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I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, vzniklo jako příspěvková organizace 
k 1. 4. 2009. Zřizovatelem je Město Tišnov.  
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. 
 
Centrum sociálních služeb  
• přijímá žádosti o ubytování v domech s pečovatelskou službou,  
• vede pořadníky pro ubytování v DPS, 
• uzavírá nájemní smlouvy a vede veškerou agendu s tímto spojenou,  
• poskytuje pečovatelskou službu, přijímá žádosti na zavedení pečovatelské služby a uzavírá 
smlouvy na pečovatelskou službu, 
• poskytuje základní sociální poradenství. 

II.  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní 
situaci, umožnit jim žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, 
podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. 

Cílem naší služby je: 

• prostřednictvím předem sjednaných úkonů zachovat co možná nejdéle kvalitu života 
uživatelů v přirozeném sociálním prostředí  
• podporovat uživatele v 
oblastech, v nichž jsou jejich 
schopnosti sníženy  
• pomoc a podpora člověku, 
který se ocitl v nepříznivé 
sociální situaci  
• pomoci překlenout 
přechodné období se zhoršeným 
zdravotním stavem, který 
nevyžaduje hospitalizaci  
• umožnit uživateli využívat 
místní instituce poskytující 
služby veřejnosti, setkání se 
svými blízkými a vrstevníky  
• poskytovat službu tak, aby 
byla vždy v nejvyšší míře 
zachovávána lidská práva a 
důstojnost uživatelů  

      Klienti pečovatelské služby podle věku 
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Cílová skupina uživatelů    

převažující cílovou skupinou jsou senioři 

Pečovatelská služba se neposkytuje 

• při karanténě nařízené při přenosné chorobě a při onemocnění přenosnou chorobou  
• při chronickém alkoholismu a jiné toxikomanii, pokud osoba ohrožuje svým jednáním sebe a 
jiné osoby  
• osobám, které svou agresivitou ohrožují sebe nebo svoje okolí  
• při dlouhodobější nespolupráci klienta – neotvírá, odchází z domu v době poskytování služby, 
• nepřizpůsobí domácí prostředí vstupu druhé osoby 

Čas a místo poskytování PS 

Pečovatelská služba ve městě Tišnov je poskytována od pondělí do pátku od 07:00 do 15:30 
hodin, osobám se starobním nebo plným invalidním důchodem a trvalým pobytem v Tišnově 
nebo v obcích regionu. Obědy jsou rozváženy v pracovní dny. Pečovatelská služba v domech s 
pečovatelskou službou je poskytována v DPS K Čimperku v době od 7.00 do 15.30 hodin. 
V DPS Králova funguje pečovatelská služba nepřetržitě, a to tak, že v čase od 6 hodin do 18.30 
hodin zajišťují službu dvě pečovatelky, v ostatní době je výkonem pečovatelské služby pověřena 
vždy jedna pracovnice. Pracovnice na odpolední směně (10-18 hod.) dochází v případě potřeby, 
na základě požadavků uživatelů, vykonávat také terénní pečovatelskou službu ve městě Tišnově. 
 

Počet uživatelů PS 

Na konci roku 2012 bylo evidováno 434 uživatelů pečovatelské služby s platnou smlouvou, 
přičemž průměrný počet uživatelů byl 376. Nejčastějším důvodem ukončení služby (47%) bylo 
úmrtí klienta.  

  

Počet platných smluv na pečovatelskou službu v roce 2012 
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Činnosti pečovatelské služby 

Od 1.1.2012 byl zaveden nový způsob evidence úkonů pečovatelské služby. Všechny 
pečovatelky na DPS Králova a v terénu používají čtečky úkonů, které umožňují přesným 
a administrativně nenáročným způsobem evidovat veškeré provedené úkony. 
 Mezi nejžádanější služby patří pravidelné docházky ke klientům, kde pečovatelky pomáhají při 
úkonech v péči o domácnost, jako jsou úklidy, praní a žehlení prádla, nákupy potravin. 
Pečovatelka pomůže při přípravě a podání stravy, při zařizování záležitostí klientů u lékaře nebo 
na  úřadech, vyzvedne léky z lékárny, dohlédne na podání léků a dodržování diety. Poskytujeme 
pomoc při osobní hygieně.  
Z fakultativních úkonů je využívána pedikúra poskytovaná na pracovišti v DPS Králova nebo 
v domácnostech klientů. Dalšími fakultativními úkony je například dohled nad dospělým 
občanem a dovoz k lékaři ve městě Tišnově,. 
Největší zájem je dlouhodobě o dovoz obědů, výběr ze tří jídel, z nichž jednou je diabetická 
dieta, druhou šetřící dieta a třetí variantou strava normální.  
Dovážka obědů jako sociální služba podporuje soběstačnost seniorů a často právě teplé jídlo 
poskytované denně umožní setrvat uživateli služby v přirozeném domácím prostředí. CSS 
Tišnov, p.o., poskytovala v roce 2012 v rámci pečovatelské služby rozvážku obědů v obcích  
Hradčany, Železné, Předklášteří, Březina. V Tišnově se obědy rozvážejí také v částech Pejškov, 
Hájek a Jamné. Uživatelů, kteří v roce 2012 využívali dovážky obědů, bylo v průměru 143, 
přičemž z toho (průměry za rok): Předklášteří 18, Železné 5, Hradčany 8, Březina 3, Tišnov 
(včetně Pejškov, Hajánky, Jamné) 109. Ke konci roku 2012 proběhla jednání s obcemi o nových 
smlouvách na poskytování pečovatelské služby. Tuto smlouvu na rok 2013 potvrdily pouze obce 
Předklášteří a Hradčany. 

PŘÍJMY Z PE ČOVATELSKÉ SLUŽBY  

Přehled příjmů za pečovatelskou službu i příjmy na klienta znázorňují následující grafy. Pokles 
příjmů v prosinci byl způsoben zejména nízkým počtem pracovních dnů (18).. Při podrobnějším 
rozboru příjmů z klienta vychází jako nejméně výhodný okrsek Čimperk, kde větší počet klientů 
čerpá minimální služby na jednotlivce. Naopak v terénu je zisk z jednoho klienta cca Kč 1300,-. 
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Často si uživatelé neobjednají všechny potřebné služby z finančních důvodů.                            

Vliv kratšího měsíce prosince působil i na příjem od jednotlivého klienta. 
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III.  SOCIÁLNĚ AKTIVIZA ČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  (DÁLE „SAS“) 

Posláním je umožnit seniorům kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, 
vzdělávacích a volnočasových aktivit a poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k 
rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností. 

Cílem naší služby je:  

• podporovat setrvání seniorů v přirozeném prostředí, 
• podporovat rozvoj nebo udržení míry samostatnosti, soběstačnosti a motivování seniorů k 
prožívání kvality lidského života až do jeho přirozeného konce, 
• poskytovat takové sociální služby seniorům, které zachovávají lidskou důstojnost, respektují 
jejich práva, vycházejí z jejich potřeb a zamezují sociální izolaci, 
•  posilovat a udržovat psychické a fyzické zdraví a kvalitně prožívat pozdní věk 
udržovat míru samostatnosti a soběstačnosti, 

Naše cíle 

• poskytovat nácvik kompetencí vedoucí k psychické a fyzické odolnosti vůči změnám a k 
samostatnému řešení složitých životních situací - dávat příležitost pro vznik nových sociálních 
vazeb a kontaktů, rozvoj zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit, které vedou 
k rozvoji, nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností zamezujících sociálnímu 
vyloučení, 
• prodloužení aktivního a nezávislého života seniorů  
• udržení osobních a sociálních dovedností a schopností seniorů  
• podpora k udržení a posílení fyzické a psychické soběstačnosti seniorů  
• podpora přirozených společenských vztahů  
• podpora integrace seniorů do společnosti  

Cílová skupina uživatelů  

• senioři  
• osoby se  zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služba je poskytována  v tomto rozsahu: 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové 
aktivity, 
• sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 
osob, 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Základní činnosti se poskytují bez úhrady a jejich součástí je i bezplatné sociální poradenství. 
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Tabulka uvádí volnočasové a vzdělávací aktivity a činnosti vedoucí k udržení a rozvoji 
schopností a dovedností seniorů, které byly realizovány v rámci sociálně aktivizačních činností. 
Součástí činnost SAS je také individuální aktivizace seniorů (např. nácvik chůze s protézou). 
V oblasti pomoci při uplatňování práv klientů jde zejména o pomoc při vyřizování úředních 
záležitostí, zjišťování oprávněných nároků, pomoc při rušení nevýhodných smluv, při řešení 
dluhů apod. 
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IV.  DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

DPS Králova 1742     Vestibul DPS Králova 

Celý areál Domu s pečovatelskou službou Králova 
1742 je tvořen čtyřmi objekty A, B, C, D a je 
řešen bezbariérově. Objekty A, C, D slouží k 
ubytování klientů. Je zde 145 bytových jednotek, 
z toho 118 bytů 1+kk (průměrná velikost 22,5m2) 
a 27 bytů 2+kk (průměrná velikost 44m2 - 
56,5m2). Jedná se o byty I. kategorie s ústředním 
vytápěním. 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 a infrazářičem. Ostatní vybavení a zařízení si pořizují obyvatelé samostatně. 
Objekt B 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 objektu D začala v roce 2012 fungovat kavárna „U mě“. 

DPS K Čimperku 1812, 1813 

Domy s pečovatelskou službou na ulici K Čimperku č.p.1812 a 1813 jsou dva třípodlažní, 
samostatně stojící ubytovací objekty. Celkem je zde 60 bytových jednotek, z toho 43 bytů 1+kk 
(průměrná velikost 32,5m2) a 17 bytových jednotek 2+kk (průměrná velikost 45m2). Byt je 
tvořen obytnou místností, sociálním zařízením (sprcha a WC), chodbou a balkonem nebo lodžií. 
Jednotlivé byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou s dvouplotýnkovým vařičem, digestoří a 
zrcadlovou skříní v koupelně. V obou domech jsou nájemníkům k dispozici společné prádelny, 
vybavené automatickými pračkami, společné koupelny a místnosti pro umístění kol. 
 
Celková kapacita domů s pečovatelskou službou:     247 obyvatel 
Králova:          170 obyvatel  
Čimperk:            77 obyvatel 
  

Krátkodobé ubytování v DPS 

Je poskytováno seniorům, o které pečuje rodina doma, v jejich přirozeném sociálním prostředí. 
Využívá se v případě, kdy pečující osoba potřebuje nezbytný odpočinek, (např. dovolená či 
lázeňský pobyt), potřebuje provést stavební úpravy či malování v domácnosti. Senior je ubytován 
na určitou dobu (nejdéle 1 měsíc) v pokoji vybaveném polohovacím lůžkem, toaletním křeslem a 
dalším potřebným vybavením. Po celou dobu pobytu má k dispozici nepřetržitou pečovatelskou 
službu, kterou si sjednává podle svých potřeb na konkrétní úkony. V roce 2012 využilo 
krátkodobého ubytování 11 seniorů, pokoj byl obsazen 194 dní v roce. 



Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, 
 Králova 1742, 666 01  Tišnov 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 
 

 9  

Žádosti do DPS 

V roce 2012 si podalo žádost o ubytování v DPS 75 žadatelů, z nichž pět bylo zamítnuto kvůli 
zdravotnímu stavu. K 31.12.2012 pak bylo evidováno celkem 521 žádostí o ubytování v domě 
s pečovatelskou službou, přičemž o jednogarsoniéru žádalo 314 žadatelů z toho 116 z Tišnova a 
198 ostatních. O dvojgarsoniery žádalo 207 uchazečů z toho 69 z Tišnova a 138 ostatních.   

Počet nově ubytovaných  

V roce 2012 bylo nově obsazeno celkem 18 bytů. V prvním pololetí 2012 bylo nově ubytováno 
10 žadatelů, z toho dva v DPS K Čimperku, ostatní v DPS Králova. V druhém pololetí 2012 bylo 
přiděleno 8 bytů, všechny na Králově ulici. 
 
Změny v nájmu nebytových prostor  
Změny proběhly u nebytového prostoru v budově D domu s pečovatelskou službou Králova, kde 
nájemce David Tesař podal výpověď z nebytových prostor s výpovědní dobou do 31.1.2012. 
Městem Tišnov byl vyhlášen záměr na pronájem těchto prostor, ze kterého vzešel jako nový 
nájemce opět David Tesař, avšak s jiným podnikatelským záměrem a jiným využitím prostor. 
V nebytových prostorách v budově D provozuje nekuřáckou kavárnu „U mě“. 

V.    ZAMĚSTNANCI  

K 31.12.2012 pracovalo v Centru 23 zaměstnanců v pracovním poměru. Jedná se o pracovníky 
správy DPS, což představuje správce DPS, údržbář, uklízečky a administrativní pracovnice. 
Pečovatelskou službu poskytují pracovnice v sociálních službách - pečovatelky přímo podřízené 
vedoucí pečovatelské služby. V sociálně aktivizačních službách pracovala jedna pracovnice na 
plný úvazek a dále jedna pracovnice na úvazek poloviční. Statutárním orgánem Centra je 
ředitelka.  

 
 
V průběhu roku 2012 se vyměnily čtyři pracovnice, což představuje výměnu 17 % zaměstnanců. 
Dvě pečovatelky odešly do důchodu, jedna uklízečka rozvázala pracovní poměr dohodou a jedna 
pracovnice SAS odešla na vlastní žádost ze zdravotních důvodů. Problematická situace nastala 

Ředitelka CSS 
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pracovník 
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Pracovnice 
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12 
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nepedagogické 
činnosti 
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zejména v sociální službě SAS, kde byla jediná pracovnice, která je v SAS na plný úvazek, 
nejdříve dlouhodobě nemocná a k 31.7. ukončila pracovní poměr.  
Na všechna uvolněná místa byly přijaty nové pracovnice, přičemž u dvou pracovnic schválil 
Úřad práce příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o 
zaměstnání, takže jejich mzda byla částečně dotována. Dohody o provedení práce byly uzavřeny 
na supervizi a na zástup. Byla uzavřena též jedna dohoda o pracovní činnosti na zástup v době 
dovolených a nemoci.  

VI.  VZDĚLÁVÁNÍ ZAM ĚSTNANCŮ  

Vzdělávání pracovníků probíhalo odlišně pro pracovníky správy a pro pracovníky poskytující 
sociální služby, kteří jsou povinni podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách absolvovat 
24 hodin vzdělávání za rok. Pracovnice v sociálních službách absolvovaly v roce 2012 tyto 
akreditované kurzy: Bezpečná domácnost III – Prevence úrazovosti v bytech seniorů, Péče o kůži 
seniora a dále v rámci projektu „Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ Komunikace s klienty s problémovým chováním, 
Podnikání v sociálních službách, Aktivizační techniky, Prevence vyhoření a efektivní zvládání 
času, Zvládání první pomoci.  
Ředitelka CSS absolvovala konferenci APSS ČR „Domy s pečovatelskou službou - přežitek, 
nebo budoucnost?“, dvoudenní konferenci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR „Pracovní doba a pracovní podmínky v odvětví zdravotnictví a sociálních služeb“,  
seminář k podpoře a zvyšování kvality sociálních služeb, seminář komunitního plánování a dvě 
krajská setkání APSSČR v Černé Hoře.  
Správce DPS byl proškolen v tématech týkajících se správy a pronájmu bytů a nebytových 
prostor. Ekonomka absolvovala školení o novinkách v účetnictví. Administrativní pracovnice 
byla proškolena na téma cestovních náhrad. Vedoucí pečovatelské služby absolvovala seminář 
k S-kartám.  
V roce 2012 proběhlo také školení řidičů referenčních vozidel a školení BOZP pro všechny 
zaměstnance. 
Projekty, kterých se v roce 2012 zúčastnili zaměstnanci CSS: :  
V rámci projektu „Vzd ělávejte se pro růst!“  proběhla na přelomu let 2011/2012 vzdělávací 
aktivita Základní principy práce s klientem, které se zúčastnilo 17 pracovníků.  Hlavním cílem 
bylo seznámit se základními principy práce s klientem, s etickými aspekty práce s klientem, 
s jednotlivými typy klientů a s přístupy k nim. Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“, 
č.CZ.1.04/1.1.00/71.00002 byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a 
z prostředků státního rozpočtu České republiky. 
Pracovnice v sociálních službách se v průběhu druhé poloviny roku 2012 účastnily školení 
v rámci projektu„Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji“ č. CZ.1.04/3.1.00/05.00050 realizovaného Jihomoravským 
krajem a financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt bude pokračovat i začátkem roku 2013. 
V rámci projektu Leonardo da Vinci Programu celoživotního učení v souladu s Programem 
celoživotního učení 2011Společenství na uskutečnění období mobility, číslo projektu: 
CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/134096  se zúčastnila ředitelka CSS zahraniční stáže v zařízení 
sociálních služeb  Die Seniorenstiftung Prenzlauer Berg v Berlíně, kde se společně s dalšími 9 
vedoucími pracovníky ze zařízení v ČR seznamovali s fungováním německého sociálního 
systému a s péčí o seniory v Německu. 
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CSS Tišnov také aktivně spolupracovalo při realizaci projektu JM kraje „Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00052, jehož 
cílem je podpora a zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb na území Jihomoravského 
kraje.  

VII.  HOSPODAŘENÍ CSS V ROCE 2012 

Za rok 2012 vykázala organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, 
kladný hospodářský výsledek Kč 2 792, který byl převeden do rezervního fondu.  

Porovnání nákladů a výnosů za rok 2011 a 2012 

V roce 2012 se přes zvyšování cen a DPH snížily náklady, a to jak celkové, tak u většiny 
nákladových položek. Ke snížení oproti roku 2011 došlo ve spotřebě materiálu (na 77%), u 
ostatní služeb včetně nákupu tepla (na 96%), u nezařazených služeb na 81% roku 2011. 
K výraznému snížení došlo u nákladů na opravy (na 28%), protože neproběhla žádná významná 
akce, jako tomu bylo v předchozích letech, kdy se uskutečňovaly opravy balkonů nebo 
rekonstrukce WC. 
Výnosy organizace plynou z příjmů z poskytování pečovatelské služby včetně fakultativních 
výkonů (např. pedikúra, odvoz klientů k lékaři), za nájemné z bytů a za služby spojené 
s bydlením, za nájemné z nebytových prostor a z movitých věcí. Na straně výnosů sociálně 
aktivizačních služeb jsou zúčtovány platby vybrané od klientů za jízdné nebo vstupné, které jsou 
i na straně nákladů. Služba je bezplatná.  
Měsíční zálohy za elektřinu, vodu, teplo uhrazené nájemníky se zúčtovávají v následujícím roce. 
Příjmem organizace jsou dále dotace od MPSV a další příspěvky a dotace, které se podaří získat 
v rámci projektů nebo jiných nástrojů.  

Zdroje financování 

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2012 ve výši 4 700 tis. Kč, přičemž 
závazný ukazatel na mzdové prostředky byl 4 650 tis. Kč. Zřizovatelem byl současně nařízen 
odvod z investičního fondu organizace do rozpočtu města ve výši 3 200 tis. Kč. Využitelné 
zdroje od zřizovatele tedy představovali částku 1 500 tis. Kč, což představuje 59 % oproti roku 
2011 (34% roku 2010). 
Od MPSV získala organizace dotaci na poskytování sociálních služeb 700 tis. Kč, z toho 592 tis. 
Kč na pečovatelskou službu a 108 tis. Kč na sociálně aktivizační služby. Příspěvky od Úřadu 
práce na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání byl v roce 
2012 ve výši 43 tisíc Kč. Na náklady spojené s vedením PAP (Pomocný analytický přehled) byla 
přijata dotace ze státního rozpočtu ve výši 65 tis. Kč. Ostatní zdroje získalo CSS Tišnov 
úhradami od klientů. Významný meziroční nárůst (18 %) zaznamenaly příjmy z pečovatelské 
služby, na čemž se částečně podílelo zvýšení sazeb od 1.6.2012.  
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Přehled nákladů a výnosů CSS Tišnov podle činností 
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Opravy provedené na DPS v roce 2012 

Za opravy byla celkově v roce 2012 vynaložena částka Kč 371 684,60 
Nejvýznamnější opravy: 
Běžné opravy  Náklady v Kč 
(zajišťované externě) Výměna radiátorů na D,   
 Výměna ohřívače – pedikúra  
 Opravy praček, vysavače, rotopedu  
 Oprava rozvodu vody  
 Oprava obkladu fasády  
 Výměna ventilu na stupačkách  
 Opravy výtahu, mazání  
 Oprava netěsnosti rozvodů SV  
 Oprava telefonní ústředny  
 Oprava klempířských prvků  
 Opravy aut  
 Běžné opravy celkem 128 818 
Plánované opravy   
 Oprava komínů 17 339 
 Montáž zámků a kování na B 25 176 
 Výměna okna strojovny výtahu 53 730 
 Výměna koberců v kancelářích 40 719 
Neplánované větší opravy   
 Oprava výtahu Čimperk 85 456 
 Digitalizace TV antény (původně 

plánováno na 2013, stihlo se v 2012) 
20 447 

Opravy celkem  371 685 
 
Pomocný analytický přehled (PAP) 
Pro Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvkovou organizaci, přibyla v roce 2012 díky 
hodnotě spravovaného majetku (nad 100 mil. Kč) povinnost zpracovávat Pomocný analytický 
přehled (PAP). Výkaz slouží k získávání informací pro účely monitorování a řízení veřejných 
financí a jeho zavedení pomocného analytického přehledu  (dále jen "PAP") vyplývá z 
evropských nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství  - ESA 
95.  V účetnictví CSS díky PAP došlo k navýšení celkového objemu účetních případů o 100%, tj. 
asi 3000 účetních případů navíc. Na úhradu nákladů (programový modul, školení,  mzdové 
náklady) byla přijata dotace ze státního rozpočtu.  
  
Kontroly 2012 
V roce 2012 proběhly v CSS tři významnější kontroly, přičemž při žádné nebyly zjištěny 
významné závady. Jednalo se o kontrolu odvodů zdravotního pojištění u VZP a odvodů 
sociálního pojištění v OSSZ Brno.  24. 9. 2012 proběhla veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu 
JM kraje, jejímž předmětem bylo plnění podmínek pro registraci sociální služby. Při kontrole 
podmínek registrace pečovatelské služby nebyla shledána žádná pochybení.  
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VIII.  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 2012 organizovány zejména v rámci SAS. Mezi pravidelné aktivity patřilo rehabilitační 
cvičení v tělocvičně DPS, trénování paměti s dobrovolnicí 
Martinou Čížkovou z Městské knihovny Tišnov a rukodělné 
dílničky, kde senioři upevňovali svoje motorické 
dovednosti při výrobě různých drobných výrobků. Již 
tradiční jsou také velikonoční a vánoční prodejní výstavy, 
na nichž bylo možné koupit ručně vyšívané ubrusy, přání, 
drhané ozdoby, šperky, háčkované ozdoby a řadu dalších 
ručně zhotovených výrobků. 
V průběhu roku 2012 se zapojovali senioři také do 
spolupráce s dětmi z tišnovských škol a dětského domova. 
Jednalo se například o společné pečení moučníku za účasti 
seniorek a dětí v Dětském domově Tišnov nebo společné čtení seniorů a dětí v Městské knihovně 
v Tišnově. V neposlední řadě měli senioři v roce 2012 možnost zúčastnit se tanečních zábav, 
kulturních vystoupení, zájezdů nebo besed.  
Zajištění akcí (organizace, doprovod apod.) je pro seniory bezplatné. Ostatní náklady, jako je 
jízdné, vstupné do památek nebo muzeí,  si senioři hradí sami. 

Kulturní akce 

V lednu se senioři poučili o nebezpečích, které na ně číhají v dopravě.  
Speciální bezbariérová projekce v rámci festivalu Jeden svět proběhla v pondělí 12. března 
v jídelně DPS Králova. Centrum sociálních služeb využilo nabídku organizátorů festivalu Jeden 
svět, o.p.s. Člověk v tísni, a umožnilo seniorům a osobám se zdravotním postižením zúčastnit se 
festivalu Jeden svět. Byl promítán film Trojmezí. 
16.2. proběhla ostatková maškarní zábava  s manželi Maškovými z Kuřimi.  
Oslava dne seniorů  proběhla ve čtvrtek 4.10. v domáckém duchu, za přítomnosti představitelů 
města (starosta, místostarosta, vedoucí sociálního odboru) a pod záštitou poslankyně Evropského 

parlamentu Ing. Bc. Zuzany Brzobohaté. V průběhu 
odpoledne vystoupili děti ze ZUŠ Tišnov, pěvecký 
sbor Patron z Nedvědice, mažoretky z Lažánek 
František Kratochvíl a jeho sestra Anna 
Kratochvílová. Na dvě hodiny přišli zahrát manželé 
Maškovi z Kuřimi a senioři si sami mohli zatančit 
v rytmu dechové i popové hudby. Závěr programu 
patřil souboru Katolické vzdělávací jednoty pod 
vedením paní Ireny Ochrymčukové, kteří zazpívali 
několik lidových písní z Tišnovska a zatančili 
Moravskou besedu.  
Bohatá na kulturní akce byla zejména adventní 

doba, kterou zahájila Mikulášská zábava s manžely Maškovými a s čertem, andělem a 
Mikulášem. Následovala vánoční výstava, zdobení perníčků, vystoupení zpěváka Jiřího Helána, 
vystoupení Cimbálové muziky Tomáše Zouhara a těsně před vánočními svátky vystoupení dětí ze 
ZŠ Dolní Loučky a ZŠ Smíškova.  
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Zájezdy  

V květnu navštívili senioři poutní kostel ve Křtinách. Poněkud netradiční byl červencový výlet 
parníkem do ZOO v Brně. V srpnu se jelo na výstavu Floria do Věžek u Kroměříže.  Uskutečnil 
se také krátký výlet do Městského muzea v Tišnově na výstavu „Generace po generaci“. 
Stejně jako v předchozích letech jezdili senioři pravidelně plavat. Na jaře i na podzim vyrazili na 
koupání do maďarského Mošonu. Na relaxaci a plavání do Městských lázní Boskovice se jelo 
osmkrát, do Kuřimi pouze dvakrát. Zvyšující se životní náklady seniorů a zvyšující se ceny 
dopravy a vstupného působí na stále klesající zájem seniorů o akce spojené s finanční úhradou.  
Pro nezájem ze strany seniorů musely být zrušeny i plánované zájezdy do vinného sklepa do 
Vrbic u Velkých Pavlovic a na vánoční trhy do Nového Města na Moravě.  

Dny otevřených dveří 

se konaly v úterý 9. 10. a středu 10. 10. 2012 
vždy v době od 9 do 16 hodin v rámci 4. 
ročníku Týdne sociálních služeb v ČR s 
mottem: ...ABY SE ČLOVĚK CÍTIL BÝT 
ČLOVĚKEM. Bylo možné si prohlédnout 
společné prostory Centra sociálních služeb 
jako je jídelna, tělocvična nebo knihovna, ale 
nahlédnout také k některým obyvatelům 
přímo do jejich bytu. Zájemci získali 
informace o domech s pečovatelskou službou 
a podmínkách bydlení v nich, o 
poskytovaných službách a další činnosti 
Centra sociálních služeb Tišnov. Součástí 
byla i malá výstavka ručních prací seniorů. O dny otevřených dveří je již tradičně značný zájem 
ze strany veřejnosti i zájemců o bydlení v DPS. V roce 2012 se přišla podívat téměř stovka 
návštěvníků. 
 

 

 
Vypracovala: Ing. Mgr. Jana Wildová 

 
 


