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1. Úvod 

 
Přibližně před 40 lety americký virolog Edwin Kilbourne mluvil n

konferenci o smyšleném a děsivém viru s
nakažlivý a smrtící vir podo
témata, ale nikdo si neuměl pře
v jednom městě a přeroste
odehrály v zemích pořád tak nějak vzdálených od naše
nepředstavitelný virus více jak rok je.

Všichni dnes mluví o omezeních
všem, co dnes nesmíme
současné technologie nám umožňují vidět a slyšet kohokoliv a téměř kdekoliv na světě, 
ale schází nám to, že se nemůžeme fyzicky přibližovat
kontakty, které jsme s
Nemůžeme se scházet, fandit, chodit 
situace, kdy nemůžeme někoho navštívit nebo obejmout, ne
fyzickou přítomností přátelství a

 
„Když jsme šťastní, jsme

Být šťastným není úplně jednoduché, protože proměnných, které vstupují do 
našeho „ jsem šťastný“ 
dobrým, by se měl snažit každý
proto v této nelehké době býti dobrými, nejenom ke svým blízkým, dětem, rodičům, 
přátelům, ale i ke svým kolegům 
učiní šťastnými. Nejsou to peníze, co nás činí štastnými, jak si mnozí z
jsou i přesvědčeni. Za posledních 10 let jsme byli právě tento rok nejvíce odměňováni, ale 
strach z toho, co probíhá

U nás v sociálních službách jsme 
největšího úsilí i v omezeních a snad jsme někteří z
městu Sušice, děkuji panu starostovi, děkuji krizovému týmu
kteří se podíleli na tom, a
Chtěla bych také poděkovat kolegům za pomoc při vypracování této zprávy a speciál
poděkování míří klientům do K
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Přibližně před 40 lety americký virolog Edwin Kilbourne mluvil n
konferenci o smyšleném a děsivém viru s vlastnostmi, které z 
nakažlivý a smrtící vir podobný chřipce. Mnohokrát se v tisku a televizi objevila podobná 

nikdo si neuměl představit reálné události. Pandemii, která 
řeroste ve světovou, protože epidemie typu SARS, MERS a Ebola se 

zemích pořád tak nějak vzdálených od našeho světa.
více jak rok je.  

Všichni dnes mluví o omezeních a restrikcích, které nám doba přinesla
me. To co nám v dnešní době chybí, není spojení

technologie nám umožňují vidět a slyšet kohokoliv a téměř kdekoliv na světě, 
že se nemůžeme fyzicky přibližovat a scházet

kontakty, které jsme si po staletí utvářeli a které nás spojovaly
Nemůžeme se scházet, fandit, chodit do divadel a kin, do parku, na trhy. Ale jsou i 

kdy nemůžeme někoho navštívit nebo obejmout, nemůžeme mu 
přátelství a lásku. 

e vždy dobří..! 
Být šťastným není úplně jednoduché, protože proměnných, které vstupují do 

našeho „ jsem šťastný“ je příliš mnoho a některé nedokážeme ani ovlivnit. Al
měl snažit každý z nás. Možná by to měla být i samozřejmost. Zkusme 

této nelehké době býti dobrými, nejenom ke svým blízkým, dětem, rodičům, 
přátelům, ale i ke svým kolegům a i těm, které potkáme jen na ulici. Možná nás to potom

Nejsou to peníze, co nás činí štastnými, jak si mnozí z
jsou i přesvědčeni. Za posledních 10 let jsme byli právě tento rok nejvíce odměňováni, ale 

toho, co probíhá, nemizí.  
sociálních službách jsme zůstali dobří i v dobách nejtěžších, v

omezeních a snad jsme někteří z nás byli i štastní.
městu Sušice, děkuji panu starostovi, děkuji krizovému týmu, MUDr. Nové
kteří se podíleli na tom, abychom přežili toto těžké období. 

poděkovat kolegům za pomoc při vypracování této zprávy a speciál
poděkování míří klientům do Klíčku za krásné ilustrace. 
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Přibližně před 40 lety americký virolog Edwin Kilbourne mluvil na jedné odborné 
 něj dělaly výjimečně 

a televizi objevila podobná 
andemii, která propukne 

ve světovou, protože epidemie typu SARS, MERS a Ebola se 
světa. A přesto tu ten 

m doba přinesla, a o tom 
, není spojení s někým, protože 

technologie nám umožňují vidět a slyšet kohokoliv a téměř kdekoliv na světě, 
a scházet. Všechny ty sociální 

a které nás spojovaly, najednou nejsou. 
kin, do parku, na trhy. Ale jsou i 

můžeme mu vyjádřit svojí 

Být šťastným není úplně jednoduché, protože proměnných, které vstupují do 
příliš mnoho a některé nedokážeme ani ovlivnit. Ale být 

ožná by to měla být i samozřejmost. Zkusme 
této nelehké době býti dobrými, nejenom ke svým blízkým, dětem, rodičům, 

, které potkáme jen na ulici. Možná nás to potom 
Nejsou to peníze, co nás činí štastnými, jak si mnozí z nás myslí a někteří 

jsou i přesvědčeni. Za posledních 10 let jsme byli právě tento rok nejvíce odměňováni, ale 

dobách nejtěžších, v dobách 
nás byli i štastní..takže děkuji. Děkuji i 

, MUDr. Nové a děkuji všem, 

poděkovat kolegům za pomoc při vypracování této zprávy a speciální 



 
 

 

 
 
 
 
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: Renata
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
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 zá
108/2006 Sb., o sociálních službách. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, 
respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních slu
organizací. Organizace poskytuje služby sociální péče, služby sociální
sociální poradenství. Orga
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 
Sušice a obcí, které jsou součástí města Sušice (příměstské části) a určených spádových 
obcí, zaměstnancům, osobám, které do
důchodu, osobám se zdravotním postižením. 

Organizace zajišťuje podporu, plánování
klubovou a vzdělávací činnost seniorů.

Organizace provozuje Domy s
s provozem a užíváním těchto
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Název a sídlo organizace 

Sociální služby Města Sušice příspěvková organizace
Sídlo organizace: Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, PSČ 342 01 
Identifikační číslo: 49207482 

zástupce: Renata Vácová 
susice.cz 

Aktuální informace naleznete na webových stránkách  
susice.cz 

Organizace Sociální služby Města Sušice je příspěvkovou organizací s vlastní

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 zá
sociálních službách. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, 

respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních slu
organizací. Organizace poskytuje služby sociální péče, služby sociální
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 
Sušice a obcí, které jsou součástí města Sušice (příměstské části) a určených spádových 
obcí, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního 

odu, osobám se zdravotním postižením.  
ce zajišťuje podporu, plánování a vytváření podmínek pro zájmovou, 

klubovou a vzdělávací činnost seniorů. 
Organizace provozuje Domy s pečovatelskou službou a ostatní služby spojené 

provozem a užíváním těchto domů. 
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Sociální služby Města Sušice příspěvková organizace 

Organizace Sociální služby Města Sušice je příspěvkovou organizací s vlastní právní 

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

nizace je zřízena pro poskytování pobytových, ambulantních a 
terénních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a 

   
Organizace poskytuje obědy pro pečovatelskou službu a seniory – občany města 

Sušice a obcí, které jsou součástí města Sušice (příměstské části) a určených spádových 
sáhly věku rozhodného pro přiznání starobního 

a vytváření podmínek pro zájmovou, 

pečovatelskou službou a ostatní služby spojené 



 
 

 

3. Hospodaření organizace

 
Organizace celkem 
náklady celkem 
příjmy celkem 
hospodářský výsledek 

 
 
Fondy 

  
Fond kulturních a sociálních potřeb

Rezervní fond    -    sponzorské dary    

Investiční fond                            

 
 
Graf č.1: Příjmy organizace
 

 
Příjmy organizace v roce 2020 byly
COVID 19.  Především na odměny pro zaměstnance a ochranné pomůcky. 
 
 
 
 

24 212 181 Kč

33 377 494 Kč

38 921 464 Kč

2010 2011 2012
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3. Hospodaření organizace 

  
103 130 793 Kč 
103 858 457Kč 

727 664 Kč 

počáteční stav zůstatek k 31.12.20

Fond kulturních a sociálních potřeb 348 989 Kč 
sponzorské dary     129 836 Kč 

Investiční fond                             833 746 Kč 

organizace (rok 2010-2020) 

roce 2020 byly navýšeny o mimořádné dotace související s
Především na odměny pro zaměstnance a ochranné pomůcky. 

33 377 494 Kč

38 921 464 Kč

38 921 464 Kč

42 906 907 Kč

47 622 343 Kč

53 987 671 Kč
63 010 270 Kč

79 693 056 Kč

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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zůstatek k 31.12.2020 
405 0625 Kč 

329 029 Kč 
2 102 668 Kč 

 

o mimořádné dotace související s pandemií 
Především na odměny pro zaměstnance a ochranné pomůcky.  

63 010 270 Kč

79 693 056 Kč
80 703 801 Kč

103 858 457 Kč

2018 2019 2020



 
 

 

Graf č.2:  Rozdělení příjmů organizace

 
Dotace 

V roce 2016 došlo 
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.
státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
Plzeňský kraj poskytuje metodiky 
„„Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“
kterých požaduje výpočty k
sociální zařízení.  
  
Graf č.3: Trendy finančních prostředků z

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

2011 2012
MPSV - od roku 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje

Plzeňský kraj Program podpory pečovatelské služby poskytované obcemi v

Zřizovatel Město Sušice
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Rozdělení příjmů organizace za rok 2020 

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

raj poskytuje metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního titulu 
„Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“

požaduje výpočty k optimální poskytované platbě s možností b

: Trendy finančních prostředků z poskytnutých dotací (rok 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017
od roku 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje

Plzeňský kraj Program podpory pečovatelské služby poskytované obcemi v

Zřizovatel Město Sušice
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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 

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.  

rámci dotačního titulu 
„Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“, u 

možností bonifikací pro 

rok 2011-2020) 

 

2018 2019 2020

Plzeňský kraj Program podpory pečovatelské služby poskytované obcemi v Plzeňském kraji 



 
 

 

 
Graf č.4: Rozdělení dotací podle registrovaných služeb

 

 

Dotace v sociálních službách města 

  
MPSV - od roku 

2016 Krajský úřad 
Plzeňského kraje

2011 6 112 000

2012 6 163 000

2013 7 059 000

2014 8 613 000

2015 10 375 403

2016 10 484 477

2017 15 518 359

2018 28 945 502

2019 23 771 
2020 27 168 

 

 

Stravování 

Poprvé za 10 let poklesly příjmy ze stravovacího provozu, z

nouzového stavu, kdy nařízení vlády stanovilo podmínky výdeje a rozvozu obědů. 

5 707 163

377 877

Pečovatelská 
služba

Sociální 
poradenství

Odlehčovací 
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: Rozdělení dotací podle registrovaných služeb rok 2020 (Kč)

sociálních službách města Sušice (Kč) 

od roku 
2016 Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

Plzeňský kraj Program 
podpory pečovatelské služby 

poskytované obcemi 
v Plzeňském kraji  

Zřizovatel 
Město Sušice

6 112 000 258 000 2 000 000

6 163 000 271 100 2 000 000

7 059 000 297 700 2 170 300

8 613 000 314 000 
10 375 403 439 331 700 000

10 484 477 440 550 1 230 000

15 518 359 465 963 2 824 000

28 945 502 563 878 500 000

 371 506 931 3 000 000

 738 576 213 1 500 000

Poprvé za 10 let poklesly příjmy ze stravovacího provozu, z důvodu uzavření v

nouzového stavu, kdy nařízení vlády stanovilo podmínky výdeje a rozvozu obědů. 

1 530 256
377 796

14 123 110

3 265 142

582 887

Odlehčovací 
služba

Aktivizační 
služby

Domov pro 
seniory

Domov se 
zvláštním 
režimen

Tísňová péče
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(Kč) 

 

Zřizovatel 
Město Sušice 

2 000 000 
2 000 000 
2 170 300 

 0 
700 000 

1 230 000 
2 824 000 
500 000 

3 000 000 
500 000 

důvodu uzavření v době 

nouzového stavu, kdy nařízení vlády stanovilo podmínky výdeje a rozvozu obědů.  

582 887
1 204 507

Tísňová péče Denní 
stacionář



 
 

 

  

Graf č.5: Příjmy kuchyně v

     

Zaměstnanci 

  V roce 2020 pracovalo v 

 
Struktura zaměstnanců podle vzdělání

vysokoškolské vzdělání 

úplné střední všeobecné vzdělání

střední odborné vzdělání

základní vzdělání 
 
4. Projekty 

V roce 2020 probíhaly v

Zaměstnanost podpořené Místní akční skupinou Pošumaví:

- Nejste na to sami

soběstačností, sociální rehabilitace

Projektem byla podpořena terénní odlehčovací služba pro osoby se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního post

nemohoucností. Službu zabezpečovaly dva pečovatelé

omezení poskytování služby v případě nemoci či dovolené pečovatele. 

Realizace: 1. 1. 2018 –

3 456 000 Kč

4 520 000 Kč
5 481 608 Kč

2011 2012 2013
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kuchyně v Domě s pečovatelskou službou (2011-2020

pracovalo v sociálních službách 128 zaměstnanců. 

Struktura zaměstnanců podle vzdělání Struktura zaměstnanců dle pohlaví

12   muži 

úplné střední všeobecné vzdělání 47   ženy 

střední odborné vzdělání 55    

14    

roce 2020 probíhaly v sociálních službách 4 projekty Operačního programu 

Zaměstnanost podpořené Místní akční skupinou Pošumaví: 

Nejste na to sami - Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou 

ačností, sociální rehabilitace, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007219

Projektem byla podpořena terénní odlehčovací služba pro osoby se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, spojeného i s věkovou 

bu zabezpečovaly dva pečovatelé tak, aby nemohlo dojít k 

omezení poskytování služby v případě nemoci či dovolené pečovatele. 

– 31.12.2020 

5 481 608 Kč
5 945 961 Kč

7 058 564 Kč

8 404 323 Kč
8 566 320 Kč

10 088 175 Kč

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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zaměstnanců.  

Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

10 

118 

 

 

sociálních službách 4 projekty Operačního programu 

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou 

, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007219 

Projektem byla podpořena terénní odlehčovací služba pro osoby se sníženou 

ižení, spojeného i s věkovou 

tak, aby nemohlo dojít k 

omezení poskytování služby v případě nemoci či dovolené pečovatele.  

10 088 175 Kč
10 708 950 Kč

9 967 120 Kč

2018 2019 2020



 
 

 

- Motivační a vzdělávací programy

služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015724

Cílem projektu je podpora komplexního provázení os

vyloučením nebo sociálně vyloučeným formou komplexních motivačních a 

vzdělávacích programů. Motivační a vzdělávací programy přispívající k sociálnímu 

začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci.

Jednotlivé programy mají naučit CS pracovat s aktuální tíživou životní situací. 

Realizace: 1. 1.2020 –

 

- Dluhové poradenství

poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015718

Cílem projektu je rozšíření služeb sociální poradny o dluhové poradenství. 

Rozšíření o službu lidem, kteří řeší tíživou životní situaci a kvůli dluhům 

ekonomicky oslabení, ale reálně jim hrozí také sociální vyloučení. Problematika 

dluhového poradenství je velmi složitá a v současné době se již bohužel netýká 

pouze nejchudších, ale do dluhových pastí se dostávají stále častěji i lidé ze střední

třídy. Chybí jim ale právní minimum informací, kompetence i základní finanční 

gramotnost. 

Realizace: 1. 1.2020 –

- Pomoc na cestě

poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00118

Aktivity projektu jsou zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče. 

Dojde k podpoře mobilního terénního týmu a rozvoji domácí paliativ

regionu. Dílčími cíli projektu pak jsou rozšíření služeb sociální odborné poradny 

(otevření paliativní poradny), řešení tíživých sociálních situací pomocí 

ambulantního sociálního pracovníka, vybavení mobilního terénního týmu, podpora 

udržení terénní odlehčovací služby a podpora služeb pro neformální pečující.

Realizace: 1. 1.2020 –

 Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 20

9 

Motivační a vzdělávací programy - Podpora terénních a ambulantních 

služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015724 

Cílem projektu je podpora komplexního provázení osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučeným formou komplexních motivačních a 

vzdělávacích programů. Motivační a vzdělávací programy přispívající k sociálnímu 

začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci.

Jednotlivé programy mají naučit CS pracovat s aktuální tíživou životní situací. 

– 31. 12. 2022 

Dluhové poradenství - Podpora terénních a ambulantn

poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015718 

Cílem projektu je rozšíření služeb sociální poradny o dluhové poradenství. 

Rozšíření o službu lidem, kteří řeší tíživou životní situaci a kvůli dluhům 

ekonomicky oslabení, ale reálně jim hrozí také sociální vyloučení. Problematika 

dluhového poradenství je velmi složitá a v současné době se již bohužel netýká 

pouze nejchudších, ale do dluhových pastí se dostávají stále častěji i lidé ze střední

třídy. Chybí jim ale právní minimum informací, kompetence i základní finanční 

– 31. 12. 2022 

Pomoc na cestě - Podpora terénních a ambulantních služeb pro 

poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00118 

Aktivity projektu jsou zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče. 

podpoře mobilního terénního týmu a rozvoji domácí paliativ

regionu. Dílčími cíli projektu pak jsou rozšíření služeb sociální odborné poradny 

(otevření paliativní poradny), řešení tíživých sociálních situací pomocí 

ambulantního sociálního pracovníka, vybavení mobilního terénního týmu, podpora 

nní odlehčovací služby a podpora služeb pro neformální pečující.

– 31. 12. 2022 
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Podpora terénních a ambulantních 

služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, 

ob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučeným formou komplexních motivačních a 

vzdělávacích programů. Motivační a vzdělávací programy přispívající k sociálnímu 

začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci. 

Jednotlivé programy mají naučit CS pracovat s aktuální tíživou životní situací.  

Podpora terénních a ambulantních služeb pro 

poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, 

Cílem projektu je rozšíření služeb sociální poradny o dluhové poradenství. 

Rozšíření o službu lidem, kteří řeší tíživou životní situaci a kvůli dluhům jsou nejen 

ekonomicky oslabení, ale reálně jim hrozí také sociální vyloučení. Problematika 

dluhového poradenství je velmi složitá a v současné době se již bohužel netýká 

pouze nejchudších, ale do dluhových pastí se dostávají stále častěji i lidé ze střední 

třídy. Chybí jim ale právní minimum informací, kompetence i základní finanční 

ambulantních služeb pro 

poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, 

Aktivity projektu jsou zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče. 

podpoře mobilního terénního týmu a rozvoji domácí paliativní péče v 

regionu. Dílčími cíli projektu pak jsou rozšíření služeb sociální odborné poradny 

(otevření paliativní poradny), řešení tíživých sociálních situací pomocí 

ambulantního sociálního pracovníka, vybavení mobilního terénního týmu, podpora 

nní odlehčovací služby a podpora služeb pro neformální pečující. 



 
 

 

5. Pobytové sociální služby

 
Průměrný věk 

ošetřovatelské a zdravotní péči 

každým rokem vzrůstá. 

Naším posláním je, za 

přispění všech zaměstnanců, 

vytvářet náhradní prostředí 

domova, kde se mohou naši 

klienti cítit příjemně a bezpečně. 

Klademe důraz na podporu a 

udržení soběstačnosti uživatelů individuálním přístupem. Naší snahou je zachovávat 

vazby s rodinou a jejich blízkými osobami. 

 

 

Graf č.6: Platby zdravotních pojišťoven (2012

Pokles příjmů od zdravotních pojišťoven byl způsoben 

přijímání nových klientů do sociálních zařízení v období jarní i podzimní pandemie i 

povinností vyčlenit nejméně 

1 781 000 Kč
2 115 000 Kč

2012 2013
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Pobytové sociální služby 

 

růměrný věk našich obyvatel domovů je 83,5 let, jejich závislost na 

ošetřovatelské a zdravotní péči 

 

Naším posláním je, za 

přispění všech zaměstnanců, 

vytvářet náhradní prostředí 

domova, kde se mohou naši 

klienti cítit příjemně a bezpečně. 

Klademe důraz na podporu a 

udržení soběstačnosti uživatelů individuálním přístupem. Naší snahou je zachovávat 

rodinou a jejich blízkými osobami.  

zdravotních pojišťoven (2012-2020) 

Pokles příjmů od zdravotních pojišťoven byl způsoben především 

přijímání nových klientů do sociálních zařízení v období jarní i podzimní pandemie i 

nejméně 10% z celkové lůžkové kapacity pro nakažené COVID19. 

2 115 000 Kč

2 864 000 Kč

2 793 000 Kč

3 848 000 Kč

4 910 000 Kč

5 682 336 Kč

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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, jejich závislost na 

udržení soběstačnosti uživatelů individuálním přístupem. Naší snahou je zachovávat 

 

především zákazem 

přijímání nových klientů do sociálních zařízení v období jarní i podzimní pandemie i 

celkové lůžkové kapacity pro nakažené COVID19.   

6 852 360 Kč

5 869 961 Kč

2018 2019 2020



 
 

 

5.1 Domov pro seniory

Domov pro seniory nabízí své služby zejména občanům, kteří mají sníženou 

soběstačnost především z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Umožňujeme důstojně a harmonicky prožít stáří ve vlídném a bezpečném 

prostředí, kde podporujeme jejich schopnosti, vnímáme individuální potřeby a přání a 

stejně tak rozvíjíme mezigenerační vztahy. Cílem je zajištění podpory člověka tak, aby 

mohl žít co nejvíce samostatný život. 

 

Úhrada za ubytování 
Typ pokoje Počet pokojů

jednolůžkový 16
dvoulůžkový 33

Třílůžkový 4
 
 
Struktura klientů 
Dle pohlaví   

Ženy muži 
65 12 

 
Dle PnP 

I stupeň - 880 Kč II stupeň 
6 

 

5.2 Domov se zvláštním režimem

Tento domov je typem zařízení sociálních služeb, kde posk

služby osobám seniorského věku, 

chronického duševního onemocněn

ostatními typy demencí, a které mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost 

a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné

klientům podmínky a podporují je v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech 

sebeobsluhy. 

Úhrada za ubytování 
Typ pokoje Počet pokojů

jednolůžkový 4
dvoulůžkový 15
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pro seniory 

Domov pro seniory nabízí své služby zejména občanům, kteří mají sníženou 

soběstačnost především z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Umožňujeme důstojně a harmonicky prožít stáří ve vlídném a bezpečném 

e podporujeme jejich schopnosti, vnímáme individuální potřeby a přání a 

stejně tak rozvíjíme mezigenerační vztahy. Cílem je zajištění podpory člověka tak, aby 

mohl žít co nejvíce samostatný život.  

Počet pokojů Ceny/den Cena stravy Celkem měsíční úhrada
16 210 Kč 170 Kč 11 
33 210 Kč 170 Kč 1
4 210 Kč 170 Kč 11

 Dle věku 

 
 do 75 let 76-85 let 86-95 let 96

 7 35 34 

II stupeň - 4 400 Kč III stupeň - 8 800 Kč IV stupeň 
13 32 

Domov se zvláštním režimem 

Tento domov je typem zařízení sociálních služeb, kde posk

seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a 

ostatními typy demencí, a které mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost 

a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zaměstnanci vytvářejí 

klientům podmínky a podporují je v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech 

Počet pokojů Ceny/den Cena stravy Celkem měsíční úhrada
4 210 Kč 170 Kč 11 

15 210 Kč 170 Kč 1
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Domov pro seniory nabízí své služby zejména občanům, kteří mají sníženou 

soběstačnost především z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Umožňujeme důstojně a harmonicky prožít stáří ve vlídném a bezpečném 

e podporujeme jejich schopnosti, vnímáme individuální potřeby a přání a 

stejně tak rozvíjíme mezigenerační vztahy. Cílem je zajištění podpory člověka tak, aby 

Celkem měsíční úhrada 
11 400 Kč 
11 400 Kč 
11 400 Kč 

96-105 let 
1 

IV stupeň – 13 200 Kč 
26 

Tento domov je typem zařízení sociálních služeb, kde poskytujeme pobytové 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a 

ostatními typy demencí, a které mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost 

fyzické osoby. Zaměstnanci vytvářejí 

klientům podmínky a podporují je v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech 

Celkem měsíční úhrada 
11 400 Kč 
11 400 Kč 



 
 

 

5.3 Odlehčovací služba

 Cílem odlehčovací

podporu seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení a umožnit tak jejich pečujícím rodinám nebo 

jiným pečujícím osobám potřebný o

Úhrada za ubytování 
Typ pokoje Počet pokojů

Jednolůžkový 
 
 

5.4 Zdravotní péče 

 
Rok 2020 poznamenal boj s 

onemocněním  Covid

V České republice se objevil

března první nemocný s 

pozitivním výsledkem na 

Covid-19. A již 4. dubna nám 

hygiena ohlásila 

zaměstnance s pozitivním 

výsledkem.  9. dubna přibyl 

další zaměstnanec s pozitivním výsledkem a následovalo první PCR testování všech

klientů a zaměstnanců Domova se zvláštním režimem. Od 12. dubna 

zpřísněná hygienická opatření. 

zvládali jsme péči o 14 

probíhalo v ochranných oděvech, štítech 

kritické, a proto nebyl důvod k hospitalizaci. Byl zvýšen důraz

dokumentování příznaků a pravidelné měření fyziologických funkcí. 

zvláštním režimem, kde byli Covid pozitivní klienti, byl vyčleněn speciální tým 

zaměstnanců. Všem pracovníkům byla

pravidelné antigenní testování

pozastaveny nástupy nových klien

péči o klienty domova se přistoupilo na konci května po kontrolních testech.
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.3 Odlehčovací služba 

dlehčovací služby je prostřednictvím pobytové služby poskytnout pomoc a 

podporu seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení a umožnit tak jejich pečujícím rodinám nebo 

jiným pečujícím osobám potřebný odpočinek a regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.

Počet pokojů Ceny/den Cena stravy 
3 210 Kč 170 Kč 

0 poznamenal boj s 

Covid-19. 

České republice se objevil 1. 

března první nemocný s 

pozitivním výsledkem na 

. A již 4. dubna nám 

hygiena ohlásila prvního 

zaměstnance s pozitivním 

výsledkem.  9. dubna přibyl 

další zaměstnanec s pozitivním výsledkem a následovalo první PCR testování všech

zaměstnanců Domova se zvláštním režimem. Od 12. dubna 

opatření. I přestože došlo k významnému personálním

14 pozitivně nemocných na vyčleněném karanténním odd

chranných oděvech, štítech i respirátorech. Průběh

a proto nebyl důvod k hospitalizaci. Byl zvýšen důraz nejen na péči, ale i na 

dokumentování příznaků a pravidelné měření fyziologických funkcí. 

kde byli Covid pozitivní klienti, byl vyčleněn speciální tým 

pracovníkům byla denně měřena tělesná teplota a 

antigenní testování.  Byly zakázány návštěvy klientů v obou domovech a byly 

staveny nástupy nových klientů i návraty stávajících klientů z hospitalizace. K běžné 

péči o klienty domova se přistoupilo na konci května po kontrolních testech.
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služby je prostřednictvím pobytové služby poskytnout pomoc a 

podporu seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení a umožnit tak jejich pečujícím rodinám nebo 

dpočinek a regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.  

další zaměstnanec s pozitivním výsledkem a následovalo první PCR testování všech našich 

zaměstnanců Domova se zvláštním režimem. Od 12. dubna se začala uplatňovat 

personálnímu oslabení, 

na vyčleněném karanténním oddělení. Vše 

růběhy onemocnění nebyly 

nejen na péči, ale i na 

dokumentování příznaků a pravidelné měření fyziologických funkcí. Pro Domov se 

kde byli Covid pozitivní klienti, byl vyčleněn speciální tým 

tělesná teplota a probíhalo 

Byly zakázány návštěvy klientů v obou domovech a byly 

ících klientů z hospitalizace. K běžné 

péči o klienty domova se přistoupilo na konci května po kontrolních testech. 



 
 

 

Druhá Covid vlna přišla v

nás odhaleny první případy klien

dezinfekce i ochranných pomůcek. Průběhy onemocnění byl

hospitalizací. Probíhalo

Návštěvy klientů byly 

negativním testem a s respirátorem, v omezenou denní dobu a v omezeném počtu.

Všech 14 zdravotních sester pracujících ve směnách,

zdravotní péče věnovaly

jim situaci komplikovala

kolegyň. 

 

Graf č. 7: Průměrně platby za léky 201

 

 

Graf č. 8: Poměrové složení 

3 324 Kč
2 777 Kč

2 578 Kč

2011 2012 2013

chodící bez opory

chodící s holí nebo chodítkem

jen na inval. Vozíku

zcela imobilní, nevydrží sedět
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vlna přišla v říjnu. Při pravidelném antigenním testování byly 

odhaleny první případy klientů a zaměstnanců. Měli jsme již dostatek zkušenost

dezinfekce i ochranných pomůcek. Průběhy onemocnění byly těžší

. Probíhalo PCR i antigenní testování všech zaměstnanců 

 do konce nouzového stavu zakázány a dále povoleny jen s 

negativním testem a s respirátorem, v omezenou denní dobu a v omezeném počtu.

h sester pracujících ve směnách, 1 sestra v ranní služb

y neustále zvýšenou péči nemocným i ostatní

jim situaci komplikovala pandemie, ale i dlouhodobé pracovní neschopnosti některých 

: Průměrně platby za léky 2011-2020: 

Poměrové složení obyvatel domovů dle mobility v % 

2 578 Kč
2 423 Kč

2 260 Kč 2 430 Kč
3 027 Kč

2 445 Kč

2013 2014 2015 2016 2017 2018

12

25

0 5 10 15 20 25 30

chodící bez opory

chodící s holí nebo chodítkem

jen na inval. Vozíku

zcela imobilní, nevydrží sedět
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antigenním testování byly 9.listopadu u 

. Měli jsme již dostatek zkušeností, 

těžší a některé končily i 

testování všech zaměstnanců i klientů domovů. 

uzového stavu zakázány a dále povoleny jen s 

negativním testem a s respirátorem, v omezenou denní dobu a v omezeném počtu. 

ranní službě i vedoucí 

i ostatním klientům, přestože 

dlouhodobé pracovní neschopnosti některých 

 

 

2 445 Kč

3 334 Kč

3 024 Kč

2019 2020

30
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30 35



 
 

 

Koncepty v době

respirátů a z důvodu o

s klienty. 

Rehabilitační péče je zprostředkovávána 

formou celodenní péče o tělo i psychiku 

klientů. Začíná prováděním ranních rituálů, 

kam patří péče o tělo a zevnějšek a končí 

večerním ukládáním a uléháním ke spánku 

a odpočinku. Společným cílem je 

podporovat klientův zájem a rozvíjet nebo 

udržet jeho soběstačnost a schopnost v sebeobsluze. Společně usilujeme o to, aby klient 

zůstal co nejdéle a nejvíce s

na zdravotní stav a postižení sám zvládnout.

Trvale usilujeme o vytváření stabilního a podporující prostředí, ve kterém se budou 

klienti cítit svobodně a které jim umožní se nezávisle a samostatně p

Podporujeme individualitu a autonomii a respektujeme potřeby a přání klientů

 

6. Terénní a ambulantní 

 Do skupiny

ambulantní sociální služby patří 

pečovatelská služba, odlehčovací služba, 

tísňová péče, denní stacionář, 

sociální poradenství a aktivizace

seniory a osoby se zdravotním postižením.

6.1 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorům a zdravotně postiženým lidem. 

Jedná se především o pomoc při zvládání běžných úkon

životních potřeb. Služby jsou posk

domácnostech klientů, v domech s pečovatelskou službou a ve středisku osobní hygieny. 

Pečovatelskou službu poskytujeme v Sušici, příměstských č

roce 2020 naši službu využilo 499 uživatelů, nově jsme službu uzavřeli s 81 žadateli. 
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době pandemie nemohly být rozvíjeny z důvodu

důvodu omezení setkávání 

Rehabilitační péče je zprostředkovávána 

éče o tělo i psychiku 

ačíná prováděním ranních rituálů, 

tělo a zevnějšek a končí 

večerním ukládáním a uléháním ke spánku 

Společným cílem je 

podporovat klientův zájem a rozvíjet nebo 

udržet jeho soběstačnost a schopnost v sebeobsluze. Společně usilujeme o to, aby klient 

zůstal co nejdéle a nejvíce samostatný ve všech činnostech, které je schopen s ohledem 

na zdravotní stav a postižení sám zvládnout. 

Trvale usilujeme o vytváření stabilního a podporující prostředí, ve kterém se budou 

klienti cítit svobodně a které jim umožní se nezávisle a samostatně p

Podporujeme individualitu a autonomii a respektujeme potřeby a přání klientů

a ambulantní sociální služby 

kupiny terénní a 

ambulantní sociální služby patří 

odlehčovací služba, 

denní stacionář, odborné 

sociální poradenství a aktivizace pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením. 

.1 Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorům a zdravotně postiženým lidem. 

Jedná se především o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a dalších 

životních potřeb. Služby jsou poskytovány každý den v čase 7:00 

domácnostech klientů, v domech s pečovatelskou službou a ve středisku osobní hygieny. 

Pečovatelskou službu poskytujeme v Sušici, příměstských částech a přilehlých obcích. V 

roce 2020 naši službu využilo 499 uživatelů, nově jsme službu uzavřeli s 81 žadateli. 
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důvodu nošení roušek, 

udržet jeho soběstačnost a schopnost v sebeobsluze. Společně usilujeme o to, aby klient 

amostatný ve všech činnostech, které je schopen s ohledem 

Trvale usilujeme o vytváření stabilního a podporující prostředí, ve kterém se budou 

klienti cítit svobodně a které jim umožní se nezávisle a samostatně projevovat. 

Podporujeme individualitu a autonomii a respektujeme potřeby a přání klientů.  

Pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorům a zdravotně postiženým lidem. 

ů péče o vlastní osobu a dalších 

ytovány každý den v čase 7:00 - 21:30, a to v 

domácnostech klientů, v domech s pečovatelskou službou a ve středisku osobní hygieny. 

ástech a přilehlých obcích. V 

roce 2020 naši službu využilo 499 uživatelů, nově jsme službu uzavřeli s 81 žadateli. 



 
 

 

Průměrný věk uživatele pečovatelské služby je 76,5 let. Mezi naše nejčastější úkony patří 

dovoz oběda, pomoc a podpora při podávání jídla a 

praní a žehlení, běžný úklid domácnosti, velký úkli

vzrostla poptávka po službách nákupy a pochůzky, doprovod a dovoz uživatelů, úklid v 

domácnosti uživatele, pedikúra a fyzioterapie.

 
Graf č. 9: Přehled příjmů pečovatelské služby v

 

V rámci nouzového stavu jsme zdarma prováděli

pro seniory a zdravotně postižené

Graf č.10: Příjmy pečovatelské služby 
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Průměrný věk uživatele pečovatelské služby je 76,5 let. Mezi naše nejčastější úkony patří 

dovoz oběda, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc s celkovou hygienou, 

praní a žehlení, běžný úklid domácnosti, velký úklid, nákup a doprovod. V roce 2020

vzrostla poptávka po službách nákupy a pochůzky, doprovod a dovoz uživatelů, úklid v 

domácnosti uživatele, pedikúra a fyzioterapie. 

příjmů pečovatelské služby v letech 2010 - 2020 

rámci nouzového stavu jsme zdarma prováděli nákupy, dovozy potravin, obědů i léků 

a zdravotně postižené bez uzavření smlouvy. 

pečovatelské služby podle úkonů v roce 2018 -2020

1 375 769 Kč

1 550 676 Kč

1 721 423 Kč

1 965 000 Kč

2 128 640 Kč

2 371 703 Kč

2 505 094 Kč

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2018 2019 2020
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Průměrný věk uživatele pečovatelské služby je 76,5 let. Mezi naše nejčastější úkony patří 

pití, pomoc s celkovou hygienou, 

d, nákup a doprovod. V roce 2020 

vzrostla poptávka po službách nákupy a pochůzky, doprovod a dovoz uživatelů, úklid v 

 

dovozy potravin, obědů i léků 

20 

 

2 505 094 Kč

2 775 204 Kč

2 939 488 Kč

2018 2019 2020



 
 

 

6.2. 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, aj. Odborný 

personál zajišťuje pomoc 24 hodin denně. Službu 

poskytujeme v Sušici a v obcích do 15 km již od 

května 2015. V roce 2020 službu využilo 48 uživatelů. 

Nově jsme službu uzavřeli se 13 žadateli. Průměrný 

věk uživatele tísňové péče je 83 let.

6.3. Sociální poradna 

Sociální poradna je určena osobám v nepříznivé sociální situaci, lidem v krizi, 

seniorům a zdravotně postiženým osobám.  Nejčastěji pomáháme v oblasti nepojistných 

sociálních dávek – příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany, příspěvek na 

bydlení. Dále pomáháme s výběrem a pořízením 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 2020 jsme odborné sociální poradenství poskytli 74 klientům. Počet 

konzultací za celý rok činil 227. Provozní doba poradny je v úterý od 14:00 do 17:00 a ve 

čtvrtek 9:00 až 12:00. 

6.4 Půjčovna kompenzačních pomůcek

V roce 2020 jsme kompenzační pomůcky

polohovací postele, antidekubitní matrace, mechanické vozíky, chodítka, nástavce na 

WC, toaletní křesla, sedačky do vany, hole, polohovací a jiné pomůcky usnadňující péči a 

pohyb v domácnosti. Cena za zápůjč

druhu kompenzační pomůcky.

6.5 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 mí
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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, aj. Odborný 

zajišťuje pomoc 24 hodin denně. Službu 

poskytujeme v Sušici a v obcích do 15 km již od 

května 2015. V roce 2020 službu využilo 48 uživatelů. 

Nově jsme službu uzavřeli se 13 žadateli. Průměrný 

věk uživatele tísňové péče je 83 let. 

ální poradna je určena osobám v nepříznivé sociální situaci, lidem v krizi, 

seniorům a zdravotně postiženým osobám.  Nejčastěji pomáháme v oblasti nepojistných 

příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany, příspěvek na 

. Dále pomáháme s výběrem a pořízením 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 

roce 2020 jsme odborné sociální poradenství poskytli 74 klientům. Počet 

konzultací za celý rok činil 227. Provozní doba poradny je v úterý od 14:00 do 17:00 a ve 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

kompenzační pomůcky zapůjčili celkem 128 klientům. K dispozici máme 

polohovací postele, antidekubitní matrace, mechanické vozíky, chodítka, nástavce na 

WC, toaletní křesla, sedačky do vany, hole, polohovací a jiné pomůcky usnadňující péči a 

pohyb v domácnosti. Cena za zápůjčku se pohybuje v rozmezí 1,-

druhu kompenzační pomůcky. 

.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 
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ální poradna je určena osobám v nepříznivé sociální situaci, lidem v krizi, 

seniorům a zdravotně postiženým osobám.  Nejčastěji pomáháme v oblasti nepojistných 

příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené občany, příspěvek na 

. Dále pomáháme s výběrem a pořízením 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 

roce 2020 jsme odborné sociální poradenství poskytli 74 klientům. Počet 

konzultací za celý rok činil 227. Provozní doba poradny je v úterý od 14:00 do 17:00 a ve 

zapůjčili celkem 128 klientům. K dispozici máme 

polohovací postele, antidekubitní matrace, mechanické vozíky, chodítka, nástavce na 

WC, toaletní křesla, sedačky do vany, hole, polohovací a jiné pomůcky usnadňující péči a 

- až 20,- Kč/den podle 

.5 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

ře zapojení do společenského života. Nabízenými činnostmi 



 
 

 

směřujeme k obnovení, udržení a rozvoji psychických i fyzických sil a schopností a 

začlenění do společenského života. Mezi programy patří např. trénování 

rukodělné práce, vaření. 

Celkem aktivizační činnosti využilo 134 klientů. Aktuální přehled aktivit naleznete na 

našich webových stránkách nebo na vývěskách v domě s pečovatelskou službou.   

6.6 Doprovázení pěstounských rodin

Doprovázení poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně

dětí, dle zákona č. 359/1999  Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to od roku 2016. V rámci 

doprovázení pěstounských rodin poskytujeme rady a informace náhradním rodinám v 

obtížných a krizových situacích. S pěstouny i s jejich svěřenými dětmi jsme v pravidelném 

kontaktu. V roce 2020 jsme doprovázeli čtyři pěstounské rodiny ze Sušice i okolí. 

Umožňujeme pěstounům zvyšovat své znalosti a dovednosti prostřednictvím průběžného 

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

úřadu v Sušici. 

6.7 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. V roce 2020 naši službu využilo 

32 klientů, nově jsme uzavřeli službu s 25 

žadateli. Průměrný 

odlehčovací služby je 79 let. Mezi 

nejčastější úkony patří pomoc při 

prostorové orientaci, pomoc při podávání 

jídla a pití a doprovod dospělých
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směřujeme k obnovení, udržení a rozvoji psychických i fyzických sil a schopností a 

začlenění do společenského života. Mezi programy patří např. trénování 

rukodělné práce, vaření. V roce 2020 proběhlo 128 aktivit, počet účastníků byl 1188. 

Celkem aktivizační činnosti využilo 134 klientů. Aktuální přehled aktivit naleznete na 

našich webových stránkách nebo na vývěskách v domě s pečovatelskou službou.   

Doprovázení pěstounských rodin 

poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně

dětí, dle zákona č. 359/1999  Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to od roku 2016. V rámci 

doprovázení pěstounských rodin poskytujeme rady a informace náhradním rodinám v 

h a krizových situacích. S pěstouny i s jejich svěřenými dětmi jsme v pravidelném 

kontaktu. V roce 2020 jsme doprovázeli čtyři pěstounské rodiny ze Sušice i okolí. 

Umožňujeme pěstounům zvyšovat své znalosti a dovednosti prostřednictvím průběžného 

í.  Při výkonu této práce spolupracujeme s odborem sociálních věcí Městského 

.7 Odlehčovací terénní služba 

Od roku 2017 provozujeme terénní 

odlehčovací službu. Cílem této služby je 

poskytovat služby v domácím prostředí a 

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. V roce 2020 naši službu využilo 

32 klientů, nově jsme uzavřeli službu s 25 

 věk uživatele 

odlehčovací služby je 79 let. Mezi 

nejčastější úkony patří pomoc při 

prostorové orientaci, pomoc při podávání 

jídla a pití a doprovod dospělých. 
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směřujeme k obnovení, udržení a rozvoji psychických i fyzických sil a schopností a 

začlenění do společenského života. Mezi programy patří např. trénování paměti, 

proběhlo 128 aktivit, počet účastníků byl 1188. 

Celkem aktivizační činnosti využilo 134 klientů. Aktuální přehled aktivit naleznete na 

našich webových stránkách nebo na vývěskách v domě s pečovatelskou službou.    

poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí, dle zákona č. 359/1999  Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to od roku 2016. V rámci 

doprovázení pěstounských rodin poskytujeme rady a informace náhradním rodinám v 

h a krizových situacích. S pěstouny i s jejich svěřenými dětmi jsme v pravidelném 

kontaktu. V roce 2020 jsme doprovázeli čtyři pěstounské rodiny ze Sušice i okolí. 

Umožňujeme pěstounům zvyšovat své znalosti a dovednosti prostřednictvím průběžného 

í.  Při výkonu této práce spolupracujeme s odborem sociálních věcí Městského 



 
 

 

6.8 Virtuální univerzita třetího věku

U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a

vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni. V letním semestru byly otevřeny 2 

kurzy. První kurz byl Leonardo da Vinci (1452 

studovalo ho 51 účastníků. Druhý kurz byl o Lesnictví, na ten docházelo 18 sen

zimním semestru byly otevřeny rovněž 2 kurzy. 50 studentů navštěvovalo kurz Rituály 

evropských královských rodů. Druhý kurz Čínská medicína v naší zahrádce studovalo 18 

seniorů.  

6.9 Denní stacionář Klíček

V roce 2020 se zastavil Svět kvůli novému 

prožili krásné společné chvíle. Stále jsme objevovali nové možnosti a podařilo se nám v 

této těžké době začít nový život v Klíčku.

o plemeno Ayam Cemani (kohout a sklepička) a hedvábnička. Pro klienty bylo velmi 

přínosné vidět při pravidelném prosvicování vaj

má smysl. Díky této motivaci 

Dále do naší Klíčkovské rodiny přibyli dva nalezení kocouři, kteří přišli do Klíčku a klienti si 

je okamžitě oblíbili. Kocourkové se s klienty velmi sžili a během dne dovedou účinně 

zklidnit autistického klienta, např. během relaxace nebo po fyzických akti
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.8 Virtuální univerzita třetího věku 

U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a

vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni. V letním semestru byly otevřeny 2 

kurzy. První kurz byl Leonardo da Vinci (1452 – 1519) renesanční uomo universale, 

účastníků. Druhý kurz byl o Lesnictví, na ten docházelo 18 sen

zimním semestru byly otevřeny rovněž 2 kurzy. 50 studentů navštěvovalo kurz Rituály 

evropských královských rodů. Druhý kurz Čínská medicína v naší zahrádce studovalo 18 

líček 

V roce 2020 se zastavil Svět kvůli novému viru, ale navzdory tomu jsme se spojili a 

prožili krásné společné chvíle. Stále jsme objevovali nové možnosti a podařilo se nám v 

této těžké době začít nový život v Klíčku. 

o plemeno Ayam Cemani (kohout a sklepička) a hedvábnička. Pro klienty bylo velmi 

přínosné vidět při pravidelném prosvicování vajíček vývoj kuřátek a že péče klientů o ně 

má smysl. Díky této motivaci mohou klienti pokračovat v pravidelné péči o zvířátka.

Dále do naší Klíčkovské rodiny přibyli dva nalezení kocouři, kteří přišli do Klíčku a klienti si 

je okamžitě oblíbili. Kocourkové se s klienty velmi sžili a během dne dovedou účinně 

zklidnit autistického klienta, např. během relaxace nebo po fyzických akti
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U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní 

vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni. V letním semestru byly otevřeny 2 

1519) renesanční uomo universale, 

účastníků. Druhý kurz byl o Lesnictví, na ten docházelo 18 seniorů. V 

zimním semestru byly otevřeny rovněž 2 kurzy. 50 studentů navštěvovalo kurz Rituály 

evropských královských rodů. Druhý kurz Čínská medicína v naší zahrádce studovalo 18 

viru, ale navzdory tomu jsme se spojili a 

prožili krásné společné chvíle. Stále jsme objevovali nové možnosti a podařilo se nám v 

Navázali jsme na 

poznatky získané 

při výletu do 

Jedlého parku a 

minizoo Pastvina. 

Podařilo se nám v 

Klíčku vylíhnout v 

umělé líhni vajíčka z 

Pastviny a nyní 

pečujeme o dvě 

slepičky a jednoho 

kohoutka. Jedná se 

o plemeno Ayam Cemani (kohout a sklepička) a hedvábnička. Pro klienty bylo velmi 

íček vývoj kuřátek a že péče klientů o ně 

klienti pokračovat v pravidelné péči o zvířátka. 

Dále do naší Klíčkovské rodiny přibyli dva nalezení kocouři, kteří přišli do Klíčku a klienti si 

je okamžitě oblíbili. Kocourkové se s klienty velmi sžili a během dne dovedou účinně 

zklidnit autistického klienta, např. během relaxace nebo po fyzických aktivitách.  



 
 

 

Jako poslední v tomto roce nám přinesl Ježíšek Afrického šneka, o kterého se klienti 

pečlivě starají a neustále vyhledávají nové informace na internetu. 

Pravidelná denní péče o naše zvířátka nám pomáhá v této těžké době snadněji překonat 

obavy z pandemie a vrátit se do běžného života. 

Dalším důležitým motorem je pro nás stavba nového stacionáře, kterou máme možnost 

každý den sledovat z oken.

Na nové prostory se moc těšíme a už teď máme plno nápadů, jak bychom mohli rozšířit 

naší zvířecí farmičku a zvelebit užitkovou  zahrádku kolem Klíčku

V roce 2020 jsme se začali

- Animoterapii ( Zooterapii)

- Ornitoterapii - vylíhnutí kuřátek a péče o ně

- Felinoterapii - Adoptovali jsme kocourky
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Jako poslední v tomto roce nám přinesl Ježíšek Afrického šneka, o kterého se klienti 

pečlivě starají a neustále vyhledávají nové informace na internetu.  

Pravidelná denní péče o naše zvířátka nám pomáhá v této těžké době snadněji překonat 

pandemie a vrátit se do běžného života.  

Dalším důležitým motorem je pro nás stavba nového stacionáře, kterou máme možnost 

každý den sledovat z oken. 

Na nové prostory se moc těšíme a už teď máme plno nápadů, jak bychom mohli rozšířit 

a zvelebit užitkovou  zahrádku kolem Klíčku. 

roce 2020 jsme se začali věnovat: 

Animoterapii ( Zooterapii) 

vylíhnutí kuřátek a péče o ně 

Adoptovali jsme kocourky 
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Jako poslední v tomto roce nám přinesl Ježíšek Afrického šneka, o kterého se klienti 

 

Pravidelná denní péče o naše zvířátka nám pomáhá v této těžké době snadněji překonat 

Dalším důležitým motorem je pro nás stavba nového stacionáře, kterou máme možnost 

Na nové prostory se moc těšíme a už teď máme plno nápadů, jak bychom mohli rozšířit 

  



 
 

 

Příloha č. 1: Příjmy a výdaje 
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Příloha č. 1: Příjmy a výdaje – plán (v tis. Kč) 
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Příloha č. 2: Rozvaha 

Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2020             Ke dni 31. 12. 2020 

 



 
 

 

 Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 20

22 

Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2020             Ke dni 31. 12. 2020 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát 
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Příloha č. 4: Zpráva auditora 
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