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1. Úvod
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou je příspěvkovou organizací podle
zákona č. 250/2006 Sb., jejímž zřizovatelem je Město Světlá nad Sázavou.
Organizace vznikla rozhodnutím Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou číslo
080/2003 ze dne17. 9. 2003.
Statutárním zástupcem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Světlá
nad Sázavou.
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace, poskytuje:
 prostřednictvím Domova pro seniory sociální a ošetřovatelskou péči
osobám, které zejména z důvodu věku a zdravotního stavu nemohou setrvat
ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc jiné osoby,
 prostřednictvím Pečovatelské služby přiměřenou míru pomoci občanům
města Světlá nad Sázavou a Mikroregionu Světelsko tak, aby mohli co
nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Prostřednictvím svých služeb
podporuje vztahy s jejich rodinnými příslušníky a přáteli a napomáhá tak v
jejich sociálním začleňování,


prostřednictvím Denního stacionáře péči osobám, které z důvodu věku,
nemohou bez stálé pomoci jiné fyzické osoby žít ve svém přirozeném
prostředí a zároveň jejich pečovatelům umožňuje nadále chodit do práce,
či se věnovat jiným aktivitám.
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2. Základní údaje
Zřizovatel:

Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18

Název organizace:

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

Sídlo organizace:

Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO:

70844763

Statutární zástupce:

ředitelka organizace Mgr. Kateřina Klementová, DiS.

Kontakt: tel.: +420 569 456 939, 604 858 925
e-mail: scsvetla@scsvetla.cz, klementova@scsvetla.cz
Vedoucí zaměstnanci
Ekonomka /zástupce ředitelky/

Bc. Markéta Kočí

Vrchní sestra

Marcela Procházková, DiS.

Vedoucí přímé péče

Lucie Coufalová, DiS.

Vedoucí Pečovatelské služby a
Denního stacionáře

Mgr. Markéta Dvořáková

Sociální pracovnice

Bc. Adéla Dolejší

Organizační schéma
Ředitel

Úsek
zdravotnický

Úsek přímé péče

Útvar sociálně
pečovatelský

Úsek sociální

Útvar provozně
ekonomický

Úsek
stravovací

Pečovatelská
služba

Úsek
prádelna a
úklid

Úsek
údržba

Denní
stacionář

Úsek
ekonomický

4

3. Charakteristika činností
a) Domov pro seniory
Domov pro seniory poskytuje svým klientům pobytové služby již od roku 2000.
Cílová skupina: senioři a lidé se zdravotním postižením ve věku od 27 let.
Hlavním posláním Domova pro seniory je zajistit klientovi bydlení, stravování,
úklid a praní prádla, aktivizační činnosti, sociálně poradenskou činnost a
zdravotně ošetřovatelské služby, které zajistí klientovi důstojný život s podporou
k samostatnosti a udržení soběstačnosti v co nejvyšší možné míře.
Základní činnosti a služby poskytované Domovem pro seniory jsou v souladu s §
43 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Klientům poskytujeme bydlení ve 44 dvoulůžkových a 27 jednolůžkových
pokojích. V každém z nich je kompletní hygienické zařízení. K většině pokojů
náleží balkon. Budova Domova je šestipodlažní, bezbariérová.
K dispozici mají klienti na každém patře klubovny, odpočinkové prostory s
možností sledování televize, čajové kuchyňky. K Domovu patří zahrada
s lavičkami a altánem, klienti mohou využít služby péče o vlasy a pedikérky
přímo v Domově. Stravování klientů zajišťujeme prostřednictvím vlastní kuchyně
s kapacitou 300 jídel. Celodenní strava odpovídá dietním požadavkům
jednotlivých klientů a je podávána 5x denně.
Kapacitní údaje
Kapacita Domova pro seniory je 115 klientů a v průběhu roku 2018 byla využita
z 97,07 %. Bylo přijato 34 nových klientů, 31 klientů ukončilo pobyt.
Věková struktura klientů Domova pro seniory k 31. 12. 2018:
27-65 let: 9 klientů
66-75 let: 16 klientů
76-85 let: 37 klientů
86-95 let: 49 klientů
nad 96 let: 2 klienti.
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Z tohoto počtu je 29 mužů a 84 žen. Průměrný věk klientů byl 82 let. Nejstarší
klientka našeho Domova oslavila v tomto roce 103. narozeniny.
Struktura podle výše stupně závislosti k 31. 12. 2018
I. stupeň: 15 klientů
II. stupeň: 28 klientů
III. stupeň: 27 klientů
IV. stupeň: 37 klientů

Počty zaměstnanců Domova pro seniory:
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2018 byl 67, k 31. 12. 2018 68
Pracovní pozice
Sociální pracovníci
Přímá obslužná péče

K 1. 1. 2018
2
28

K 31.12.2018
2
27
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Pracovní pozice
Základní výchovná nepedagogická činnost
Všeobecná sestra
Pracovníci - prádelna
Pracovníci - stravování
Pracovníci - údržba
Pracovníci - úklid
Vedoucí organizace
Ostatní vedoucí pracovníci
Účetní
Ostatní administrativní pracovníci
CELKEM:

K 1. 1. 2018
3
9
2
10
2
6
1
1
1
2
67

K 31.12.2018
3
10
2
11
2
6
1
1
1
2
68

b) Pečovatelská služba
Pečovatelskou službu provozuje město Světlá nad Sázavou od roku 1970. V roce
2004 se stala součástí Sociálního centra města Světlá nad Sázavou. Sídlo
Pečovatelské služby je v přízemí Domu s byty zvláštního určení, tzv. DPS – U
Rybníčků 1044, Světlá nad Sázavou.
Cílovou skupina: senioři a lidé se zdravotním postižením ve věku od 27 let.
Posláním Pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou míru pomoci občanům
města Světlá nad Sázavou a mikroregionu Světelsko tak, aby mohli co nejdéle
setrvat ve svém domácím prostředí. Prostřednictvím svých služeb podporovat
vztahy s jejich rodinnými příslušníky a přáteli a napomáhat tak v jejich sociálním
začleňování.
Základní činnosti a služby poskytované prostřednictvím Pečovatelské služby jsou
v souladu s § 40 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Rozsah poskytovaných základních úkonů pečovatelské služby:
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 Poskytnutí stravy:
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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Dále poskytujeme našim klientům i tyto fakultativní služby: dohled nad požitím
léků, doprava uživatele vozidly PS, asistence při orientačním měření TK, pulsu,
mytí společných prostor v obytných domech, odklízení sněhu, drobné
údržbářské práce, jídelní lístek, administrativní úkony

Kapacitní údaje
Kapacita pečovatelské služby je 160 klientů v terénní službě a 60 klientů
v ambulantní službě. V roce 2018 bylo uzavřeno 24 smluv s novými klienty, 35
klientů smlouvu ukončilo.
V průběhu roku 2018 jsme poskytli naše služby 148 klientům
Počty zaměstnanců Pečovatelské služby:
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2018: 9,5, k 31. 12. 2018:10,5
Pracovní pozice
Sociální pracovníci
Pečovatel
Pracovníci-údržba

K 1. 1. 2018
1
7,5
0,5

K 31.12.2018
1
8,5
0,5
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Pracovní pozice
Pracovníci - úklid
CELKEM:

K 1. 1. 2018
0,5
9,5

K 31.12.2018
0,5
10,5

c) Denní stacionář
Denní stacionář je ambulantní služba, která zahájila svůj provoz v květnu roku
2015. Sídlo pečovatelské služby je v přízemí domu s pečovatelskou službou – U
Rybníčků 1044, Světlá nad Sázavou.
Cílová skupina: senioři.
Posláním denního stacionáře je poskytnout seniorům ze Světlé nad Sázavou a
přidružených obcí denní pobyt v době, kdy nemohou nebo nechtějí zůstávat sami
doma. Naše zařízení chce umožnit těmto občanům žít co nejdéle běžným a
důstojným životem ve svém domácím prostředí. Rodinným příslušníkům
nabízíme pomoc formou celodenního dohledu nad jejich blízkými.
Základní činnosti a služby poskytované prostřednictvím Denního stacionáře jsou
v souladu s § 46 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Rozsah poskytovaných základních úkonů Denního stacionáře:
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 Sociálně terapeutické činnosti
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
Dále poskytujeme našim klientům i tyto fakultativní služby: doprava uživatele
do/z Denního stacionáře ve městě i mimo město, vč. základní přípravy uživatele
na cestu, dohled nad požitím léků (asistence), zapůjčení přístroje na měření TK,
pulsu, kopírování

9

Kapacitní údaje
Okamžitá kapacita Denního stacionáře je 10 klientů. V roce 2018 bylo uzavřeno
celkem 8 smluv s novými klienty, 7 klientů službu ukončilo. V průběhu roku 2018
jsme poskytli naše služby 21 klientům.

Počty zaměstnanců Denního stacionáře
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2018: 4, stejně jako k 31. 12.2018
Pracovní pozice
Sociální pracovníci
Přímá obslužná péče
CELKEM:

K 1. 1. 2018
1
3
4

K 31.12.2018
1
3
4
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4. Hospodaření organizace
V roce 2018 jsme hospodařili s těmito zdroji:
Domov pro seniory:
Zdroj
Kraj Vysočina
MPSV
Příspěvek zřizovatele
Úřad práce
Fondy zdrav. pojišťoven
Čerpání darů
Příjmy od klientů
Ostatní zdroje
Celkem

Kč
1.800.000,00
8.400.000,00
878.000,00
0
2.267.015,73
51.475,00
24.177.255,00
20.998,00
37.594.743,73

%
4,78
22,34
2,34
0
6,03
0,14
64,31
0,06
100

Kč
150.000,00
1.270.000,00
2.730.000,00
726.947,00
39.363,00
4.916.310,00

%
3,05
25,83
55,53
14,79
0,8
100%

Kč
80.000,00
406.000,00
900.000,00
236.071,00
1.622.071,00

%
4,93
25,03
55,49
14,55
100%

Pečovatelská služba:
Zdroj
Kraj Vysočina
MPSV
Příspěvek zřizovatele
Příjmy od klientů
Ostatní zdroje
Celkem

Denní stacionář:
Zdroj
Kraj Vysočina
MPSV
Příspěvek zřizovatele
Příjmy od klientů
Celkem
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Náklady na jednotlivé služby v roce 2018 byly:

Domov pro seniory:
Nákladová položka
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z DDM
Celkem

Kč
5.067.652,84
2.004.750,71
459.658,60
9.703,00
844,00
827.815,12
21.009.160,00
6.996.675,00
505.488,78
7.320,00
232.139,58
85.687,00
371.797,40
37.578.692,03

%
13,49
5,33
1,22
0,03
0,00
2,20
55,91
18,62
1,34
0,02
0,62
0,23
0,99
100

Kč
180.653,41
42.046,00
85.290,00
1.312,50
3.086,00
107.701,69
3.229.501,00
1.090.515,00
79.377,18
7.560,00
50.132,73
9.540,00
16.790,00
4.903.505,51

%
3,68
0,86
1,74
0,03
0,06
2,20
65,86
22,24
1,62
0,16
1,02
0,19
0,34
100

Pečovatelská služba:
Nákladová položka
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z DDM
Celkem
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Denní stacionář:
Nákladová položka
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z DDM
Celkem

Kč
54.434,82
7.114,00
35.614,00
1.473,50
4.236,00
80.639,67
984.728,00
319.440,00
18.517,18
3.000,00
22.993,63
31.260,00
16.150,50
1.579.601,30

%
3,45
0,45
2,26
0,09
0,27
5,11
62,34
20,22
1,17
0,19
1,45
1,98
1,02
100

Vývoj fondů
Rezervní fond
Stav fondu k 1. 1. 2018 byl 134.476,71 Kč. Tvorbu fondu činil příděl ze
zlepšeného HV z předchozího roku ve výši 37.545,70 Kč, finanční dary ve výši
40.000,00 Kč. K dalšímu rozvoji organizace bylo použito 51.475,00 Kč. Konečný
stav k 31. 12. 2018 je 160.547,41 Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 byl 50.066,82 Kč. Tvorba fondu činila
496.850,22 Kč. Z fondu bylo čerpáno dle pravidel pro tvorbu a užití fondu
499.578,00 Kč. Konečný stav fondu k 31. 12. 2018 je 47.339,04 Kč.
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Investiční fond
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 byl 237.355,00 Kč. Příjmy z odpisů
dlouhodobého hmotného majetku činily 126.487,00 Kč. Z fondu byla zakoupena
průmyslová pračka za 241.500,00 Kč. Konečný stav fondu k 31. 12. 2018 je
122.342,00 Kč.

5. Kontroly
V roce 2018 byly v naší organizaci provedeny tyto externí kontroly:
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření roku 2018 zřizovatele organizace
(25. 4. 2018) – protokol č. 1/2018 ze dne 25. 4. 2018 – bez nedostatků
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření s finančními prostředky Kraje
Vysočina – Krajský úřad Kraje Vysočina (23. 5. 2018) – protokol č. 21/18
– bez nedostatků
 Audit účetnictví roku 2018 se zaměřením na ověření čerpání dotace ze
státního rozpočtu- Ing. Zdeněk Kříž (28. 5. 2018) – Vyjádření nezávislého
auditora ze dne 15. 8. 2018 – bez nedostatků.
 Kontrola vykázané zdravotní péče zdravotní pojišťovně MVČR za roky
2017-2018 (17. 9. 2018) – revizní zpráva č. 01/2018 ze dne 3. 10. 2018 –
odmítnuté výkony vráceny pojišťovně ve stanovené lhůtě.
 Kontrola z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina – kontrola
stravovacího provozu a výdeje stravy PS (19. 9. 2018) – protokol ze dne
19. 9. 2018 – bez nedostatků.
 Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a
odvodů pojistného za období 12/2015-10/2018 OSSZ v Havlíčkově brodě
(22. 11. 2018) protokol č. 629/18/660 ze dne 27. 11.2018 - nedostatky ve
vyhotovení ELDP opraveny na místě.

14

Ve stanovených lhůtách probíhaly kontroly elektrických zařízení a spotřebičů,
plynových kotlů, spalinových cest a komínů, požárních klapek, hasicích
přístrojů, hydrantů, hromosvodu a tlakových nádob. Kontrolu elektrické
zabezpečovací signalizace a elektrické požární signalizace zajišťuje firma
Patrol Jihlava. Na dodržování bezpečnosti v oblasti ochrany zdraví dohlíží
v naší organizaci firma BEPPO Havlíčkův Brod.

6. Ostatní
Vzdělávání zaměstnanců
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou má vytvořený plán vzdělávání
zaměstnanců v návaznosti na platnou legislativu. Snažíme se využívat aktuální
nabídky týkající se vzdělávání a poskytnout našim zaměstnancům možnost
výběru. K dispozici mají naši zaměstnanci také odborné časopisy týkající se naší
služby. Všichni zaměstnanci splnili zákonem stanovené povinné vzdělávání.
Uskutečněné vzdělávací aktivity v roce 2018
Termín

Forma

Název

Leden
24.1.

Školicí akce

Certifikovaný manažer

25.1.

Školicí akce

Koncepce paliativní péče pro Kraj Vysočina

31.1.

Školicí akce

Chutné a zdravé vaření, v hlavní roli zelenina a obiloviny

31.1.

Školicí akce

Podpora osob se zrakovým a sluchovým postižení

9.3.

Školicí akce

Paliativní péče

14.3.

Školicí akce

Setkání trenérů paměti na Vysočině

15.3.

Školicí akce

Certifikovaný manažer

22.3.

Školicí akce

Kulatý stůl "Pomoc a podpora pro neformální pečovatele!

23.3.

Školicí akce

Manipulace s klientem s poruchou mobility

27.3.

Akreditovaný kurz

Psychohygiena při práci s lidmi - úvod do problematiky

24.4.

Supervize

Supervize pro pracovníky v přímé péči i vedoucí zaměstnance

27.4.

Konference

Konference GDPR

11.5.

Stáž

Odborná stáž Žamberk

16.5.

Stáž

Odborná stáž Domov pro seniory Heřmanův Městec

18.5.

Školicí akce

Vykazování oš. a rehab. péče v pobytových zaařízeních - odbornost 913

21.5.

Stáž

Stáž G-centrum Tábor

25.5.

Akreditovaný kurz

Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách

Březen

Duben

Květen
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Červen
21.6.

Akreditovaný kurz

Základní pracovní postupy pro omezení přenosných nemocí

11.9.

Ostatní vzdělávání

Proškolení použití bezp. uzávěrů v DpS

12.9.

Konference

Společnou cestou k podpoře lidí s duševním onemocněním

25.9.

Školicí akce

Advokacie v hospicové paliativní péči

23.10.

Akreditovaný kurz

Deprese u seniorů

25.10.

Konference

Konference Dobrovolníci rozvíjí Vysočinu

25.10.

Školicí akce

Vedení zdravotnické dokumentace

25.10.

Školicí akce

Možnosti léčebného konopí v paliativní péči

Školící akce

Školení hygienického minima

Září

Říjen

Listopad
19.11.

Aktivity pro klienty
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou nabízí pro své klienty velké množství
aktivit. Mezi aktivity, které probíhají v rámci celého týdne, patří např. ranní
cvičení, ergoterapie, práce s hlínou, taneční terapie, trénink paměti, muzikoterapie
aj.
Naši klienti se mohou také každý týden zúčastnit bohoslužby přímo v budově
Domova pro seniory. Přijíždějí k nám divadelní soubory, hudební kapely,
pořádáme Univerzitu slunečního věku, kavárničky a navštěvují nás pejsci v rámci
canisterapie, pořádáme „bazar oblečení“. Jezdíme na výlety a naši klienti také rádi
navštěvují i akce konané mimo naše zařízení. Všechny aktivity jsou pořádány pro
klienty Domova pro seniory i Denního stacionáře.
Kulturní a společenské akce v roce 2018
Leden: deskové hry, vystoupení divadelního souboru Majky aspol., a křest
kuchařky pro rok 2018
Únor: pečení Masopustních koblížků, Maškarní ples, hraní piškvorek, účast na
volbě „ANDĚL DO PARKU“, beseda na téma velikonoce.
Březen: oslava MDŽ, pečení velikonočních perníčků, mazanců a pletení
pomlázek, návštěva zahradnictví Starkl, beseda s panem Maroněm o jeho kariéře
ve vzpírání, jarní trhy v našem městě.
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Duben: účast na turnaji v šoulené v DpS Reynkova v Havlíčkově Brodě, kavárna
v duchu čarodějnickém.
Květen: hra Bingo, návštěva výstavy výtvarníků neprofesionálů, piknik v parku,
návštěva domova v Obořišti.
Červen: pasování prvňáčků na čtenáře, prohlídka jsme si ZŠ Lánecká, vystoupení
žáků ZŠ a souboru Škubánek, výlet do Kutné Hory, předávání vysvědčení.
V denním stacionáři proběhl Rodinný den.
Červenec: návštěva dlouhodobě nemocné pracovnice Denního stacionáře, v rámci
oslav stého výročí republiky beseda a návštěva výstavního okruhu na téma první
republika v místním zámku, návštěva obce Číhošť, Galerie na půdě, Cuketové
odpoledne, hra Bingo.
Srpen: zámecká pouť v DpS v Obořišti, posezení v místní kavárně
Září: oslava 18.tého výročí založení domova, rodinný den, sběr hub, návštěva
tradiční světelské pouti, účast na plese ve Vilémovicích.
Říjen: návštěva výstavy Světelská zahrádka, jablečný den, dýňové odpoledne a
bramborový den, návštěva divadla, účast na soutěži „Umím, umíš, umíme“ a
výroba dušičkových věnců.
Listopad: Svatomartinský den, pečení vánočních perníčků, vánoční výzdoba
Prosinec: slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášská zábava, pečení
vánočního cukroví, štědrý den, beseda jsme na téma Vánoce a oslava příchodu
nového roku.
Program aktivit pro naše klienty je opravdu bohatý, za což děkujeme pracovnicím
Domova pro seniory i Denního stacionáře.

7. Závěr a slovo ředitelky
V roce 2018 jsme zakoupili novou velkokapacitní pračku do prádelny v domově
pro seniory.
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Pořídili jsme další tablety na servírování stravy, polohovatelná lůžka, invalidní
vozíky, židle do sprchy, evakuační podložky, venkovní sedací soupravu pro
klienty denního stacionáře a vyměnili jsme další část nevyhovujících židlí na
pokojích klientů domova pro seniory. Proběhla i montáž ochranných prvků
Acrovyn v prostorách jídelny pro naše klienty. Vzniklo také petangové hřiště pro
klienty denního stacionáře. V prostorách skladů proběhla výměna dveří. Stále se
snažíme vylepšovat prostředí pro naše klienty i zaměstnance. Velkým přínosem
pro naše klienty pečovatelské služby je rozšíření pracovní doby pečovatelské
služby.

Ve Světlé nad Sázavou dne 25.3.2019
Mgr. Kateřina Klementová, DiS.
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