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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 dne 17. 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 Světelska 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,


prostřednictvím Denního stacionáře péči osobám, které z důvodu věku,
či zdravotního stavu, 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 město 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 56 49 39, 604 85 89 25
e-mail: scsvetla@scsvetla.cz, klementova@scsvetla.cz
Vedoucí zaměstnanci
Ekonomka /zástupce ředitelky/

Bc. Markéta Kočí

Vrchní sestra

Bc. Magda Polanská

Vedoucí přímé péče

Lucie Coufalová, DiS.

Vedoucí pečovatelské služby a
denního stacionáře

Mgr. Markéta Dvořáková

Sociální pracovnice

Monika Horáková, DiS.

Vrchní kuchařka

Hana Plodíková

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
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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
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Kapacita Domova pro seniory je 115 klientů a v průběhu roku 2015 byla využita
z 97,74 %. Bylo přijato 31 nových klientů, 34 klientů ukončilo pobyt.
Věková struktura klientů Domova pro seniory k 31. 12. 2015:
27-65 let: 15 klientů
66-75 let: 18 klientů
76-80 let: 41 klientů
86-95 let: 33 klientů
nad 96 let: 3 klienti.
Z tohoto počtu je 33 mužů a 77 žen. Průměrný věk klientů byl 80 let. Nejstarší
klientka našeho Domova oslavila v tomto roce 100. narozeniny.
Struktura podle výše stupně závislosti k 31. 12. 2015
I. stupeň: 21 klientů
II. stupeň: 27 klientů
III. stupeň: 28 klientů
IV. stupeň: 21 klientů
Počty zaměstnanců domova pro seniory:
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2015: 60
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015: 63
Pracovní pozice
Sociální pracovníci
Přímá obslužná péče
Základní výchovná nepedagogická činnost
Všeobecná sestra
Pracovníci - prádelna
Pracovníci - stravování
Pracovníci - údržba
Pracovníci - úklid

K 1. 1. 2015
2
22
3
10
2
9
2
6

K 31. 12. 2015
2
26
3
8
2
10
2
6
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Pracovní pozice
Vedoucí organizace
Ostatní vedoucí pracovníci
Účetní
Ostatní administrativní pracovníci
CELKEM:

K 1. 1. 2015
1
1
1
1
60

K 31. 12. 2015
1
1
1
1
63

b) Pečovatelská služba
Pečovatelskou službu provozuje město Světlá n. S. od roku 1970. V roce 2004
se stala součástí Sociálního centra města Světlá nad Sázavou Sídlo pečovatelské
služby je v přízemí domu s pečovatelskou službou – U Rybníčků 1044, Světlá
nad Sázavou.
Cílovou skupina: senioři a lidé se zdravotním postižením ve věku od 18 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.
Kapacitní údaje
Kapacita pečovatelské služby je 160 klientů formou terénní služby a 60 klientů
formou ambulantní. V roce 2015 bylo uzavřeno 37 smluv s novými klienty, 45
klientů smlouvu ukončilo.
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V průběhu roku 2015 jsme poskytli naše služby 201 klientům.
Počet zaměstnanců Pečovatelské služby je 9.

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 a lidé se zdravotním postižením ve věku od 27 let.
Posláním denního stacionáře je poskytnout seniorům a občanům se
zdravotním postižením 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.
Kapacitní údaje
V květnu 2015 byla kapacita Denního stacionáře 5 klientů. Pro velký zájem
jsme od října zvýšili kapacitu Denního stacionáře na 10 klientů. V roce 2015
bylo uzavřeno celkem 16 smluv s novými klienty.
Počet zaměstnanců k 1. 5. 2015: 1 pracovník v přímé obslužné péči a 0,2 úvazku
sociální pracovnice/vedoucí DS
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Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015: 2 pracovníci v přímé obslužné péči a 0,2
úvazku sociální pracovnice/vedoucí DS.

4. Hospodaření organizace
V roce 2015 jsme hospodařili s těmito zdroji:

Domov pro seniory:
Zdroj

Kč

Kraj Vysočina

613.100,00

1,97

MPSV

6.896.700,00

22,24

Příspěvek zřizovatele

1.674.100,00

5,40

118.054,00

0,38

1.448.400,60

4,67

Sponzorské dary

27.857,00

0,10

Příjmy od klientů

20.230.974,00

65,24

1.269,00

0,00

Úřad práce
Fondy zdrav. pojišťoven

Ostatní (úroky)
Celkem

31.010.454,60

%

100%

Pečovatelská služba:
Zdroj

Kč

Kraj Vysočina

270.300,00

7,73

MPSV

608.000,00

17,39

2.012.500,00

57,55

605.818,00

17,33

3.496.618,00

100%

Příspěvek zřizovatele
Příjmy od klientů
Celkem

%
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Denní stacionář:
Zdroj

Kč

Příspěvek zřizovatele

421.000,00

85,21

73.093,00

14,79

494.096,00

100%

Příjmy od klientů
Celkem

%

Náklady na jednotlivé služby v roce 2015:
Domov pro seniory:
Nákladová položka

Kč

%

Spotřeba materiálu

4.916.668,70

15,81

Spotřeba energie

2.737.672,14

8,80

670.562,00

2,20

Cestovné

7.227,00

0,02

Náklady na reprezentaci

1.520,00

0

Opravy a udržování

Služby

770.531,62

2,47

15.503.746,00

49,85

Zákonné sociální pojištění

5.154.222,00

16,57

Zákonné sociální náklady

229.226,99

0,74

8.401,00

0,03

327.402,50

1,05

83.795,00

0,26

682.633,10

2,20

31.093.628,05

100

Mzdové náklady

Daně
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z DDM
Celkem

Pečovatelská služba:
Nákladová položka

Kč

Spotřeba materiálu

189.975,06

5,53

52.066,40

1,52

Spotřeba energie

%
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Opravy a udržování

41.478,50

Cestovné
Náklady na reprezentaci

590,00

1,22
0

2.054,00

0,06

195.411,66

5,69

2.123.751,00

61,86

Zákonné sociální pojištění

713.075,00

20,77

Zákonné sociální náklady

43.225,70

1,26

5.570,00

0,16

Ostatní náklady z činnosti

45.978,65

1,34

Odpisy dlouhodobého majetku

12.360,00

0,36

7.860,00

0,23

3.433.365,97

100

Služby
Mzdové náklady

Daně

Náklady z DDM
Celkem

Denní stacionář:
Nákladová položka

Kč

%

Spotřeba materiálu

16.424,00

3,90

Spotřeba energie

25.200,00

5,99

3.873,00

0,92

832,00

0,20

252.085,00

59,90

Zákonné sociální pojištění

85.335,00

20,28

Zákonné sociální náklady

3.051,04

0,73

Ostatní náklady z činnosti

883,70

0,21

33.107,00

7,87

420.790,74

100

Opravy a udržování
Služby
Mzdové náklady

Náklady z DDM
Celkem

5. Kontroly
V roce 2015 byly v naší organizaci provedeny tyto externí kontroly:
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 Veřejnosprávní kontrola zřizovatele organizace (14. 10. 2015) – protokol
č. 2/2015 ze dne 15. 10. 2015 – bez závad.
 Audit účetnictví roku 2014 se zaměřením na ověření čerpání dotace ze
státního rozpočtu- Ing. Zdeněk Kříž – protokol ze dne 10. 6. 2015 – bez
závad.
 Kontrola z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina – kontrola
stravovacího provozu a výdeje stravy PS – protokol ze dne 13. 10. 2015 –
drobné závady byly odstraněny dne 15. 10. 2015, prosakování vody
z kuchyně do skladovacích prostor bude řešeno v závislosti na investici
zřizovatele v letních měsících roku 2016.
 Kontrola z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina – kontrola teplé
vody na přítomnost legionelly - bez závad.


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.
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Uskutečněné vzdělávání zaměstnanců Sociálního centra města
Světlá nad Sázavou
Leden
- Praktické postupy při aplikaci inkontinenčních pomůcek
- Školení BOZP
- Školení řidičů referentů
- IS Cygnus – dokumentace klienta, evidence majetku
- Individuální plánování průběhu sociální služby (Jihlava)
- Konference pracovníků nelékařských zdravotnických povolání (Praha)
Únor
- Pravidla hygieny rozvozu obědů a prevence infekcí (Jihlava)
- Spisová služba a novela vyhlášky o st. sl. 2015
- Účtování úkonů v pečovatelské službě
- Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních soc. služeb (Praha)
Březen
- Opakované školení BOZP a PO
- Školení požárních hlídek
- Hygienické požadavky ve stravovacích službách (Havl. Brod)

Duben
- Konference interních oborů
- Financování sociálních služeb pro obce Kraje Vysočina (Jihlava)
- Prevence násilí na pracovišti – Zvládání konfliktních situací
Květen
- Problematické situace při poskytování terénních sociálních služeb
- Školení řidičů
- Úvod do reminiscenční terapie-speciální metoda práce se seniory
- Pracovní setkání vedoucích pracovníků domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním
postižením
- Ekonomika odbornosti 913
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- Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců
- Rodina a její nemocný člen-viděno z pohledu zdravotníka
- Prevence násilí na pracovišti- Psychologické souvislosti násilí na pracovišti, Pracovně právní
rámec
Červen
- Proměny stáří a gerontooblek
- Elektrikářské minimum
- Role sociální práce v sociálních službách
- Kvalitní péče o seniory se sníženou mobilitou
- Prevence násilí na pracovišti – Management prevence násilí na pracovišti

Srpen
- Management inkontinence
Září
- Základní resuscitace s praktickým ověřením, Zásady první pomoci vitálních funkcí
- Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování průběhu poskytování soc. služby
Říjen
- Stáž PS a DS Pelhřimov
- Stáž domov důchodců Ždírec
- Stravování a způsob výživy v zařízeních soc. péče
- Školení - dotační řízení 2016
- Pomoc týraným seniorům-setkání s bezmocí i nadějí

Listopad
- Demence v obrazech
- Stáž Denní stacionář Pelhřimov

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.
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ranní cvičení, ergoterapie, práce s hlínou, taneční terapie, trénink paměti,
muzikoterapie. Každý měsíc nechybí Kavárna s hudebním programem.
Naši klienti se mohou také účastnit bohoslužby přímo v zařízení. Do Domova
přijíždějí divadelní soubory, hudební kapely, canisterapie, pořádáme Univerzitu
třetího věku, jezdíme na výlety a naši klienti také rádi navštěvují i akce konané
mimo Domov.

Kulturní a společenské akce konané v Domově pro seniory a
Denním stacionáři






























14.1.2015 – Canisterapie
24.1.2015 – Vystoupení dětí pod vedením MUDr. Brhelové
27.1. 2015 – USV (Univerzita slunečního věku) p. Kunc
29.1.2015 – Kavárna
10.2.2015 - Kavárna, oslava 100 let pí. Urbanové
16.2.2015 – Pečení masopustních koblihů
17.2.2015 – Maškarní ples
19.2.2015 – USV Mgr. Libor Drahoňovský
25.2.2015 – Canisterapie
5.3.2015 – Oslava MDŽ
16.3.2015 – USV Magdaléna Halamková
25.3.2015 – Canisterapie
30.3.2015 – výlet ke Starklovi
31.3.2015 – Kavárna
1.4.2015 – Velikonoční den
2.4.2015 – Jarní trhy
8.4.2015 – Michalův Statek
14.4.2015 – Vystoupení Duo Kondor
15.4.2015 – Výstava Galerie na půdě
23.4.2015 – USV Mrg. Líba Žáčková
30.4.2015 – Kavárna
13.5.2015 – Výstava obrazů
14.5.2015 – Jízdy zručnosti
20.5.2015 – Canisterapie
22.5.2015 – vystoupení folklorního souboru Bujanovac
25.5.2015 – výlet do Pavlova
27.5.2015 – USV Mgr. Jaroslav Staněk
28.5.2015 – Kavárna
8.6.2015 – Pasování předškoláků na čtenáře
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9.6.2015 – Pasování předškoláků na čtenáře
17.6.2015 – Canisterapie
17.6.2015 – Koncert Bohdan Juda
18.6.2015 – Výlet Zelená Hora
22.6.2015 – Vystoupení Dětí z MŠ
23.6.2015 – USV Jana Vejsadová
24.6.2015 – Vystoupení Dětí z MŠ
30.6.2015 – Kavárna
14.7.2015 - Dudácký koncert
16.7.2015 – USV Trestná činnost
29.7.2015 – Canisterapie
29.7.2015 – Kavárna
30.7.2015 – Letní škola seniorů
13.8.2015 – USV Soňa Válová
19.8.2015 – Canisterapie
24.8.2015 – Výlet Vepříkov
25.8.2015 – Kavárna
27.8.2015 – Letní škola seniorů
3.9.2015 – Čarodějnický sportovní den
5.9.2015 – Rodinný den
10.9.2015 – Letní škola seniorů
12.9.2015 – Sportovní hry v Háji
24.9.2015 – Svatováclavská pouť
24.9.2015 – USV Jana Vejsadová
25.9.2015 – Pečení koláčků
29.9.2015 – Kavárna
30.9.2015 – Canisterapie
1.10.2015 – USV p. Kunc
2.10.2015 – Světelská zahrádka
9.10.2015 – Houby
15.10.2015 – USV Martin Šupka
16.10.2015 – Bazar fotografií
20.10.2015 – Bazar oblečení
21.10.2015 – Canisterapie
21.10.2015 – Dýňový svět
27.10.2015 – Výrova věnců
29.10.2015 – Kavárna
31.10.2015 – USV Ing. David Šrámek
18.11.2015 – Canisterapie
19.11.2015 – Prohlídka světelského zámku
26.11.2015 – Kavárna
1.12.2015 – Zdobení stromečků
2.12.2015 – Výroba Vánočních svícnů
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2.12.2015 – Přednáška brodských hasičů
3.12.2015 – Mikulášská zábava
4.12.2015 – Pečení perníčků
5.12.2015 – Mikulášské trhy
8.12.2015 – Pečení cukroví
11.12.2015 – Vánoční koncert pan Olič
12.12.2015 – Vánoční trhy
16.12.2015 – Slepování cukroví
17.12.2015 – Nepečené cukroví
17.12.2015 – Slavnostní ukončení USV
18.12.2015 – Vystoupení dění ZŠ Lánecká
21.12.2015 – Vystoupení MŠ Lánecká
21.12.2015 – Výroba - Vosí hnízda, vaječný koňak
22.12.2015 – Kavárna
24.12.2015 – Štědrovečerní večeře
28.12.2015 – Živý betlém
31.12.2015 - Silvestr

7. Závěr
V roce 2015 byl proveden odkop části budovy Domova pro seniory z důvodu
vysoké vlhkosti, bylo provedeno odvlhčení a veškeré práce byly zdárně
dokončeny. Byla vyhotovena projektová dokumentace na klimatizační jednotky
do jednotlivých pokojů nejvyššího patra budovy Domova pro seniory. Poprvé
jsme se společně setkali s rodinnými příslušníky našich klientů na Rodinném
dnu v našem Domově. V květnu jsme slavnostně otevřeli Denní stacionář, o
jehož služby je velký zájem. Celý tým zaměstnanců, který prošel dosti velkými
personálními změnami, se snažil o to, abychom našim klientům vytvořili
příjemné prostředí a poskytovali jim přiměřenou podporu. Těší nás, že je naše
zařízení stále oblíbené pro svou kvalitu, o čemž svědčí i neustále stoupající
počet žádostí o umístění. V souvislosti se zvyšujícím se počtem žádostí jsme
přistoupili k řešení této situace a již nyní se vyhotovuje studie přístavby Domova
pro seniory.
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