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1. Úvod 

Každý, kdo si uchová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne. 

   Rok  2018  můžeme  v mnoha  ohledech  považovat  za  úspěšný.  Náš  tým 

zaměstnanců  zůstal  stabilní  a  upevnil  své  zdravé  vztahy.  Stále  se  učíme  otevřené  a 

nenásilné  komunikaci  se  snahou  vytvořit  harmonické  prostředí  v sociálních  službách  a 

dělat  vše  tak,  jak  nejlépe  dovedeme.  Měli  jsme  všeho  dostatek.  Dostatek  finančních 

prostředků, pracovníků v přímé péči o klienty, dostatek klientů ve všech službách, velké 

množství práce, a tak akorát starostí.  Měli jsme dostatek energie měnit věci, které měnit 

šly. 

Plzeňský kraj poprvé finančně podpořil nejen takzvané zasíťované sociální služby, 

ale i služby z rozvojového plánu kraje. V našem případě se jednalo o 20 lůžek domova se 

zvláštním režimem, které zatím plzeňský kraj finančně nepodporuje, tzn. nejsou dotována 

z  prostředků  MPSV,  které  přerozděluje  Krajský  úřad  a  finanční  zajištění  je  tedy  čistě 

v kompetenci města. 

Z projektu  „Zkvalitnění  infrastruktury  pro  poskytování  sociálních  služeb  v  ORP 

Sušice“  z Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj  jsme  pořídili  celkem  šest  automobilů 

pro  terénní  pečovatelskou  službu  a  tísňovou  péči.  Jeden  vůz  má bezbariérovou 

přestavbu s  nástupní  plošinou,  který  slouží  k bezpečné  přepravě  imobilních  klientů. 

Z téhož  projektu  se  vybavila  prádelna  domu  s pečovatelskou  službou  novými 

průmyslovými pračkami,  sušičkami, mandlem, a potřebným vybavením pro poskytování 

praní a žehlení prádla nejen u klientů z pečovatelských domů, ale  i domácností. Vzniklo 

zde  také  zázemí  pro  aktivizaci  a  společné  setkávání  seniorů,  bezbariérová  kuchyně, 

počítačová  učebna,  kterou  využívají  klienti  denního  stacionáře  a místnost  pro  tísňovou 

péči. 

Z dalšího  projektu  se  nám  podařilo  vybavit  prádelnu  domova  důchodců  novým 

zařízením.  Moderní  průmyslové  vybavení  nám  umožňuje  ve  volné  kapacitě  prát  i  pro 

ostatní zájemce. Příjem z této doplňkové činnosti, stejně tak i příjem z vaření obědů pro 

cizí  strávníky  doplňuje  finanční  zdroje  do  našeho  rozpočtu.  Dostatek  finančních 

prostředků nám pomohl obnovit materiálně technické zázemí domovů. Došlo k postupné 

výměně  všech  polohovacích  postelí  i  kompenzačních  pomůcek  včetně  potřebného 

vybavení.  

Za to vše velice děkuji. 
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2. Základní údaje 

Název a sídlo organizace 

 

Název organizace: Sociální služby Města Sušice příspěvková organizace 

Sídlo organizace: Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, PSČ 342 01 

Identifikační číslo: 49207482 

Statutární zástupce: RenataVácová 

E‐mail: info@socialni‐susice.cz 

Aktuální informace naleznete na webových stránkách  

www.socialni‐susice.cz 

 

Zřizovatel organizace 

Organizace  Sociální  služby  Města  Sušice  je  příspěvkovou  organizací  s  vlastní právní 

subjektivitou.  

Zřizovatel: Město Sušice, náměstí Svobody 138/I, IČO: 00256129 

 

Charakteristika základní činnosti 

Hlavní účel a předmět činnosti specifikovaný zřizovací listinou 

Organizace  je  zřízena  za  účelem  poskytování  sociálních  služeb  dle  zákona  č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Při  své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, 

respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních služeb poskytovaných 

organizací. Organizace poskytuje služby sociální péče, služby sociální prevence i odborné 

sociální poradenství. Organizace je zřízena pro poskytování pobytových, ambulantních a 

terénních  služeb  osobám,  které mají  sníženou  soběstačnost  zejména  z  důvodu  věku  a 

zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc a podporu.       

  Organizace poskytuje obědy pro pečovatelskou službu a seniory – občany města 

Sušice a obcí, které  jsou součástí města Sušice (příměstské části) a určených spádových 

obcí,  zaměstnancům,  osobám,  které  dosáhly  věku  rozhodného  pro  přiznání  starobního 

důchodu, osobám se zdravotním postižením.  

Organizace  zajišťuje  podporu,  plánování  a  vytváření  podmínek  pro  zájmovou, 

klubovou a vzdělávací činnost seniorů. 

Organizace  provozuje  Domy  s pečovatelskou  službou  a  ostatní  služby  spojené 

s provozem a užíváním těchto domů. 
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3. Hospodaření organizace 

 
Organizace celkem    

náklady celkem  79 523 698 Kč

příjmy celkem  79 693056 Kč

hospodářský výsledek  169 357 Kč

 
Fondy 

   počáteční stav zůstatek k 31.12.2018

Fond kulturních a sociálních potřeb  493 328 Kč 491 541 Kč

Rezervní fond    ‐    sponzorské dary     31 193 Kč 40 016 Kč

Investiční fond                              1 004 475 Kč 465 724 Kč

 

 
Dotace 

V roce  2016  došlo  v České  republice  ke  změně  v poskytování  finančních 

prostředků pro sociální služby, kdy finanční prostředky jsou poskytovány jako vyrovnávací 

platba za výkon služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 

ze dne 20. prosince 2011, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

státní podporu ve  formě vyrovnávací platby  za  závazek veřejné  služby udělené určitým 

podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

Graf č.1: Trendy finančních prostředků z poskytnutých dotací (rok 2011‐2018) 
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Graf č.2: Rozdělení dotací podle registrovaných služeb rok 2018 (Kč) 

 

 

 

Dotace v sociálních službách města Sušice (Kč) 

  

MPSV ‐ od 
roku 2016 

Krajský úřad 
Plzeňského 

kraje 

Úřad 
práce 

Plzeňský kraj 
Program podpory 
pečovatelské služby 
poskytované obcemi 
v Plzeňském kraji  

Zřizovatel 
Město Sušice

Doprovázení 
pěstounských 

rodin + 
Odlehčovací služba 

terénní (MAS)  

2011  6 112 000  417 828  258 000  2 000 000  0 

2012  6 163 000  190 368  271 100  2 000 000  0 

2013  7 059 000  671 424  297 700  2 170 300  0 

2014  8 613 000  981 030  314 000  0  0 

2015  10 375 403  966 268  439 331  700 000  0 

2016  10 484 477  513 262  440 550  1 230 000  0 

2017  15 518 359  268 118  465 963  2 824 000  108 000 

2018  28 945 502  125 000  563 878  500 000  630 161 

 

 

 

 

 

6 550 050

470 606 864 494 442 724

13 989 851

4 736 032

914 975
1 660 931

96 000
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Stravování 

Vaříme  rozmanitá  a  nutričně  vyvážená  jídla  z čerstvých  surovin  bez  použití 

polotovarů. Zpětnou vazbou jsou pro nás spokojení klienti. 

 

Graf č.3: Příjmy kuchyně v Domě s pečovatelskou službou (2011‐2018) 

 

 

Zaměstnanci 

   V roce  2018  pracovalo  v  sociálních  službách  143  zaměstnanců.  Nově  přijatí 

zaměstnanci  směřovali  do  přímé  péče  o  klienty  a  terénní  domácí  péče.  Přijali  jsme  3 

zdravotní  registrované  sestry  s praxí.  Jedna  ze  zkušených  sester byla pověřena vedením 

týmu pečovatelů Domov se zvláštním režimem. 

  Pořádáme kurzy smyslové aktivizace, bazální stimulace, kinestetické mobilizace i 

validace podle Naomi Feil.Pracovníci absolvují i další kurzy, které jsou potřebné pro jejich 

profesní  rozvoj,  mají  také  možnost  supervizních  individuálních  či  skupinových  setkání. 

Stali  jsme  se  akreditovaným  pracovištěm  pro  pořádání  kurzů  pracovníka  v sociálních 

službách.  Tento  kurz  je  pro  většinu  z  nás  povinný.  Vzdělávání  patří mezi  nejdůležitější 

hledisko rozvoje člověka a tím se stává tou správnou budoucí investicí. 

 
Struktura zaměstnanců podle vzdělání  Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

vysokoškolské vzdělání  11   muži  13

úplné střední všeobecné vzdělání 43   ženy  130

střední odborné vzdělání  75    

základní vzdělání 14    

3 456 000 Kč

4 520 000 Kč

5 481 608 Kč

5 945 961 Kč

7 058 564 Kč

8 404 323 Kč
8 566 320 Kč

10 088 175 Kč

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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4. Pobytové sociální služby 

Obyvatelé  našich  domovů  jsou  každým  rokem  více  závislí  na  ošetřovatelské  a 

zdravotní péči, jejich průměrný věk je 84 let.  

Našim  posláním  je  udržet  člověka  co  nejdéle  v jeho  přirozeném  domácím 

prostředí za pomoci  rodin a  terénní péče. Dochází však k situacím, kdy  je nevyhnutelná 

24hodinová  péče.  Senior  musí  opustit  svůj  domov  a  směřuje  k nám.  Rodina  má  dál 

možnost  pečovat  o  své  blízké  ve  spolupráci  s námi.  Vždy  se  snažíme  o  co  nejšetrnější 

přesun do domova. 

Úspěšnost  naší  zdravotní  péče  je  závislá  na  správné  technice  ošetřovatelských 

činností  pracovníků  přímé  péče,  na  správném  vykazování  sesterských  výkonů  i  na 

schopnosti  vedených  kompromisů  mezi  námi  a  zdravotní  pojišťovnou.  Provedená 

ordinovaná péče je vykazována zdravotním pojišťovnám, se kterými naše sociální zařízení 

uzavřelo smlouvu. Jedná se o tyto pojišťovny‐  VZP, VOZP, ZPMV. 
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Graf č.4: Platby zdravotních pojišťoven (2012‐2018) 

 

 

 
 
 
 

4.1 Domov pro seniory 

V pobytové  službě domova pro  seniory pečujeme o klienty,  kteří bez pomoci  již 

sami  žít  nedokáží.  Pomáháme  jim  udržet 

jejich  schopnosti  podle  možností  a  přání. 

Našimi  klienty  jsou  senioři  od  65  let  věku, 

kteří  vyčerpali  ostatní  možnosti  pomoci  ve 

svém  domácím  prostředí.  Péči  poskytujeme 

24  hodin  denně  s  ohledem  na  potřeby 

klienta,  snažíme  se  vytvářet  atmosféru 

náhradního  domova  a  rodiny.  Snahou  všech  zaměstnanců  je  poskytovat  péči  nejen 

odborně,  ale  především  lidsky,  s  důrazem  na  zachování  důstojnosti  každého  člověka. 

Klientům  nabízíme  možnost  využít  fakultativních  služeb  kadeřnictví,  pedikúry  nebo 

kavárny.  Nemáme  však  snahu  nahrazovat  veřejně  dostupné  služby.  Klienti  jsou 

povzbuzováni  k  návštěvě  kulturních  akcí  v  rámci  města  Sušice  i  k  využití  dostupných 

veřejných  služeb. Podporujeme aktivitami mezigenerační  setkávání, návštěvy  rodinných 

příslušníků i známých.  

1 781 000 Kč

2 115 000 Kč

2 864 000 Kč

2 793 000 Kč

3 848 000 Kč

4 910 000 Kč

5 682 336 Kč

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Domovy pro seniory 
  
Formy poskytování 
sociálních služeb:

pobytové 

Služba je 
poskytována od: 1.1.2007 
Cílová skupina 
klientů: 

senioři 

Kapacita pobytové 
formy poskytování: 

počet lůžek ‐ 94 
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Úhrada za ubytování 

Typ pokoje  Počet pokojů  Ceny/den Cena stravy Celkem měsíční úhrada

jednolůžkový  16  210 Kč 160 Kč 11 100 Kč 

dvoulůžkový  33  180 Kč 160 Kč 10 200 Kč 

Třílůžkový  4  170 Kč 160 Kč 9 900 Kč 

 
 
Struktura klientů 
Dle pohlaví      Dle věku 

ženy muži   do 75 let 76-85 let 86-95 let 96-105 let 
65 27  14 42 34 2 

 
Dle PnP 

I stupeň ‐ 880 Kč II stupeň ‐ 4 400 Kč III stupeň ‐ 8 800 Kč IV stupeň – 13 200 Kč

5  19  41 25 

 
 

4.2 Domov se zvláštním režimem 

Jedná  se o  stejnou pobytovou  službu  jako  v případě domova pro  seniory,  služba  je  ale 

určena  seniorům  s  chronickým  duševním 

onemocněním  a  s  Alzheimerovou  nemocí 

nebo  jinými  typy  demence,  kteří  v  důsledku 

svého  onemocnění  mají  sníženou 

soběstačnost.  Prostředí  a  denní  program  se 

snažíme  upravit  a  přizpůsobit  klientům  tak, 

abychom  co  nejdéle  podporovali  jejich 

zachované  kognitivní  i  fyzické  schopnosti. 

Naší  snahou  je  nejen  příjemné  a  bezpečné  prostředí,  ale  zvláště  lidský  přístup  všech 

zaměstnanců.  S  každým  klientem,  a  ve  spolupráci  s  jeho  nejbližšími,  sestavujeme  jeho 

biografii a strom života, které jsou naším vodítkem v každodenní práci. 

Úhrada za ubytování 

Typ pokoje  Počet pokojů  Ceny/den Cena stravy Celkem měsíční úhrada

jednolůžkový  4  210 Kč 160 Kč 11 100 Kč 

dvoulůžkový  15  200 Kč 160 Kč 10 800 Kč 

 

Domovy se zvláštním režimem 
  
Formy poskytování 
sociálních služeb:

pobytové 

Služba je 
poskytována od: 1.10.2013 
Cílová skupina 
klientů: 

senioři 

Kapacita pobytové 
formy poskytování:  počet lůžek ‐ 34
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4.3 Odlehčovací služba 

Služba je určena pro seniory závislé na péči druhé osoby v době, kdy se o ně jejich 

blízcí  nemohou  postarat.  Jedná  se  o 

pobyt  krátkodobý,  nejdéle  na  dobu  3 

měsíců.  Služby  jsou  zajištěny  ve 

stejném  rozsahu  jako  pro  klienty 

domova  pro  seniory.  O  tuto  službu 

projevuje  zájem  stále  více  pečujících. 

V roce  2018  došlo  k rozšíření  o  jedno 

lůžko. 

 

Úhrada za ubytování 

Typ pokoje Počet pokojů Ceny/den Cena stravy

Jednolůžkový  1 210 Kč 160 Kč

 
 

 
 
 
 
 

Odlehčovací služby 
  
Formy poskytování 
sociálních služeb: 

pobytové, terénní 

Služba je 
poskytována od:  1.1.2007

Cílová skupina 
klientů: 

osoby se zdravotním 
postižením, senioři

Kapacita pobytové 
formy 
poskytování: 

počet lůžek ‐ 2 
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4.4 Zdravotní péče 

Klienti,  kteří  žádají  o  pobytovou  službu,  většinou  již  potřebují  nejen 

ošetřovatelskou, ale i zdravotní péči. 

Ve  zdravotní  péči    pracuje  13  zdravotních  sester,    12  pracuje  v  nepřetržitém 

provozu, 1 vedoucí zdravotní péče a 1 fyzioterapeutka věnující se klientům po návratu z 

hospitalizace  po  úrazech  a  mozkové  příhodě,  svou  prací  zvyšuje  kredit  ošetřovatelské 

péče,  předává  své  znalosti  a  zkušenosti  pečujícímu  personálu,  který  pomáhá  s  nácviky 

chůze,  skupinovým  cvičením  a  cvičením  na  motomedu  k  udržení  pohyblivosti  velkých 

kloubů  a  zachování  svalové  síly,  čímž  se  podporuje  pohyb  a  soběstačnost  klientů  a 

předchází  se  kontrakturám,  dekubitům  a  dalším  komplikacím  imobilních  obyvatel.  Tím 

zpříjemní kvalitu života klientů. 

Zdravotní sestry se řídí zvláštní ambulantní ordinovanou péčí,  což  je název, který 

specifikuje  doporučenou  zdravotní  péči  ošetřujícím  lékařem  klientů  sociálního 

pobytového  zařízení.    Jedná  se  o  přípravu  a  podávání  léků  per.  os.,  aplikace  inzulínů  a 

injekcí  im., s.c., zavádění rehydratačních a  léčebných  infúzí,  inhalace, odsávání, zavádění 

permanentního katetru a cévkování, odběr veškerého biologického materiálu, monitoring 

fyziologických  funkcí,  provádění  vyšetření  ke  zhodnocení  zdravotního  stavu,  aplikace 

veškerých  léčiv  (roztoků,  kapek  a  mastí).  Péče  o  rány,  které  dokumentujeme  v  plánu 

hojení  ran  a  je  kontrolováno  lékaři  a  naší  specialistkou  pro  léčbu  ran.  Veškerá  péče  o 

klienty  je  zdokumentována  pro  potřebu  předávání  informací  a  možnou  následnou 

kontrolu. 

Přistupujeme ke každému z klientů tak, aby se cítil bezpečně a my si  získali  jeho 

důvěru  během  adaptačního  procesu.  Po  nástupu  do  našeho  domova má  zaveden  svůj 

individuální léčebný plán, tvořený dle ordinace ošetřujícího lékaře, je vodítkem pro práci 

zdravotnic a dalšího ošetřujícího personálu. 

Pro diagnostiku zdravotního stavu jsme vybaveni ‐ tonometry, glukometry, EKG, pulsními 

oxymetry,  přístroji  pro  vyšetření  CRP  a  INR  z  kapilární  krve.  Pro  první  pomoc 

resuscitačním vakem a odsávačkou. 

 

Přihlásili jsme se do konceptu paliativní péče, absolvovali 3 denní kurz s MUDr. Kateřinou 

Novou. 
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Důležité  je  dobré  vybavení  pro  bezpečnou manipulaci  s  klienty,  postupně  vyměňujeme 

starší,  mechanické  postele  za  elektrické,  s  antidekubitní  matrací.  Pečovatelům  ulehčují 

práci vhodné elektrické zvedáky, invalidní vozíky a pohodlná kolečková křesla pro imobilní 

obyvatele. 

 

Lékařskou péči o naše klienty zabezpečovala v roce 2018 

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kateřina Nová 

 

Specializovaná vyšetření probíhají v odborných ordinacích v Sušici. 

Zubní:   MUDr. Lamborová a ostatní lékaři dle registrace 

Urolog:  MUDr. Paleček, MUDr. Ráček 

Chirurg: MUDr. P. Krejčí, MUDr. Novák 

Ortoped: MUDr. Votípka, MUDr. Humplík 

Psychiatr: MUDr. Sysel, konzultace většinou probíhají v domovech 

Plicní: MUDr. Jakešová, MUDr. Jedlička 

Diabetoložka a internistka: MUDr. Haladová 

Ostatní: Nemocnice Sušice a její ambulantní lékaři 

 

 

Graf č. 5: Průměrně platby za léky 2011‐2018: 
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Graf č. 6: Poměrové složení obyvatel domovů dle mobility v % 

 

 

 

Graf č. 7: Nejčastější nemoci našich klientů a důvod závislosti na pomoci druhé osoby v % 
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5. Terénní a ambulantní sociální služby 

Do  skupiny  terénní  a  ambulantní  sociální  služby  patří  pečovatelská  služba, 

odlehčovací  služba,  tísňová  péče,  denní  stacionář,  odborné  sociální  poradenství  a 

aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

 

5.1 Pečovatelská služba 

Pečovatelská  služba  je  určena  seniorům  a  zdravotně  postiženým občanům,  kteří 

potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče  o  vlastní  osobu,  zajistit  další  životní 

potřeby, obstarat nutné práce v domácnosti, 

nebo  kteří  pro  nepříznivý  zdravotní  stav 

potřebují  pomoc  jiné  osoby.    Služby  jsou 

poskytovány  každý  den  v  domácnostech 

klientů,  v  domech  s  pečovatelskou  službou 

a ve středisku osobní hygieny. Pečovatelskou 

službu  poskytujeme  v  Sušici,  příměstských 

částech a přilehlých obcích. V roce 2018 naši 

službu  využilo  315  uživatelů,  nově  jsme  službu  uzavřeli  se  100  žadateli.  Průměrný  věk 

uživatele  pečovatelské  služby  je  77  let. Mezi  naše  nejčastější  úkony  patří  dovoz  oběda, 

pomoc a podpora při podávání  jídla a pití, pomoc s celkovou hygienou, praní a žehlení, 

Pečovatelská služba 
  
Formy poskytování 
sociálních služeb:

ambulantní, terénní 

Služba je 
poskytována od: 1.1.2007 

Cílová skupina 
klientů: 

osoby s chronickým 
onemocněním, osoby s 
jiným zdravotním 
postižením, osoby s 
tělesným postižením, 
osoby se zdravotním 
postižením, senioři

Doba poskytování:   7:00 ‐ 21:30 (365 dní)
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běžný úklid domácnosti, velký úklid, nákup a doprovod. V roce 2018 vzrostla poptávka po 

službách praní prádla a  žehlení, mandlování prádla a nadále  roste  zájem o   doprovod a 

dovoz  klienta.  Klienti  využívají  i  fakultativní  úkony  jako  je  např.  fyzioterapie,  pedikúra  a 

dovoz uživatele. 

Graf č. 8: Přehled příjmů pečovatelské služby v letech 2010 ‐ 2018 

 

 

 

Graf č.9: Příjmy pečovatelské služby podle úkonů v roce 2018 
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5.2. Tísňová péče 

Tísňová  péče  je  sociální  služba,  která  dodává  seniorům  a  osobám  se  zdravotním 

postižením  pocit  bezpečí  a  jistoty  v případě 

krizové  situace  jako  je  nevolnost,  slabost, 

pád,  strach  ze  samoty.  Odborný  personál 

zajistí  pomoc  24  hodin  denně.  Službu 

poskytujeme v Sušici a v obcích do 15 km. V 

roce  2018  službu  využilo  34uživatelů  a  nově 

jsme  uzavřeli  smlouvu  s  18  žadateli. 

Průměrný věk uživatele tísňové péče je83 let. 

 

 
 

5.3. Sociální poradna 

Posláním poradny je zvýšení informovanosti a samostatnosti občanů v nepříznivé sociální 

situaci  poskytnutím  odborné  pomoci  a 

podpory  při  aktivním  řešení  této  situace. 

Nejčastěji  pomáháme  v  oblasti  nepojistných 

sociálních  dávek  –  příspěvek  na  péči,  dávky 

pro  zdravotně postižené občany, příspěvek na 

bydlení. Dále pomáháme se zajištěním  

vhodných  kompenzačních  pomůcek.  Klienty 

podporujeme  v  hledání  bydlení,  orientaci  v 

sociálním  systému  a  výběru  vhodné  sociální 

služby. Součástí služby  je  i doprovod a asistentce při vyřizování záležitostí na úřadech. V 

roce 2018  jsme odborné sociální poradenství poskytli 163 klientům. Počet konzultací  za 

celý rok činil 478.  

 

 

 

Tísňová péče 
  
Formy poskytování 
sociálních služeb:

terénní 

Služba je 
poskytována od: 1.1.2015 

Cílová skupina 
klientů: 

osoby s tělesným 
postižením, osoby se 
zdravotním 
postižením, senioři

Doba poskytování:   Nepřetržitě. 

Odborné sociální poradenství 
  
Formy poskytování 
sociálních služeb:

ambulantní, terénní 

Služba je 
poskytována od:

1.1.2011 

Cílová skupina 
klientů: 

osoby s chronickým 
onemocněním, osoby s 
tělesným postižením, 
osoby se zdravotním 
postižením, osoby v 
krizi, senioři
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5.4 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

  Zapůjčili  jsme  kompenzační  pomůcky69  klientům.  K  dispozici  máme  polohovací 

postele,  antidekubitní  matrace,  mechanické  vozíky,  chodítka,  nástavce  na WC,  toaletní 

křesla,  sedačky  do  vany,  hole  a  jiné  pomůcky  usnadňující  péči.  Cena  za  zápůjčku  se 

pohybuje v rozmezí 3,‐ až 10,‐ Kč/den podle druhu kompenzační pomůcky. 

5.5 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Cílem  sociálně  aktivizačních  služeb  pro  seniory  a  osoby  se  zdravotním  postižením  je 

přispět  k  vyšší míře  zapojení  do  společenského 

života,  nabízenými  činnostmi  napomoci  k 

obnovení,  udržení  a  rozvoji  psychických  i 

fyzických  sil  a  schopností.  Mezi  programy  patří 

např. trénování paměti, rukodělné práce či virtuální univerzita třetího věku. Proběhlo 298 

aktivit, počet účastníků byl 2503. Celkem aktivizační činnosti využilo 159 klientů.  

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 
  
Formy 
poskytování 
sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Služba je 
poskytována od: 1.1.2011 
Cílová skupina 
klientů: 

osoby se zdravotním 
postižením, senioři
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5.6 Doprovázení pěstounských rodin 

V rámci doprovázení pěstounských rodin (dle zákona č359/1999 Sb) poskytujeme 

rady  a  informace  náhradním  rodinám  v  obtížných  a  krizových  situacích.  S  pěstouny  i  s 

jejich  svěřenými  dětmi  jsme  v  pravidelném  kontaktu.  Doprovázíme  dvě  pěstounské 

rodiny.  Umožňujeme  pěstounům  zvyšovat  své  znalosti  a  dovednosti  prostřednictvím 

průběžného vzdělávání.  Při výkonu této práce spolupracujeme s odborem sociálních věcí 

a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici. 

 

5.7 Odlehčovací terénní služba 

Od  roku  2017  provozujeme  terénní  odlehčovací  službu.  Cílem  této  služby  je 

poskytovat  služby  v  domácím  prostředí  a  ulehčit  tak  péči  pečující  osobě,  a  to  přímo  v 

přirozeném prostředí. Pečující osoba má možnost vyřídit si v klidu své osobní záležitosti, 

udržet se na trhu práce nebo si odpočinout. Průměrný věk uživatele odlehčovací služby je 

80 let. Mezi nejčastější úkony patří pomoc při prostorové orientaci a doprovod.  

5.8 Virtuální univerzita třetího věku 

Univerzita třetího věku poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové 

a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské univerzitní úrovni. V letním semestru jsme měli 

otevřené  2  kurzy.  Kurz  Gian  Lorenzo  Bernini  –  génius  evropského  baroka  studovalo  42 

studentů, druhý kurz Pěstování a využití jedlých a léčivých hub studovalo 21 studentů. V 

zimním  semestru  jsme měli  otevřené  2  kurzy  –  České  dějiny  a  jejich  souvislosti  II,  kde 

studovalo 46  studentů a Historie a  současnost  české myslivosti,  kterou navštěvovalo 20 

studentů. 

5.9 Denní stacionář Klíček 

Posláním denního stacionáře Klíček je pomocí rozvoje sociálních dovedností a pracovních 

návyků  zvyšovat  šance  lidem  s  mentálním  postižením  při  zapojení  se  do  běžného 

života. Dbáme  na  individuální  přístup  a  snažíme  se  vycházet  především  z přání  a 

požadavků samotného klienta.  

Cílem  služby  je,  aby  s naší  pomocí  došlo  u  klientů  k  takovým  změnám,  které  mohou 

napomoci k lepšímu začlenění do společnosti.  
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To znamená, že klient:  

•  vyjadřuje svá přání, plány a cíle a aktivně 

se podílí na jejich realizaci, 

•  má osvojeny pracovní návyky, 

•  má  přehled  o  tom,  jaké  veřejné  služby 

jsou  běžně  k  dispozici  a  ví,  jak  a  kdy  je  může 

využít, 

•  je v maximální možné míře samostatný, 

•  má  rozvinuty  sociální  dovednosti,  které 

mu usnadňují kontakt s druhými lidmi. 

 

Pravidelné činnosti: 

Komunikační  kroužek – Během  roku 2018  jsme probrali  následující  témata  související  s 

individuálními plány, které slouží k naplnění cílů klientů. 

•  pravidla společenského chování, 

•  partnerství a sexualita, vztahy a problémy sexuality, 

•  navazování a udržení přátelství, 

Denní stacionář 
  
Formy 
poskytování 
sociálních služeb:

Ambulantní 

Služba je 
poskytována od: 1.1.2017 

Cílová skupina 
klientů: 

osoby s 
kombinovaným 
postižením, osoby s 
mentálním 
postižením, osoby se 
zdravotním 
postižením 
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•  bezpečné cestování, 

•  finance, 

•  zdraví, sebeobsluha a hygiena, 

•  správná životospráva, 

•  domácnost a bezpečné bydlení, 

•  anatomie lidského těla, 

•  tradice a zvyky, 

•  zeměpisné okénko – cestování. 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

Tvořivá dílna a ruční práce – Během roku jsme se věnovali výrobě: 

•  Keramika, glazurování a následné vypalování výrobků v keramické peci. 

•  Výrobou svíček a vonných mýdel. 

•  Tkaní koberečků. 

•  Práce  na  zahradě  –  příprava  nového  záhonu  a  bylinkové  zahrádky,  pěstování 

vlastní zeleniny a sázení květin.  

•  Kroužek  šikulové  –  výroba  a  usazení  nového  plotu,  krmítka  pro  ptáčky,  poličky, 

závěsné  systémy,  kryt  na  ohniště,  oprava  zahradního  nábytku,  udržování  trávníku  a 

dřevin.  
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•  Kroužek kuchařinky – věnujeme se pečení  (např.  velikonoční beránci, bábovky a 

buchty,  vánoční  perníčky  a  cukroví)  a  společné  vaření  pátečních  obědů.  Učíme  se 

připravovat  základní  druhy  pomazánek  a  dezertů,  zdravé  ovocné  nápoje  a  pečeme 

domácího chléb v naší nové pekárně. 

•  Kroužek „Jsem Krásná“ – je zaměřen na naše klientky, kde se učí o sebe pečovat a 

zkrášlovat se (péče o pleť, nehty a učení se základním účesům do společnosti) 

 

Práce na PC  

Postupně jsme se naučili jednoduchým činnostem na PC, práci s internetem (vyhledávání 

zpráv),  přípravě  prezentace  a  ukládání  fotografií  z  našich  výletů.  Oblíbené  jsou  různé 

vědomostní hry na počítači (např. AZ kvíz, pexeso) sloužící k tréninku paměti. 

Pravidelně každou středu se věnujeme edukačnímu triviu – nácvik čtení, psaní a počítání. 

Čtvrteční  dopoledne  patří  návštěvám  obchodů  za  účelem  nákupu  potravin  na  páteční 

oběd.  

Pravidelně každý pátek nás navštěvuje pes Rendolf, kterého si připravujeme na zkoušky z 

canisterapie. Chodíme s ním na procházky a má příznivý vliv na klienty.  

Narozeniny  klientů  slavíme  společně  v  Klíčku  velmi  oblíbenou  diskotékou  a  karaoke. 

Občerstvení si připravujeme z velké části sami. 

Muzikoterapie – Je u nás velmi oblíbenou aktivitou, hrajeme na různé hudební nástroje, 

cvičíme rytmiku, zpíváme lidové písničky a rádi se učíme texty nových moderních písní.  
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Sportovní a relaxační aktivity:  

•  Pravidelné skupinové cvičení.   

•  Jízda na motomedu. 

•  Venkovní sportovní aktivity.  

•  Fyzioterapie. 

•  Bazální stimulace.  

•  Vycházky do přírody. 
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Příloha č. 1: Příjmy a výdaje – plán (v tis. Kč) 
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Příloha č. 2: Rozvaha 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát 
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Příloha č. 4: Zpráva auditora 
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Příloha č. 5: Přehled aktivit pořádanýchv Sociálních službách města Sušice 

 
 
 
 
 



 Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2018             Ke dni 31. 12. 2018 
 

31 
 

 
 
 
 
 
 



 Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2018             Ke dni 31. 12. 2018 
 

32 
 

 
 

 
 
 
 



 Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2018             Ke dni 31. 12. 2018 
 

33 
 

 
 
 



 Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2018             Ke dni 31. 12. 2018 
 

34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


