s pomocí vozíku a schodolezu dovezla pečovatelská služba. Paní M využívala dovoz obědů od
komerčního poskytovatele. Po čase paní M začala mít velké zažívací potíže. Byl zařízen dovoz
obědů od CSSP, kde jí byla poskytnuta dietní strava.
Paní M trápily i jiné zdravotní problémy jako cukrovka a bércové vředy. Aplikaci inzulínu,
převazy a ostatní zdravotní péči po domluvě s ošetřujícím lékařem, zajišťovala Domácí
zdravotní péče Kirké. Pečovatelská služba vykonávala u paní M dohled nad podáním léků a
dohled nad aplikací večerního inzulínu, který předem zdravotní sestra připravila. Dále paní M
využívala možnosti pravidelných nákupů a doprovody k lékaři nebo jiné pochůzky.
Pravidelně za paní M docházel její syn a snacha a pomáhali s vedením domácnosti, většími
nákupy, pochůzkami, a přebírali v domluveném časovém úseku péči o maminku. I přes výrazně
sníženou soběstačnost paní M byla podporována její stávající soběstačnost. Paní pečovatelka jí
vždy motivovala ke spolupráci dle její aktuální míry soběstačnosti.
Pečovatelská služba pomáhala paní M udržet si svůj denní režim a možnost zůstat bydlet ve
svém domácím prostředí co nejdéle. Bohužel na konci roku 2021 se zdravotní stav paní M
zhoršil a musela být hospitalizována v Chrudimské nemocnici. Po návratu domů z nemocnice
paní M většinu času trávila na lůžku a byla vyžadována větší péče. Paní M tedy v lednu 2022
odešla do pobytového zařízení, které jí syn obstaral a požádala o ukončení smlouvy s CSSP.
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Další skutečnosti výše neuvedené

K Mezinárodnímu dni zdravotních
sester a ošetřovatelek předaly děti ze
Speciální základní školy a praktické
školy Chrudim malované obrázky
a kamínky, které naše zaměstnance
velice potěšily. Za jejich nápad jim
děkujeme a věřím, že nás se svými
výrobky přijdou i do budoucna
znovu potěšit.

Centrum sociálních služeb
a pomoci Chrudim navštívil dne
10. 5. 2021 pan senátor Mgr. Jan
Tecl, MBA, který dovezl darem
respirátory. Pan senátor se
zajímal o chod naší organizace
a poděkoval všem našim
zaměstnancům za to, jak vše
zvládáme v kovidové době.
Společné schůzky se zúčastnil
starosta města Chrudim, pan
Ing. František Pilný, MBA,
který velice pozitivně zhodnotil
činnost naší organizace. Velice
děkujeme panu senátorovi za
poskytnutý dar a jeho zájem
o naši každodenní práci
v sociálních službách.
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Zdravé
město
Chrudim,
Chrudimská beseda a Centrum
sociálních služeb a pomoci
Chrudim připravili ve čtvrtek
2. 9. 2021 zážitkové odpoledne
nejen pro seniory „Dokud se
zpívá“. V rámci pestrého
programu připravilo CSSP
sociální poradenství a ukázku
kompenzačních pomůcek.

V úterý 5. října 2021 se v rámci
XIII. Týdne sociálních služeb,
uskutečnil Den otevřených dveří.

V úterý 5. října oslavil 101.
narozeniny klient Centra
sociálních služeb a pomoci
pan Jaroslav Pros, který žije
v domě s pečovatelskou
službou, kde také přijímal
gratulanty.
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V Deníku Extra vyšel
článek o Centru sociálních
služeb a pomoci Chrudim.

Ve středu 3. 11. navštívily
DPS Obce Ležáků 215 děti ze
Speciální školy Chrudim.
Klientům zpříjemnily odpoledne veselými písničkami
o zvířátkách. Poděkováním
byly sladkosti, které děti moc
potěšily.

Výroční zpráva 2021

Pan starosta Ing. František Pilný,
MBA. nominoval naše Centrum na
cenu „Duhové křídlo“ v kategorii
„Poskytovatel sociálních služeb“.
Celkem bylo nominováno 37
jednotlivců a organizací ve třech
kategoriích. V naší kategorii jsme
do finále postoupili společně
s Charitou Pardubice a Charitou
Svitavy. Duhové křídlo jsme sice
nezískali (máme anděla), ale je
obrovský úspěch, že jsme mohli
být ve finále tak zdařilé akce.

Chrudimští skauti donesli našim
klientům na domy s pečovatelskou
službou perníčky a vánoční přáníčka.

Centrum sociálních služeb a pomoci
obdrželo sponzorské dary. Společnost
RCprofi s.r.o. Topol poskytla dar ve
výši 20 000 Kč, CityZen s.r.o.
Chrudim dar ve výši 10 000 Kč a pan
Martin Burkoň 5 000 Kč. Za tento
finanční obnos byly našim klientům
zakoupeny vánoční balíčky. Dárky
navodily vánoční pohodu a potěšily
klienty pečovatelské služby, domácí
zdravotní péče i klienty denních
stacionářů.
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Pečovatelská služba 2021
Ukazatel

Kč v tis.

VÝNOSY-tř. 6
Úhrady za poskytování pečovatelské služby
Tržby za prodanou stravu klientům
Čerpání fondů
Jiné ostatní výnosy

2 644
806
33
1

Dotace covid-19 (Program E, odměny)

2 478

Dotace MPSV-Pard. kraj

5 240

Dotace provoz

13 530

Výnosy celkem

24 732

NÁKLADY-tř. 5
Spotřeba materiálu

869

Spotřeba el. energie

789

Nakoupená strava

806

Opravy a udržování

174

Cestovné

1

Náklady z vyřazených pohledávek

1

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

15 510
5 020

Jiné sociální pojištění

97

Jiné sociální náklady

197

Zákonné sociální náklady

368

Ostatní náklady z činnosti

74

Tvorba a zúčtování opravných položek

4

Náklady z pořízení drobného dl. majetku

163

Odpisy

289

Náklady celkem

16

370

24 732
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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.

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
 navazovat nové sociální kontakty
 udržet,
popř.
zlepšit
fyzické
i psychické schopnosti klientů služeb

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

Kapacita:
Zařízení je určeno pro
denní pobyt 20 klientů.
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Informace o službě
Místo realizace služby:
 Městský park 828, 537 01 Chrudim
 Strojařů 1141, 537 01 Chrudim
Personální zajištění k 31. 12. 2021:
 Sociální pracovník
úvazek HPP 0,4
 Pracovník v sociálních službách
úvazek HPP 2,825
 Pracovník v sociálních službách
zajišťující aktivizační programy
úvazek HPP 2,875

Besedy a přednášky, které se v roce 2021
konaly v denním stacionáři:
 Ing. Tibor Schwarz,
Ekocentrum „Zelený dům“ Chrudim,
Martina Valešová – odonatoložka
 Ondřej Švadlenka, DiS.
Městské lesy Chrudim
 RNDr. Tomáš Pavlík
Vodní zdroje Chrudim
 Ing. Marcela Fidlerová
Městská knihovna Chrudim
 Anna Lavická
farářka evangelické církve
 paní Ing. Dana Šťastná
Kruh Zdraví
 Jan Pakoš
Městská knihovna Chrudim
přednáška „Život zrakově postižených
osob v naší společnosti“
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Doba realizace služby:
 V pracovní dny od 6.30 do 15.30 hodin.
Po domluvě i v delším časovém rozsahu,
maximálně do 17.00 hodin.
 Provoz je přizpůsoben individuálním
potřebám klientů, vše je domluveno při
zavedení služby a v průběhu služby.
Průběh služby v roce 2021:
Službu využilo v průběhu roku 22 klientů.
U každého z klientů probíhá individuální
plánování, v rámci něhož klíčoví pracovníci
hodnotí naplňování cílů klientů. Vedle
individuálního plánu péče probíhají
pravidelné aktivity a činnosti.
Z aktivit vybíráme:
 trénování paměti
 muzikoterapie
 hudební činnosti – zpívání v doprovodu
kytary a kláves
 návštěva výstav Regionálního muzea,
ve výstavní síni Vodních zdrojů,
ve výstavní síni divadla Karla Pippicha,
na Střední zemědělské škole
 návštěva kina
 kurz Zdravý životní styl ve spolupráci
s organizací Rytmus Chrudim
 pravidelné sportovní soutěže v denním
stacionáři: zahradní kuželky, petangue,
šipky, připínání kolíčků na šňůru, stavění
kostek do výše, hod míčem na cíl, hod
míčem na koš, bolaball, …
 různé aktivity ve spolupráci s Denním
stacionářem Jitřenka: pravidelný turnaj
v kuželkách, společné zpívání a besedy,
Mikuláš a anděl v denních stacionářích,
sportovní dopoledne, opékání špekáčků
 akce Loutkářská Chrudim
 pečení a vaření v rámci aktivizačních
činností
 kytarový koncert paní Ivety Novotné
 oslavy 25. výroční založení Denního
stacionáře Jitřenka
 odborná stáž pracovníků Centra denních
služeb Motýl, které je součástí Domova
seniorů Drachtinka v Hlinsku

Výroční zpráva 2021
Návaznost a spolupráce s jinými subjekty v rámci regionu:
Při poskytování sociálních služeb
Dále se setkáváme na aktivitách města
spolupracujeme s:
Chrudim: účastníme se Case managementu,
 rodinou, sousedy, přáteli našich klientů
Komunitního plánování sociálních služeb,
 ostatními službami organizace:
Zdravého města, …
Pečovatelská služba,
Vše v návaznosti na naši cílovou skupinu
Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče,
a nabízenou službu.
Klub seniorů, …
 Odborem sociálních věcí MěÚ Chrudim
 lékaři, a to v prospěch našich klientů
 Krajským úřadem Pardubice
Odborem sociálních věcí
 Městskou policií Chrudim
 Oblastní charitou Chrudim
 Úřadem práce ČR
 Českou alzheimerovskou společností
 Českým červeným křížem
 občanskými službami ve městě:
Kruh zdraví, Zelený dům, …

Zhodnocení úspěšnosti, kvality projektu a dosažení cílů:

Prezentujeme se na sociální
síti Facebook a na webových
stránkách organizace.
Příspěvky publikujeme mimo
jiné v Chrudimském deníku
a Chrudimském zpravodaji.

Využíváme propagační materiály, jako
jsou letáky, byl vytvořen Stručný
souhrn informací pro zájemce o službu,
který je více srozumitelný a přehledný
především pro seniory s omezením
kognitivních funkcí.
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Nakoupili jsme nové vybavení,
hry a aktivizační pomůcky pro
klienty. V Denním stacionáři
Pohoda na adrese Strojařů 1141
jsme pořídili deky, polštáře
a závěsy do klidové místnosti.

Na přelomu roku 2021/2022 proběhlo
dotazníkové šetření, při kterém klienti
vyjádřili spokojenost s dobou poskytování
služby, s prací zaměstnanců, s nabídkou
aktivizačních činností, se stravou, která je
zde podávána. Získali jsme připomínky
a návrhy od klientů denního stacionáře
Pohoda.

Denní stacionář Pohoda 2021
Ukazatel

Kč v tis.

VÝNOSY-tř. 6
Úhrady za poskytování sociální služby

706

Tržby za prodanou stravu klientům

157

Dotace covid-19 (Program E, odměny)

447

Dotace MPSV-Pard. kraj
Dotace provoz
Výnosy celkem

3 146
18
4 474

NÁKLADY-tř. 5
Spotřeba materiálu

86

Spotřeba el. energie

116

Nakoupená strava

157

Opravy a udržování

11

Ostatní služby

91

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

970

Jiné sociální náklady

41

Zákonné sociální náklady

73

Ostatní náklady z činnosti

21

Náklady celkem

20

2 908

4 474
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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.

Kapacita:
Zařízení je určeno pro
denní pobyt 12 klientů.

Cílová skupina:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
od 11 do 50 let věku se sníženou soběstačností
v základních životních dovednostech a sníženou
schopností uplatňovat svá práva.
Klienti mohou mít navíc:
 pohybové postižení
 zrakové a sluchové postižení, mají-li zachován
zrak a sluch s pomocí kompenzačních pomůcek
(brýle, naslouchadlo).

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,
 možnost podstoupit přiměřené riziko při respektování vyjádřené vůle klienta,
 poskytovat klientům podporu při začleňování do běžného života, a to zejména
při orientaci ve využívání veřejných služeb,
 navázání nových sociálních kontaktů,
 udržet popř. zlepšit fyzické i psychické schopnosti klientů služby.
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Informace o službě
Místo realizace služby:
 Městský park 828, 537 01 Chrudim
Personální zajištění k 31. 12. 2021:
 Sociální pracovnice
úvazek HPP 0,4
 Pracovník v sociálních službách
úvazek HPP 1,8
 Pracovník v sociálních službách
zajišťující aktivizační programy
úvazek HPP 1,0
Doba realizace služby:
 V pracovní dny od 6.30 do 15.30 hodin.
Po domluvě i v delším časovém rozsahu,
maximálně do 17.00 hodin.
 Provoz je přizpůsoben individuálním
potřebám klientů, vše je domluveno při
zavedení služby a v průběhu služby.
Besedy a přednášky, které se v roce 2021
konaly v denním stacionáři:
 Ing. Tibor Schwarz,
Ekocentrum „Zelený dům“ Chrudim,
Martina Valešová – odonatoložka
 Ondřej Švadlenka, DiS.
Městské lesy Chrudim
 RNDr. Tomáš Pavlík
Vodní zdroje Chrudim
 Ing. Marcela Fidlerová
Městská knihovna Chrudim
 Anna Lavická
farářka evangelické církve
 paní Ing. Dana Šťastná
Kruh Zdraví
 Jan Pakoš
Městská knihovna Chrudim
přednáška „Život zrakově postižených
osob v naší společnosti“
Průběh služby v roce 2021:
Službu využilo v průběhu roku 15 klientů.
U každého z klientů probíhá individuální
plánování, v rámci něhož klíčoví pracovníci
hodnotí naplňování cílů klientů. Vedle
individuálního plánu péče probíhají
pravidelné aktivity a činnosti.
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Z aktivit vybíráme:
 zpívání v doprovodu kytary a kláves
 muzikoterapie, canisterapie
 kavárničky – nejméně 1x za měsíc
 návštěva Loutkářské Chrudimi
 pohybové činnosti v denním stacionáři:
cvičení se sport. pomůckami (fitbally,
overbally, gumy na cvičení), na sport.
trenažérech (rotoped) a na venkovním
cvičebním zařízení, turnaje v kuželkách,
pravidelné pobyty na zahradě, vycházky
do parku, města apod.
 sportovní akce a setkání klientů DS
Jitřenka a studentů ZŠ U Stadionu,
Obchodní akademie Chrudim
 spolupráce se Speciální základní školou
Chrudim
 nácvik vaření a pečení
 nácvik nakupování, návštěvy restaurace,
půjčování knih v knihovně, cestování
hromadnou dopravou, …
 Čert a Mikuláš v denním stacionáři
 relaxace s prvky aromaterapie, hydromasážní vana, a využití Snoezelenu
 návštěva výstav Regionálního muzea,
ve výstavní síni Vodních zdrojů,
ve výstavní síni divadla Karla Pippicha,
na Střední zemědělské škole
 kurz Zdravý životní styl ve spolupráci
s organizací Rytmus Chrudim
 pravidelné sportovní soutěže v denním
stacionáři: zahradní kuželky, petangue,
šipky, připínání kolíčků na šňůru, stavění
kostek do výše, hod míčem na cíl, hod
míčem na koš, bolaball, …
 různé aktivity ve spolupráci s Denním
stacionářem Pohoda: pravidelný turnaj
v kuželkách, společné zpívání a besedy,
Mikuláš a anděl v denních stacionářích,
sportovní dopoledne, opékání špekáčků
 kytarový koncert paní Ivety Novotné
 oslavy 25. výroční založení Denního
stacionáře Jitřenka
 odborná stáž pracovníků Centra denních
služeb Motýl, které je součástí Domova
seniorů Drachtinka v Hlinsku
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Návaznost a spolupráce s jinými subjekty v rámci regionu:
Při poskytování sociálních služeb
Dále se setkáváme na aktivitách města
spolupracujeme s:
Chrudim: účastníme se Case managementu,
 pracovníky z dalších spolupracujících
Komunitního plánování sociálních služeb,
zařízení, stacionářů
Zdravého města, …
 školami a školkami
Vše v návaznosti na naši cílovou skupinu
 rodinou, sousedy, přáteli našich klientů
a nabízenou službu.
 ostatními službami organizace:
Pečovatelská služba,
Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče,
Klub seniorů, …
 Odborem sociálních věcí MěÚ Chrudim
 lékaři, a to v prospěch našich klientů
 Krajským úřadem Pardubice
Odborem sociálních věcí
 Městskou policií Chrudim
 Oblastní charitou Chrudim
 Úřadem práce ČR
 Českým červeným křížem
 občanskými službami ve městě:
Kruh zdraví, Zelený dům, …
Zhodnocení úspěšnosti, kvality projektu a dosažení cílů:

Byl vytvořen Almanach:
informační materiál doplněný
fotografiemi k příležitosti 25.
výroční vzniku DS Jitřenka.

Dotazníkové šetření, s cílem zjistit
spokojenost s poskytováním služby
vzhledem k potřebám klientů.

Došlo k nákupu nového vybavení,
her a aktivizačních pomůcek pro
klienty. Pracovníci spolu s klienty
vytvářejí různé dekorace a také si
nově sami ozdobili skříňky v šatně,
čímž došlo ke zlepšení prostředí
především po vizuální stránce.

Prezentujeme se na sociální
síti Facebook a na webových
stránkách organizace.
Příspěvky publikujeme mimo
jiné v Chrudimském deníku
a Chrudimském zpravodaji.
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Další skutečnosti výše neuvedené:

16. 9. 2021 se uskutečnila akce
na zahradě
denních
stacionářů
u příležitosti oslav 25. výročí vzniku
Denního stacionáře Jitřenka. Přivítali
jsme klienty našich
denních
stacionářů, rodiče, hosty, kteří nám
různou formou pomáhají a podílejí se
na přípravě programu a činností,
besed a přednášek a přišli s námi
zavzpomínat a pobavit se. Bylo nám
ctí přivítat také pana Ing. Pavla
Šotolu, člena rady Pardubického
kraje, zodpovědného za sociální
oblast a také pracovníky města
Chrudim.
Klienti obdrželi dárkové tašky od
pana PharmDr. Vladimíra Finsterle,
MBA, majitele internetové lékárny
www.lekarna.cz.

Klienti mohou 1 x týdně vyjádřit
v komunitním kruhu, co se jim líbí,
nelíbí, co by rádi změnili nebo zlepšili.

Díky podpoře města Chrudim
a pracovnic pečujících o záhony
a zahradu denních stacionářů
si mohou naši klienti užívat
nádherné prostředí a obdivovat
kvetoucí krásu. Moc jim za tuto
pomoc a podporu děkujeme.

23. 11. se v CSSP v Soukenické
ulici uskutečnil předvánoční
prodej výrobků a dekorací
klientů a pracovníků Denního
stacionáře Jitřenka. Byla zde
drobná keramika, svíčky, lžičky
zdobené FIMO hmotou, vánoční
svícny a další drobnosti.
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Denní stacionář Jitřenka 2021
Ukazatel

Kč v tis.

VÝNOSY-tř. 6
Úhrady za poskytování sociální služby

456

Tržby za prodanou stravu klientům

122

Dotace covid-19 (Program E, odměny)

264

Dotace MPSV-Pard. kraj
Dotace provoz
Výnosy celkem

1 581
460
2 883

NÁKLADY-tř. 5
Spotřeba materiálu

36

Spotřeba el. energie

110

Nakoupená strava

122

Opravy a udržování

1

Cestovné

1

Náklady na reprezentaci

10

Ostatní služby

98

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

1 863
551

Jiné sociální náklady

29

Zákonné sociální náklady

40

Náklady z pořízení drobného dl. majetku
Ostatní náklady z činnosti
Náklady celkem

4
20
2 883
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ
PÉČE KIRKÉ
Poskytujeme odbornou zdravotní a ošetřovatelskou
péči ve městě Chrudim a obcích nasmlouvaných
zdravotními pojišťovnami.

V rámci DZOP funguje půjčovna
kompenzačních pomůcek (včetně
signalizačních tlačítek). Pomůcky
jsou určeny především klientům
DZOP, ale pokud jimi nejsou
vypůjčeny, lze je vypůjčit i ostatním
potřebným spoluobčanům.

Informace o službě
Doba realizace služby:
 v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin
 mimo pracovní dobu, v sobotu a v neděli
dle potřeb a zdravotního stavu klientů po
domluvě s indikujícím lékařem
Při poskytování služby spolupracujeme s:
 praktickými lékaři,
 odbornými lékaři v Chrudimi, Praze,
Pardubicích, Hradci Králové, a v dalších
zařízeních,
 ambulancí pro léčbu bolesti Chrudim,
 ambulancí pro léčbu ran a defektů
Chrudim,
 Hospicem Chrudim,
 pěti zdravotními pojišťovnami.
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Průběh služby:
 v průběhu roku využilo službu
202 klientů
 uskutečněno celkem
8 837 návštěv
 uskutečněno celkem
8 837 návštěv
 měsíčně bylo ošetřeno
v průměru 96 klientů
Skladba klientů:
 0–19 let
 20–64 let
 65 let a více
 ženy
 muži

1 klientka
19 klientů
182 klientů
127 klientek
75 klientů

Výroční zpráva 2021
Statistika provedených úkonů:
 odběry biologického materiálu, včetně
zajištění výsledků a určení dávek léků
38 klientů
 příprava léků klientům v terénu a na DPS,
včetně pravidelného zajišťování rozpisů
léků a jejich dávkování.
47 klientů
 ošetřování akutních a chronických ran.
celkem 64 klientů
zhojeno 42 klientů
nadále v péči 22 klientů
 aplikace injekcí
23 klientů
 ošetřovatelská rehabilitace
17 klientů
 permanentní močový katétr – výměna
a péče u žen i mužů
19 klientů
 aplikace inzulínu
6 klientů

 podání infuzí
2 klienti

 péče o stomie
 pravidelné
funkcí

sledování

2 klienti
fyziologických
2 klienti

Zhodnocení roku 2021
 výborná spolupráce s praktickými
i odbornými lékaři
 vysoká úspěšnost v oblasti léčby
akutních a chronických ran
 stabilizovaný tým všeobecných
sester
 zvyšování
odbornosti
práce
a poskytovaných úkonů
 zvyšování odborné kvalifikace
zaměstnanců
 zachování vysoké kvality péče

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče Kirké
2021
Ukazatel

Kč v tis.

VÝNOSY-tř. 6
Úhrady za zdravotní péči, zdravotní pojišťovny
Ostatní výnosy z činností

3 682
204

Dotace provoz

1 665

Výnosy celkem

5 551

NÁKLADY-tř. 5
Spotřeba materiálu

480

Opravy a udržování

47

Cestovné
Ostatní služby

2
103

Mzdové náklady

3 508

Zákonné sociální pojištění

1 119

Jiné sociální náklady

34

Zákonné sociální náklady

80

Náklady z pořízení drobného dl. majetku
Ostatní náklady z činnosti
Náklady celkem

154
24
5 551
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SENIOR KLUB
Zajišťujeme zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity v rozsahu:
 trénování paměti
 kondiční cvičení na židlích, míčích, na žíněnkách,
při hudbě, jóga, plavání a cvičení v bazénu
 zpívání pro radost
 čtenářský kroužek
 arteterapie
 počítače pro seniory
 anglický jazyk pro seniory
 vydáváme časopis „Chrudimský senior“
 besedy
 přednášky
 vycházky pro zdraví
 „Posezení s hudbou a tancem“ – tančíme 1 x za měsíc v Měšťanské restauraci
 účast na akcích pořádaných Zdravým městem Chrudim
 návštěvy divadelních a filmových představení, výstav aj.

Senior klub 2021
Ukazatel

Kč v tis.

VÝNOSY-tř. 6
Dotace zřizovatele, jiné, projekty

685

Výnosy celkem

542

NÁKLADY-tř. 5
Spotřeba materiálu

12

Ostatní služby

43

Mzdové náklady

396

Zákonné sociální pojištění

129

Zákonné sociální náklady

10

Náklady z pořízení drobného dl. majetku

88

Ostatní náklady z činnosti
Náklady celkem

28

7
685

Výroční zpráva 2021

KLUB KLUBÍČKO
Klubíčko je projekt na podporu pečujících osob zejména těch, kteří pečují o seniory.
Klubíčko je zde proto, aby pomohlo v náročné rodinné situaci již od samého počátku, tedy
zvážit samotné rozhodnutí pečovat o blízkého v domácím prostředí, rozhodnout se na základě
všech dostupných informací poskytovat péči doma. Následně pomůžeme pečujícím
s nastavením péče tak, aby byly zajištěny všechny potřeby jejich blízkého. Společně zvážíme
možnosti úpravy domácího prostředí, odstranění bariér, zajištění bezpečné péče pro všechny
zúčastněné, doporučíme vhodné kompenzační pomůcky. Naučíme pečující vhodné způsoby
manipulace a polohování s jejich blízkým, ale především zprostředkujeme kontakty na další
zdroje pomoci tak, aby pečující nebyl na péči nikdy sám, a i on měl prostor pro vlastní
odpočinek a relaxaci. Pomůžeme Vám zorientovat se v problematice sociálních služeb
a sociálních dávek, poradíme s výběrem vhodné zdravotní ošetřovatelské služby apod. Do péče
o Vašeho blízkého můžeme zapojit naše sociální služby tak, aby Váš blízký mohl zůstat co
nejdéle ve svém přirozeném prostředí, a Vy jste mohli zůstat na dále ekonomicky i společensky
aktivní.
Pomoc a podporu Vám zprostředkují kvalifikovaní profesionálové z oboru sociální práce
a poradenství, pečovatelství, domácí ošetřovatelské a zdravotní péče přímo u Vás doma.
Služby Klubíčka jsou Vám dostupné sedm dní v týdnu od 7:30 do 15:30 hodin nebo na
základě domluvy.

VYHODNOCENÍ PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ
Vzděláváním zajišťujeme trvalý profesionální rozvoj zaměstnanců a současně plníme
povinnost, kterou nám ukládá zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v případě
pracovníků v sociálních službách sociálních pracovníků. Naším cílem a účelem vzdělávání je
posílení schopností zaměstnanců poskytovat kvalitní sociální služby, vzdělávat zaměstnance
v oblastech, které se ukazují jako problematické, dále pak v souvislosti se změnou legislativy
a podobně.
Každoročně je zpracováván plán vzdělávání, který je zaměřen nejen na odborné, ale
i profesní a zákonné vzdělávání všech zaměstnanců.
V roce 2021 část školení a seminářů absolvovali zaměstnanci distanční formou a část byla
přesunuta do plánu roku 2022 z důvodu pandemie covid-19, např. školení GDPR, první
pomoci…
Proběhlo jedno supervizní setkání.
Zaměstnanci, kteří neměli kvalifikaci požadovanou zákonem o sociálních službách, absolvovali
kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, a to v rozsahu 150 hodin jako
rekvalifikační kurz ve spolupráci s Úřadem práce v Chrudimi.
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. Pro účely předávání informací nejen o vzdělávacích akcích slouží složka
ve sdíleném prostoru s názvem „Zprávy ze služebních cest“.
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druh vzdělávání
1
2
3
4
5
6

1
2

Akreditované kurzy
Péče o pečující v sociálních
službách
Emoce v Obrazech
Péče o klienty s inkontinencí
v podmínkách sociálních služeb
Jak porozumět uživateli
s Alzheimerovou chorobou
Pravidla a normy chování
v pracovním kolektivu
Syndrom vyhoření – jak mu
předcházet a jak o sebe pečovat
Školící akce
Demence jak ji známe a
neznáme
Dvoudenní seminář pro terénní
služby
Ostatní vzdělávání

1 Školení řidičů referentů
2 Školení BOZP a PO vstupní
3 Školení BOZP a PO vstupní
4 Školení BOZP a PO
5
6
7
8
9
10

Odborná příprava členů
požárních hlídek
Veřejné zakázky malého
rozsahu
FKSP a jiné fondy
příspěvkových organizací
Mzdová účtárna
v době koronaviru
Aktuální situace
v oblasti pracovního práva
Zdaňování příjmů ze závislé
činnosti, roční zúčtování 2019

vzdělavatel
Seduca
Dolní Rožínka
APSS ČR Tábor
Seduca
Dolní Rožínka

termín
7. 3. 2021

účastníci
PSS, SP

19. 9. 2021 PSS
17. 10. 2021 PSS

Zřetel s.r.o. Brno

7. 11. 2021 PSS, SP

Zřetel s.r.o. Brno

25. 11. 2021 SP

Zřetel s.r.o. Brno

19. 12. 2021 PSS

Pavla Hýblová

18. 1. 2021 PSS

APSS ČR Tábor

18. 6. – 19.
SP, koordinátor PS
6. 2021

Autoškola Eva
Chrudim, Autoškola
Šmerák Chrudim,
Zdeněk Slanina /
technik BP
personalistka
Zdeněk Slanina /
technik BP
Zdeněk Slanina /
technik BP
Zdeněk Slanina /
technik BP
Seminaria, s. r. o.
Praha
Seminaria, s. r. o.
Praha
NOPO ekonomik
Slatiňany

7. 1. – 31.
12. 2021

dle nástupu dle pracovního zařazení
dle nástupu vedoucí zaměstnanci
dle pracovního zařazení
9. 6. 2021
vč. vedoucích
16. 6. 2021
zaměstnanců
9. 6. 2021 koordinátor, PSS denní
16. 6. 2021 stacionáře
vedoucí ekonomického
9. 1. 2021
úseku
vedoucí ekonomického
6. 2. 2021
úseku
vedoucí ekonomického
23. 6. 2021
úseku, mzdová účetní

18. 2. 2021 mzdová účetní

Výroční zprávu zpracovala: Ing. Dana Pilařová a kolektiv zaměstnanců
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dle pracovního zařazení

ProCentre Pardubice 12. 10. 2021 vedení, personalistka
Novatis Salvea
Pardubice

počet hodin
na 1 os.
počet
účastníků

Přehled kurzů 2021

