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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, bylo zřízeno jako
příspěvková organizace k 1. 4. 2009 ze stávající organizační složky. Zřizovatelem je Město
Tišnov. Od 1. 1. 2016 vešel v platnost dodatek č. 1 zřizovací listiny, v němž se upravuje
předmět činnosti příspěvkové organizace
Hlavním účelem a předmětem činnosti je
 poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů, včetně služeb fakultativních;
 správa domů s pečovatelskou službou (dále DPS) včetně úklidu a údržby;
 hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu;
 hospodaření s byty včetně jejich pronájmu.
Příspěvková organizace:
 může zajišťovat kulturně společenskou a zájmovou činnost tišnovským seniorům a
osobám se zdravotním postižením
 zajišťuje pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením silniční motorovou
dopravu (do 9 osob) pro odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady apod.
 je oprávněna pronajímat volné nebytové prostory
 může vykazovat další hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 může v návaznosti na hlavní účel realizovat další doplňkové účely
 je oprávněna provozovat pedikúru.
V roce 2017 změnila organizace webovou adresu a e-mailové kontakty. Nově je součástí
adres místo tečky pomlčka, tedy www.css-tisnov.cz, info@css-tisnov.cz atd.
II. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Sociální služba je zařazena do základní sítě služeb v JM kraji a je poskytována na základě pověření.
Poslání a cíl služby
Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální
situaci, umožnit jim žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí a
podporovat jejich soběstačnost při respektování jejich svobodné vůle.
Naším cílem je pomocí vzájemně předem sjednaných úkonů podporovat uživatele v
jejich domácím prostředí v těch oblastech péče, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy. Dále
podporovat uživatele při udržování stávajících sociálních vazeb a kontaktů s přirozeným
sociálním prostředím a při vzniku nových kontaktů.
Cílová skupina uživatelů
Převažující cílovou skupinou jsou senioři. Registrace služby je také pro osoby se zdravotním
postižením a osoby s chronickým onemocněním, od 27 let.
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Čas a místo poskytování PS
Pečovatelská služba je poskytována osobám se starobním nebo plným invalidním
důchodem a trvalým pobytem v Tišnově nebo v obcích regionu. Obědy jsou rozváženy
v pracovní dny. Terénní pečovatelská služba ve městě Tišnově se poskytuje standardně od
pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hodin. V domě s pečovatelskou službou Králova funguje
pečovatelská služba nepřetržitě.
Počet uživatelů PS
K 31. 12. 2018 bylo evidováno 231 uživatelů pečovatelské služby s platnou smlouvou,
což je o 54klientů více než v předchozím roce.
Tabulka č. 1: Počet platných smluv na pečovatelskou službu v roce 2018

Průměrný věk klienta pečovatelské služby byl 80,25 roků.
Činnosti pečovatelské služby
Pečovatelská služba zajišťuje všechny základní činnosti uvedené ve vyhlášce
č. 505/2006 Sb. v platném znění, kam patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc
při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Sazba základních úkonů pečovatelské služby byla stejná jako v předchozích letech tj. 100 Kč
za hodinu, platba za dovážku oběda v Tišnově 15 Kč, za dovážku mimo Tišnov 20 Kč, donáška
oběda v DPS 8 Kč, praní a žehlení prádla 60 Kč/kg.
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Pečovatelská služba zajišťuje také dovážku obědů, která coby sociální služba podporuje
soběstačnost seniorů. Často právě teplé jídlo poskytované denně umožní setrvat uživateli
služby v přirozeném domácím prostředí, přičemž komerční služby, které by v potřebné
kvalitě byly schopné rozvozu tolika obědů, zde neexistují.
Klienti mají na výběr ze tří jídel, z nichž jedním je diabetická dieta, druhou možností
šetřící dieta a třetí variantou strava normální.
CSS Tišnov provádělo v roce 2018 v rámci pečovatelské služby rozvážku obědů
v obcích Hradčany, Předklášteří, Březina a Vohančice. V Tišnově se obědy rozvážely také
v části Jamné. V Předklášteří a v Hradčanech byl poskytován i úkon příprava a podání jídla
a pití, kdy pečovatelka přivezený oběd pomůže klientovi i podat.
PŘÍJMY Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Celkové příjmy z pečovatelské služby (bez úhrady obědů) za rok od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018 dosáhly 1.533 tis. Kč., což znamená oproti roku 2017 pokles. Převážně v letních
měsících jsme se potýkali s nedostatkem personálu v přímé péči. To je také důvod menšího
celkového příjmu.
V roce 2018 se průměrný zisk z klienta oproti roku 2017, kdy byl 718,- Kč, snížil na
662,- Kč. Snížení celkových tržeb i zisku z klienta lze přičítat zejména personální situaci
v průběhu roku 2018, kdy z důvodu nedostatku pečovatelek nebylo možné provádět tolik
úkonů jako při plném stavu pracovníků v sociálních službách. Svůj vliv měla také úmrtí
několika stálých klientů s vysokým stupněm příspěvku na péči a s vysokým podílem
náročnější péče.
Tabulka č. 2 Příjmy z pečovatelské služby v roce 2018
Měsíc

Celkový příjem

Počet klientů

1/2018

144 799 Kč

200

724 Kč

2/2018

128 854 Kč

201

641 Kč

3/2018

129 632 Kč

196

661 Kč

4/2018

121 616 Kč

188

647 Kč

5/2018

129 256 Kč

193

670 Kč

6/2018

120 376 Kč

195

617 Kč

7/2018

118 322 Kč

190

623 Kč

8/2018

122 388 Kč

184

665 Kč

9/2018

117 678 Kč

193

610 Kč

10/2018

135 791 Kč

192

707 Kč

11/2018

139 357 Kč

191

730 Kč

12/2018

125 026 Kč

192

651 Kč
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III.

DALŠÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ CENTREM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Kulturně společenská a zájmová činnost
V roce 2018 byly zajišťovány činnosti, jejichž smyslem je zachování a rozvoj schopností
seniorů a jejich zapojení do společenského života, stejně jako v roce 2017, po změně k 1. 1.
2016. Činnost zajišťují dvě kulturně výchovné pracovnice, celkem na 1,5 úvazku, podřízené
přímo ředitelce CSS.
Tabulka č. 3 uvádí aktivity, které byly realizovány v rámci zajišťování kulturních a
společenských akcí pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením.
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Tabulka č. 3: Kulturní akce v roce 2018

Akce

Termín

Plavání

Plavání ve Wellnes Kuřim

Zájezdy

Zámek Rájec nad Svitavou „Kamélie“
Společná procházka do Müllerova domu
Flóra Olomouc
Letiště Brno-Tuřany, Technické muzeum
Jeskyně Výpustek, Zahradnictví u Kopřivů
Pivovar Černá Hora
Pavilon Anthropos
Společná procházka do Galerie Patriot
Ostatková zábava
Hodová zábava
Mikulášská zábava
Poslechové pořady z cyklu Písničky ze starých časů

Zábavy
Kulturní
akce

Všechny barvy duhy
Vystoupení Karasovo divadlo – Koncert pro Karla IV.
Oslava MDŽ
Koncert k Svátku matek
Vystoupení dětí a seniorů
Den seniorů
Vánoční vystoupení Jiřího Helána
Vánoční vystoupení dětí z MŠ a INSPIRA, seniorů
Přednáška Promítání filmu – Švéd v žigulíku
Celostní muzikoterapie
Přednáška SENSEN klub, ŽIVOT+
Jak nepověsit život na hřebík
Vodící pes ve službě člověku
VITAR Železné – vitamínové doplňky
Nabídkový den České pošty
Rusko v roce 2018 – beseda s Ladislavem
Větvičkou
Výstavy Velikonoční
Podzimní - Den otevřených dveří
Adventní tvořivá dílna
Vánoční výstava
Zdobení perníčků
Výstava betlémů v Předklášteří
Promítání Historické filmy o Tišnově

7

13 krát

Počet
hodin
4

Počet lidí

15.3.2018
20.4.2018
26.4.2018
10.5.2018
14.6.2018
19.7.2018
18.10.2018

6
3
6
6
6
6
6

11.2.2018
25.9.2018
6.12.2018
8 krát

4
4
4
2

27.2.2018
3.5.2018
8.3.2018
15.5.2018
7.6.2018
4.10.2018
11.12.2018
13.12.2018
18.3.2018
25.4.2018
6.6.2018
13.6.2018
21.6.2018
26.7.2018
21.8.2018
28.11.2018

2
2
4
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

50
50
50
14
(průměrně)
20
40
50
40
40
70
50
40
20
20
40
20
20
20
20
20

9.10.2018
23.11.2018
27.11.2018
30.11.2018
10.12.2018
9.12.2018

6
7
2
7
2
3
2

120
50
15
50
15
10
15

25
(průměrně)
49
15
49
49
49
49
49
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Pedikúra
Další poskytovanou službou je pedikúra jako hospodářské činnosti CSS. Pedikúra se
poskytuje seniorům a osobám se zdravotním postižením ambulantně ve 2. poschodí budovy
A na Králově ulici, případně také v domácnostech klientů v Tišnově. V roce 2017 byla cena
jednoho ošetření 220,- Kč včetně DPH. Celkem se za pedikúru utržilo 174.545,- Kč včetně
DPH. Pedikúra skončila ve ztrátě 18.573,-Kč. Od roku 2019 již pedikúra nebude poskytována
jako služba Centra sociálních služeb Tišnov, ale v prostorách DPS zůstává, bude však
poskytována soukromou osobou.

Dovoz autem
Silniční motorovou dopravu (do počtu 9 osob včetně řidiče) provozuje CSS Tišnov od 1.
1. 2016 na základě dodatku č. 1 ke zřizovací listině. Služba funguje pouze v Tišnově,
v pracovní dny od 7.15 do 15,00 s přestávkou mezi 11,00 a 13,30, kdy je auto využíváno na
rozvoz obědů. Senioři službu využívají na odvoz do nemocnice, na polikliniku, na úřad, na
poštu nebo na nádraží. Nejčastěji se jedná o obyvatele domu s pečovatelskou službou, odvoz
si však může domluvit kterýkoliv senior z Tišnova. Cesta tam i zpět stojí 50 Kč. V roce 2018
zajišťovala odvozy jedna řidička na DPP. Pokud klient vyžaduje doprovod, např. u lékaře,
musí mít tuto službu sjednánu v rámci pečovatelské služby, a provádí ji pečovatelka. V roce
2018 se utržilo 13.533,- Kč.

Praní prádla
Další službou je praní prádla. Obyvatelé DPS mají možnost prát buď sami nebo
v pračkách na patře (za poplatek) nebo přes firmu Coramexport, která zajišťuje sběr prádla
(zejména ložního) a následně jeho výdej. Všichni klienti pečovatelské služby mají
samozřejmě také možnost sjednat si praní prádla přes PS, kde kilogram prádla pečovatelky
vyperou a vyžehlí za 60 Kč.
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IV.

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Domy s pečovatelskou službou (DPS) nejsou sice zařízením sociální péče podle zákona
108/2006 o sociálních službách, avšak v rámci služeb pro seniory mají důležitou a
nezastupitelnou úlohu. Umožňují žít seniorovi ve svém soukromí, zařídit si byt vlastním
nábytkem a organizovat si život podle svých představ, a současně mít možnost
společenského kontaktu a zajištění péče o svou osobu.
CSS Tišnov spravuje celkem 145 bytů v domě s pečovatelskou službou Králova a 60
bytů v DPS K Čimperku. Byty jsou 1+kk nebo 2+kk. Všechny domy jsou řešeny bezbariérově.
Areál domu s pečovatelskou službou Králova 1742 je tvořen čtyřmi objekty A, B, C, D. Ve
všech objektech jsou nájemníkům k dispozici prádelny a sušárny, koupelny, společenské a
denní místnosti. Byt je tvořen obytnou místností, sociálním zařízením (sprcha a WC) a
chodbou. Jednotlivé byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, dvouplotýnkovým elektrickým
vařičem. Ostatní vybavení a zařízení si pořizují obyvatelé samostatně.
Budova B na ulici Králova je sídlem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb
Tišnov, kde lze nalézt kancelář ředitelky CSS, vedoucí pečovatelské služby, zázemí
pečovatelek a správu DPS. Dále je zde ordinace praktického lékaře, jídelna, knihovna,
kondiční tělocvična, rehabilitace, kadeřnictví a svoje kanceláře zde má také Ošetřovatelská
služba Oblastní Charity Tišnov. V objektu C je prodejna s potravinami a drogerií. V budově D
si v roce 2017 pronajala nebytový prostor firma Sales 24, s.r.o., která zde provozuje call
centrum Kolibřík, kde zaměstnává zejména lidi znevýhodněné na trhu práce.

Celková kapacita domů s pečovatelskou službou:
Králova:
Čimperk:

247 obyvatel
170 obyvatel
77 obyvatel

Žádosti do DPS
V roce 2018 si podalo žádost o ubytování v DPS 78 žadatelů, z nichž 6 bylo zamítnuto
kvůli zdravotnímu stavu.
Nově obsazeno bylo 22 bytů.
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V. ZAMĚSTNANCI
V roce 2018 pracovalo v Centru 25 zaměstnanců v pracovním poměru, celkem na 24,25
přepočtených úvazků. Jedná se o pracovníky správy DPS a pracovnice v sociálních službách
– pečovatelky. Pracovnice s úvazkem pedikérka + zajištění chodu jídelny a kulturně
aktivizační pracovnice jsou přímo podřízeny ředitelce. Statutárním orgánem Centra je
ředitelka.
V průběhu roku 2018 vykonávali v CSS praxi žáci z oboru Ošetřovatel Střední školy a
základní školy Tišnov.
Graf č. 2: Organizační struktura Centra sociálních služeb Tišnov k 31.12.2018

uklízečky

údržbář
správce DPS
administrativní pracovnice

účetní

ředitelka

vedoucí pečovatelské
služby

kulturně společenské
pracovnice

pedikérka
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Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání pracovníků probíhalo odlišně pro pracovníky poskytující sociální služby a
pro ostatní pracovníky. Pečovatelky a sociální pracovník jsou povinni podle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách absolvovat 24 hodin vzdělávání za rok.
Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník absolvovali kurzy Vizualizace
individuálních plánů v sociálních službách; Co umírající a doprovázející potřebují
v institucionální a domácí péči – přání a skutečnost; Základy Set - sebeudržovací terapie
v péči o klienty s různými formami demence. Ředitelka se zúčastnila konference APSSČR pro
ředitele a ekonomy, dvoudenního setkání krajské organizace APSSČR. Některé pečovatelky
doplnily povinné vzdělávání stáží v CSS Kuřim. Pro pracovnice pečovatelské služby probíhala
také skupinová supervize se supervizorkou MUDr. Helenou Hájkovou.
V roce 2018 proběhlo také školení řidičů referenčních vozidel a školení BOZP pro
všechny zaměstnance.
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VI.

HOSPODAŘENÍ CSS V ROCE 2018

Za rok 2018 vykázala organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková
organizace, kladný hospodářský výsledek 422 tis. Kč.
Tabulka č. 4: Přehled nákladů CSS Tišnov podle činností (v tis. Kč)
Účet

Název účtu

501 Spotřeba materiálu
spotřební a režijní materiál
čistící prostředky
knihy a časopisy
pohonné hmoty
502 Spotřeba energie
voda
elektrická energie
teplo
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
hovorné a poštovné
revize
bankovní poplatky
ostatní výše nezařazené sl.
obědy
521 Mzdové náklady
mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění
525 Jiné sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
531 Daň silniční
549 Ostatní náklady z činnosti
pojištění
551 Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného
558 dlouh.majetku
náklady DDHM, DDNM CSS
569 Ostatní finanční náklady
591 Daň z příjmů
595 Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem

Celkem

Pedikúra

PS

správa

305
180
38
1
86
1 133
226
420
487
935
2
0
4 104
137
61
12
510
3 384
7 395
7 395
2 403
2 403
20
237
2
9
9
3 225

89
8
20
0
61
60
5
25
30
56
0
0
3 045
13
5

5

104
2 923
4 198
4 198
1 389
1 389
10
153
0
0
0
76

5

184
184
18
154

18
18
3
0

20 126,00

9 097,00

12

5

0

5

130
130
44
44
4

211
172
18
1
25
1 068
221
395
457
879
2
0
1 054
124
56
12
401
461
3 067
3 067
970
970
10
80
2
9
9
3 149
166
166
15
154

193,00

10 836,00
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Tabulka č. 5: Přehled oprav v roce 2018

Opravy provedené v CSS Tišnov za období od 01-12/2018
Oprava ústředního topení
Oprava hasících přístrojů
Opravy výtahů
Opravy tel. ústředny Siemens
Opravy aut peč.služba + správa
Oprava odpadu byt A217
Oprava osvětlení budovy „D“
Opravy radiátorů
Oprava a montáž RTN
Výmalba bytů a chodeb
Oprava podlahy byt
Oprava panikových zámků CN
Oprava byt. uzávěru vody
Oprava TV antén
Oprava elektr. polohov. lůžek
Oprava chladícího boxu kuchyně
Výměna podružných elektroměrů v A,C,D
Oprava dlažby Čimperk
Velká oprava výtahu č.2 v bloku A
Výměna části rozvodu SV K Čimperku 1812
Oprava pračky v bloku C

9.195,40
11.737,26
148.056,09
1.694,99.400,7.281,78
46.223,10.639,85
1.862,60
83.871,21.559,05
69.572,58
1.615,75
2.200,3.692,14.266,122.706,36.950,235.816,90
3.823,60
2.650,-

934.812,86

Zdroje financování
Výnosy organizace plynou z příjmů z poskytování pečovatelské služby na účtu 602,
který zahrnuje i platby od klientů za obědy. Na účtu 603 vykazuje organizace příjmy
za nájemné z bytů a z nebytových prostor. Oproti předchozím rokům nejsou na účtu 649
služby spojené s bydlením (tj. zejména energie), ale pouze např. platby vybrané od klientů za
jízdné nebo vstupné v rámci kulturních akcí, příjmy z dovozu autem, ze společného úklidu,
využívání výtahů obyvateli, zúčtování telefonů obyvatel apod. Na účtu 648 jsou zúčtovány
fondy – náklady jsou zahrnuty v opravách. Příjmy z pedikúry (stejně jako náklady) jsou
evidovány odděleně.
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Tabulka č. 6: Přehled výnosů CSS Tišnov podle činností

Účet

Název účtu

602 Výnosy z prodeje služeb
tržby z obědů
ostatní tržby z poskyt.služeb
pedikura HC
603 Výnosy z pronájmu
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
669 Ostatní finanční výnosy
672 Provozní dotace MěÚ
672 Dotace JmK, MK, MPSV
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

CELKEM

PEČOVATELSKÁ

PEDIKÚRA

5 092
3309
1783

4 572
2 982
1 590

175

4314
2201
6
6800
2136
20 549,00

0
67
0
6
2 316
2 136
9 097,00

175,00

422,00

0,00

-19,00

174

SPRÁVA
345
326
19
4 314
2 134
0
4 484
0
11 277,00

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2018 ve výši 6.800 tis. Kč.
Závazný ukazatel na mzdové prostředky byl stanoven na 7.400 tis. Kč.
V roce 2018 probíhalo financování sociálních služeb v režimu veřejné podpory a
vyrovnávací platby. Příspěvek od obcí na pečovatelskou službu činil 68 tis. Kč. Stejně jako
v předchozím, tak i roce 2018 si příspěvkové organizace žádaly nejen o finanční podporu
podle § 101a zákona 108/2006 o sociálních službách (= bývalé dotace MPSV), ale rovněž
podle § 105, tj. o prostředky přímo z JM kraje. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na
poskytování sociálních služeb jsou trojstranné – uzavřené mezi JM krajem, CSS a městem
Tišnov. Celkově získalo CSS 2.135.500,-Kč finanční podpory od JM kraje, z toho 184.500,- Kč
podle § 105 a 1.951.300,-Kč podle § 101a.
Pomocný analytický přehled (PAP)
Také v roce 2018 zpracovávalo CSS Pomocný analytický přehled (PAP). Tato povinnost
vznikla kvůli hodnotě spravovaného majetku. Výkaz slouží k získávání informací pro účely
monitorování a řízení veřejných financí a jeho zavedení vyplývá z evropských nařízení o
Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství - ESA 95. Na tvorbu PAP
nebyla poskytnuta žádná dotace ani jiná podpora od roku 2012, kdy se zaváděl, přestože jeho
administrativní náročnost se každým rokem zvyšuje
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VII.

AKCE PRO SENIORY

V průběhu celého roku se pořádaly pro seniory různé společenské, kulturní a další akce,
které umožňují seniorům aktivně užívat života a rozvíjet společenské kontakty. Tyto činnosti
byly v roce 2018 organizovány pro seniory nejen z DPS, ale i z Tišnova. Přehled akcí je uveden
v tabulce č. 3, na straně 7.
Zajištění akcí (organizace, doprovod apod.) je pro seniory bezplatné. Ostatní náklady,
jako je jízdné, vstupné do památek nebo muzeí, si senioři hradí sami. Akce jsou neziskové.
Pro veřejnost méně viditelné, ale o to důležitější pro rozvoj nebo udržení schopností
seniorů, jsou pravidelné aktivity. Ranní cvičení se koná třikrát týdně v tělocvičně DPS a
účastní se jej vždy zhruba 10 seniorů. Cviky jsou přiměřené možnostem účastníků a slouží
zejména k protažení a k udržení tělesné kondice. Mezi nadšenými cvičenci se utvořil spolek
¨BUĎ FIT ¨, který již několikrát měl tu možnost se pochlubit se svojí nacvičenou sestavou před
publikem.
Každý pátek probíhají
tvůrčí dílny, ve kterých
senioři
vyrábějí
různé
zajímavé výtvory, vánoční
přání
nebo
připravují
výzdobu prostor Centra.
Každoročně se s výrobky zde
vytvořenými
účastníme
soutěže Šikovné ruce našich
seniorů, Pro radost a
potěšení v Lipníku nad
Bečvou nebo různých výstav.
S výrobky našich seniorů
jsme se zúčastnili také Adventní trhové slavnosti na tišnovském náměstí.
Stále větší oblibu si získávají hodiny na procvičování paměti, K dalším pravidelným
službám patří půjčování knih z knihovny Centra. Již třetím rokem se schází sbor, v němž 8
zpěváků nacvičuje písně s doprovodem klavíru, a následně potom vystupují při různých
příležitostech.
Spolupracovali jsme s různými organizacemi města, zejména mateřskými školami, ZUŠ
Tišnov a dětským domovem, MěKS.

Vypracovala: Ing. Mgr. Jana Wildová,
PhDr. Jana Hutařová

15

