Výroční zpráva za rok 2014

být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což
znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání péče ze strany pečující osoby. Přejeme si, aby lidé mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí. Těm lidem, kteří
nemohou z různých důvodů žít doma a žijí u nás v zařízení, zajišťujeme zmíněné služby našimi kmenovými
zaměstnanci. Sto zaměstnanců spolupracovalo v loňském roce se studenty, dobrovolníky, rodinnými příslušníky a dalšími lidmi na zajištění potřebné péče. Snažili jsme se všichni, abychom poskytli tu nejlepší péči, ten
nejlepší servis.
Přejeme si, aby se u nás lidé cítili jako doma, když už tam z nějakých vážných rodinných či společenských
nebo zdravotních důvodů být nemohou. Jedním z našich cílů je zavádění prvků domácnosti v zařízení např.:
pomocí terapií, vybavení, prováděním běžných činností a úkonů, které jsou doma obvyklé.
V loni jsem psal v úvodu výroční zprávy, že toto „odústavňování“ je trend, o který by se měl snažit každý poskytovatel pobytových služeb (dříve ústav). Vysvětloval jsem, že transformace, deinstitucionalizace a humanizace bývalých ústavních zařízení je společným cílem zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů. Přiblížit život
lidí s hendikepem co nejvíce běžnému životu jejich vrstevníků. Jinými slovy, že jde o to, abychom dokázali
vytvořit takové podmínky pro život člověku s hendikepem, jaké by mohl mít, kdyby byl zdravý. Chceme, aby
lidé žili v našem domově nebo v chráněném bydlení pokud možno normálně. Jako doma.
Jednou z mnoha aktivit, které jsme pořádali společně s ostatními poskytovateli, byla i letní návštěva Cirkusu
Paciento, jejímž cílem bylo zajistit vícedenní socializační a aktivizační program pro klienty a zaměstnance se
zapojením veřejnosti v Libníči a blízkém okolí. Možná, že šlo také právě o kýženou podporu výše zmiňovaných přání a proměn v přístupu k lidem žijících v těchto zařízeních.
Na dalších stránkách najdete charakteristiky činností uváděné ve zřizovací listině. Uvidíte, jak jednotliví vedoucí našich služeb prezentují svoje činnosti včetně přehledu aktivit a dalších akcí. Celou zprávu ilustrují
fotografie J. Voběrka.
Pokud budete chtít vědět, co to všechno stojí a kdo to platí, jaké jsou tedy náklady spojené s poskytováním
sociálních služeb, tak to se dozvíte podrobněji za celou organizaci v samostatné kapitole Ekonomický úsek –
zpráva o hospodaření organizace včetně ověření čerpání dotace nezávislým auditorem. Na konci zprávy jsou
i aktualizované kontakty.

Úvod
Vážení a milí čtenáři,
dovolujeme si vám předložit výroční zprávu o činnosti v Domově Libníč a Centru sociálních služeb Empatie
za rok 2014.
Na Českobudějovicku poskytujeme služby lidem se zdravotním znevýhodněním více než šedesát let. Více než
deset let sociální služby v regionu společně plánujeme metodou komunitního plánování. Jednou z projednávaných priorit, kterou jsme v rámci aktualizace komunitních plánů v předloňském roce na pracovních skupinách řešili, bylo mimo jiné i udržení nabídky stávajících služeb z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Jako poskytovatelé jsme v minulém roce naplnili toto opatření a jsme rádi, že jsme díky podpoře zadavatelů
mohli poskytnout sociální služby téměř dvěma stům lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří tuto péči
potřebovali. Služby jsme nabízeli v pěti registrovaných službách: v Domově se zvláštním režimem - Libníč a
v sociálně terapeutických dílnách také v Libníči, dále v týdenním a denním stacionáři a v chráněném bydlení
Empatie na Pražské tř. a v Tyršových sadech v Českých Budějovicích.

Děkujeme za všechno v roce 2014.

Za Domov Libníč a CSS Empatie

Mgr. Alois Ambrož - ředitel

Jinou prioritou na tomto plánování obvykle bývá podpora domácí péče, podpora pečujících osob. Chceme-li
tedy někomu pomáhat profesionálně tak zjistíme, že sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění,
které vzniká rozhodnutím o registraci. Rozhodnutí vydávají krajské úřady a je podmíněno splněním řady
podmínek. To všechno se ovšem nevyžaduje, pokud pomoc poskytuje osoba blízká, nebo asistent sociální
péče. Skutečnost, že sociální službu poskytuje jiná osoba a ne registrovaný poskytovatel sociální služby, musí
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Základní informace, poslání a charakteristika činnosti
Příspěvková organizace: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Sídlo:
Libníč 17
373 71 Rudolfov

IČ: 00666271
Číslo účtu: 1000000881/5500
Dne 1. 1. 2003 zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 409

Další pracoviště:
Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice
Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice
Mrhal – Hlincová Hora, 373 71 Rudolfov

Statutární zástupce:
Mgr. Alois Ambrož – ředitel

Zřizovatel:
Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 70890650

Poslání organizace
Posláním organizace je podpora a rozvoj uživatele sociálních služeb při zachování fyzické a psychické soběstačnosti s cílem umožnit mu v co nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. K uživateli je
přistupováno individuálně a důstojně a současně jsou služby poskytovány tak, aby byly zachovány vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami. Zmiňovaná podpora a rozvoj všech poskytovaných služeb směřují především
k lidem z Jihočeského kraje.

Charakteristika činnosti a cílová skupina
Poskytujeme sociální služby osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s mentálním postižením,
osobám s kombinovaným postižením či jiným zdravotním postižením.
Cirkus Paciento v Libníči v roce 2014

Činnost vykonáváme na základě zřizovací listiny:

„Ústav néjni žádnej cirkus a Cirkus néjni žádnej ústav, milej pane“ (autor neznámý: diskuse k transformaci ústavní péče 2014 :o)

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou
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důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu
poskytované sociální služby, tj.:
a) domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 – organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, případně kombinovaného zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto
zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Organizace je
zřízena pro poskytování pobytových služeb dospělým osobám, které jsou posouzeny jako plně invalidní, nebo
osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.
b) denní stacionář dle ustanovení § 46 – organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména osobám s mentálním, případně
kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb dětem, které vzhledem k mentálnímu postižení potřebují péči, kterou
daná organizace poskytuje, a dospělým osobám, které jsou posouzeny jako plně invalidní.
c) týdenní stacionář dle ustanovení § 47 – organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména osobám s mentálním, případně
kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb dětem, které vzhledem k mentálnímu postižení potřebují péči, kterou
daná organizace poskytuje, a dospělým osobám, které jsou posouzeny jako plně invalidní.
d) chráněné bydlení dle ustanovení § 51 – organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, případně kombinovaného postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb dospělým osobám, které jsou posouzeny
jako plně invalidní.
e) sociálně terapeutické dílny dle ustanovení § 67 – organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Organizace je povinna zajistit
zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
pokud je potřebná. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti.
Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich
poskytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům. Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných
v rámci povinné péče o pozemky. Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních
služeb s pronájmem spojených. Provozuje část vlastní kapacity čističky odpadních vod pro následující připojené objekty a to Libníč č. p. 48 a 48A, Libníč č. p. 16 a pro objekt školy č. p. 47. Služby poskytované dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou
předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu.
Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
Více najdete na adrese http://domovlibnic.cz/images/dokumenty/zrizovaci_listina_2015.pdf
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ředitel

1

Chráněné bydlení

Týdenní stacionář

Denní stacionář

DOMOV LIBNÍČ A CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMPATIE

Sociálně-terapeutické dílny

Sociální úsek

Ekonomický úsek

Technicko-provozní úsek

zástupce ředitele

1

pracovník v soc.

0,50

službách

pracovník v soc.

službách

službách
pracovník v soc.

1

službách

1

1

1

1

pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách

1

DOP

pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách

0,80

pracovník v soc.

1

1

vedoucí úseku, PaM

0,5

pracovník v soc.

0,80

službách

službách

0,5

DOP

pracovník v soc.

0,80

pracovník v soc.

1

pracovník v soc.

vedoucí úseku

pracovník v soc.

0,50

službách

0,75

pracovník v soc.

0,75

1

1

0,75

DOP

0,75

vedoucí úseku

0,5

0,50

0,5

pracovník v soc.

službách

službách

službách

1

vedoucí úseku

1

vedoucí úseku

1

sociální pracovnice

1

účetní

1

socální pracovnice

1

účetní - pokladna

1

sociální pracovnice

celkem úvazků

celkem úvazků

4,00

službách

3,00

pracovník v soc.
službách

pracovník v soc.
službách

1

vedoucí úseku

Stravování

Údržba

1

vedoucí

1

technik

1

kuchař

1

údržbář

1

kuchařka

1

údržbář

1

kuchařka

1

údržbář

1

kuchař

1

údržbář

1

údržbář

1
celkem úvazků

pracovník v soc.

1

službách

celkem úvazků

6,00

celkem úvazků

7,00

celkem úvazků

5,00

psycholog
DOP

celkem úvazků

3,40

2,50

0,30

garant terap.
pomocý kuchař

1

pomocná kuchařka

1

pomocná kuchařka

1

pomocná kuchařka

celkem úvazků

7,00

ředitel / PaM

celkem úvazků

8,30

ODDĚLENÍ IV.

1

pradlena

ODDĚLENÍ V.

1 pracovník zásobování

1

vedoucí oddělení

1

vedoucí oddělení

1

vedoucí oddělení

1

vedoucí oddělení

vedoucí programů

1

zdravotní sestra

1

zdravotní sestra

1

zdravotní sestra

1

zdravotní sestra

zdravotní sestra

1

zdravotní sestra

1

zdravotní sestra

1

zdravotní sestra

1

DOP

0,80

zdravotní sestra

1

zdravotní sestra

1

zdravotní sestra

1

zdravotní sestra

0,80

DOP

1

zdravotní asistent

1

zdrav.asist

1

zdravotní sestra

1

zdravotní sestra

Aktivizační programy

1

pradlena

pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách

celkem úvazků

7,00

1

1

1

1

1

pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách

1

1

1

1

1

pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách
pracovník v soc.
službách

1

1

1

1

1

pracovník v soc.

1

službách
pracovník v soc.

1

službách
pracovník v soc.

1

službách
pracovník v soc.

1

službách
pracovník v soc.

pracovník v soc.

pomocný technik

1

veřejné prospěšné
práce

1

veřejné prospěšné
práce

1

veřejné prospěšné
práce
veřejné prospěšné
práce

1

veřejné prospěšné
práce

1

veřejné prospěšné
práce

službách
pracovník v soc.
službách

celkem úvazků

6,25

pracovník v soc.
službách

celkem úvazků

pracovník v soc.
službách

105,45

celkem úvazků

celkový počet pracovníků

40,00

službách

1,00

0,50

ODDĚLENÍ III.

DOP

1

1

4,00

ODDĚLENÍ II.

fyzioterapeut

1

1

pradlena

celkem úvazků

celkem úvazků

1

1

DOP

garant zdrav.péče

1

švadlena/pradlena

vedoucí úseku

Terapeutické programy

Organizační struktura a personální zajištění organizace

1

0,75

0,60

0,80

Domov se zvláštním režimem

Prádelna

110,00

1 ředitel
4 sociální pracovník
8 další odborný pracovník (DOP)
45 pracovník v sociálních službách
1 fyzioterapeut
18 zdravotní sestra
2 zdravotní aistent
3 účetní
28 provozní pracovník

Stav k 31. 12. 2014
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Poskytujeme podporu a péči lidem se zdravotním znevýhodněním
v pěti registrovaných službách

Dostupnost služby:

Sociálně terapeutické dílny

Popis místa a realizace poskytování služby:

Služba je dostupná linkovým autobusem z Českých Budějovic (odjezdy a příjezdy viz platný jízdní řád). Organizace zajišťuje uživatelům dopravu v rámci fakultativních služeb.

Sociálně terapeutické dílny jsou umístěny v areálu Domova Libníč, Libníč 17, p. Rudolfov 373 71. Služba je
poskytována v rámci třech samostatných dílen: keramická dílna, truhlářská dílna, ateliér pedigu.
V rámci sociálně terapeutických dílen zajišťuje organizace v souladu se zákonem o sociálních službách tyto
základní činnosti:

Identifikační číslo v registru poskytovatelů:

•

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

9435573

•

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Adresa poskytovatele služby:

•

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

•

podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Rudolfov

Vedoucí služby:
Mgr. Iva Jirovská
Tel.: 387 001 111, 603 524 719, e-mail: jirovska@domovlibnic.cz

Forma poskytované služby: Ambulantní
Kapacita poskytované služby:
15 uživatelů denně (pro velký zájem o službu byla v průběhu roku zvýšena kapacita služby na 24)

Provozní doba:
Po – Pá: od 8.00 hodin do 12.00 hodin (pro velký zájem o službu byla v průběhu roku rozšířena provozní doba i
na odpoledne od 13.00 hodin do 15.00 hodin)

Sociální služba je uživatelům poskytována od pondělí do pátku ve třech dílnách, a to keramické dílně, ateliéru
pedigu a v truhlářská dílně. Zájemce o službu je seznámen na osobní schůzce se sociálním pracovníkem s možnostmi a podmínkami poskytování služby. Součástí jednání se zájemcem je také prohlídka prostředí, kde se
služba poskytuje. Dílny se nalézají v přízemí objektu, ve všech je zajištěna dostupnost i osobám špatně mobilním či zcela imobilním (v keramické dílně a ateliéru pedigu je k dispozici schodolez). Kapacita každé dílny je 8
míst.
Po vyplnění „Žádosti o poskytování sociální služby“ je v případě volné kapacity sepsána „Smlouva o poskytování sociální služby“.
V truhlářské dílně se pracuje se dřevem a překližkou (rámování obrazů, výroba základních desek pro výrobky
z pedigu, výroba dekoračních předmětů, drobné opravy dřevěného nábytku apod.). Uživatelé se učí broušení,
řezání pilou, vrtání, soustružení, natírání, lakování, apod.

Cílová skupina:

V keramické dílně uživatelé pracují s keramickou hlínou a šamotem, učí se základní keramické postupy jakými
je ruční zpracování hlíny, začišťování a glazování, lití do forem, retušování apod. Vyrábí se zde různé mísy,
aromalampy, dekorační předměty, hrnečky, korálky.

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou schopny se umístit a působit
v běžných nebo chráněných pracovištích; jedná se zejména o osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením a osoby s kombinovaným
postižením.

V ateliéru pedigu se uživatelé učí pracovat s pedigem, šénou, přírodními provázky. Vyrábí nejrůznější košíky,
podnosy, misky, oplety lahví apod. Finální výrobky pak lakují, případně dozdobují keramikou či přírodními
materiály.

Poslání služby:
Posláním služby Sociálně terapeutické dílny je podpora a pomoc lidem s handicapem. Tito lidé nejsou z důvodu
svého handicapu umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Snahou sociálně terapeutické dílny je
začlenit tyto lidi v co největší možné míře do běžného života. Cílem služby je pomoci uživatelům získat pracovní
dovednost a schopnosti, základní společenské návyky a zajištění smysluplného využití jejich volného času.

Cíle:
Cílem služby je, aby naši klienti byli schopni zvládat potřebné dovednosti při péči o vlastní osobu, zlepšila se
jejich soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování.
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Materiální a technické zabezpečení služby:
Dílny jsou vybaveny elektrickým i ručním nářadím a zařízením (keramická pec, stříkací pistole na glazury,
brusky, vrtačky a drobné nástroje). Prostory jsou upraveny tak, aby vyhovovaly hygienickým normám
a potřebám pro jednotlivé činnosti.
V dílnách je uživatelům poskytována individuální pomoc a podpora odborně proškolenými zaměstnanci, při
práci se dřevem, s hlínou nebo s proutím tak, aby každý měl možnost uplatnit případně rozvíjet své schopnosti
a dovednosti.

Struktura uživatelů (počty uzavřených a ukončených smluv k 31. 12. 2014)
viz kapitola Sociální úsek

Zhodnocení roku 2014
Z důvodu zvyšujícího se zájmu uživatelů o práci v dílnách a požadavků i na prodloužení provozní doby, byla
navýšena kapacita dílen z 15 na 24 uživatelů denně a rozšířena provozní doba i na odpoledne.
Díky trpělivému, ohleduplnému a profesionálnímu přístupu zaměstnanců k uživatelům dokázali někteří
noví uživatelé naplnit svoje stanovené cíle a zvládnout i náročnější práci v dílnách. Při hodnocení plnění cílů z
individuálních plánů je toto patrné.
Dobrý výsledek je vidět i na zvyšujících se tržbách za prodané výrobky.

Vize a plány na rok 2015
Podpora služby z evropských peněz a z dotací.
Inovace: rozšíření nabídky služeb a činností v dílnách o další techniky s možností využívání /zpracování nových
materiálů v truhlárně, keramice i pedigu.
Podpora uživatelů k prohloubení pracovních dovedností a jejich další motivace formou finančního ohodnocení
za provedenou práci.

Domov Libníč – domov se zvláštním režimem

Intenzivnější spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb a služeb zaměstnanosti v našem regionu.

Název služby: Domov se zvláštním režimem:
Identifikační číslo: 3259412

Adresa poskytování služby:
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Rudolfov

Vedoucí Domova se zvláštním režimem:
PaedDr. Milan Kyzour, email: kyzour@domovlibnic.cz, tel.: 387 001 111, mobil: 728 786 631

Garant zdravotní péče: Jaroslava Urbánková,
email: urbankova@domovlibnic.cz,
tel.: 387001111,
mobil: 723 774 547

Vedoucí terapeutického týmu:
Bc. Ivan Hubal, email: hubal@domovlibnic.cz, tel: 387 001 111, mobil: 734 232 228
12
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Forma služby: Pobytová (nepřetržitý provoz)

Kapacita: 113 uživatelů

Cílová skupina:

Ubytování:

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním a s kombinovaným postižením.

Uživatelé jsou ubytováni na 4 odděleních. Převážná většina pokojů je dvoulůžkových (43), pokojů trojlůžkových je 6, jednolůžkových pokojů je 9.

Popis místa poskytované služby:

Rekondiční středisko – pracoviště Mrhal:

Domov Libníč se nachází v historické budově bývalých schwarzenbergských lázní na konci obce směrem
na Jelmo.

V pozdních jarních měsících a v létě nabízíme našim uživatelům týdenní pobyty v našem v našem rekondičním
objektu poblíž rybníku Mrhal, a to v rámci běžně poskytované péče. Uživatelé tuto nabídku, kterou jim poskytujeme
2 x ročně, vítají. Mohou se vymanit z běžného stereotypu, který dlouhodobý pobyt na jednom místě nutně provází.

Dostupnost: Dostupnost Domova Libníč je pro veřejnost nedisponující vlastním vozidlem omezená. Autobusová doprava zajíždí do obce cca třikrát denně.

Poslání:
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat specifickou pomoc a podporu především těm lidem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu schizofrenního onemocnění nebo poruch s bludy, a to s důrazem na
respektování jejich práv a individuálních potřeb.
Prostřednictvím sociálních, zdravotních, psychologických a terapeutických činností se snažíme zachovávat či
posilovat soběstačnost, společenské návyky a dovednosti uživatelů služby. Usilujeme o to, aby naši uživatelé
mohli vést aktivní a důstojný způsob života pokud možno co nejdéle. Současně vytváříme podmínky k ochraně
jejich základních lidských práv a oprávněných zájmů.

Stravování:
Stravování našich uživatelů i zaměstnanců zajišťuje vlastní kuchyňský provoz. Strava je uživatelům
podávána 5x denně formou - snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře (včetně pitného
režimu). V současné době je možno volit výběr ze dvou hlavních jídel.
Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a zároveň jsou respektována přání strávníků. V závislosti na
zdravotním stavu uživatelů jsou připravovány diety, jejichž označení je uvedeno níže.
dieta 3 - racionální dieta (bez omezení)
dieta 4 - dieta s omezením tuku - žlučníková
dieta 9 - diabetická
dieta BLP - bezlepková dieta
Jídelní lístek naleznete na našich webových stránkách www.domovlibnic.cz

Cíle poskytované služby:
Cílem služby je posílení či alespoň udržení dovednosti uživatelů v těchto oblastech:
•

péče o vlastní osobu samostatně nebo s naší pomocí

•

rozhodování se a prosazování vlastní vůle a přání samostatně nebo s naší pomocí a podporou

•

obhajování svých práv a individuálních svobod sám nebo s naší podporou

•

vyrovnání se se svým onemocněním a dodržování léčebného režimu samostatně nebo s naší podporou

•

udržování stávajících sociálních vztahů a navazování nových přátelství a kontaktů se svým okolím sám
nebo s naší pomocí

Složení personálu:
Pracovníci v Domově se zvláštním režimem pracují na pozicích zdravotní sestra, zdravotní asistent, fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách. Terapeutický úsek jako součást DzR je obsazen samostatnými odbornými pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Více viz v kapitole: Organizační struktura a personální zajištění organizace str. 10
Oblasti péče:
•

Popis činností podle Vyhl. Č. 505/2006 Sb.:

Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě na základě ordinací lékařů dle platných právních norem a předpisů /zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a jejich poskytování, zákona
č.108/2006 Sb. o sociálních službách a zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění). Tuto
odbornou péči zajišťují registrované všeobecné sestry s oprávněním k samostatné činnosti, zdravotní asistenti pod odborným dohledem, registrované všeobecné sestry a fyzioterapeuti (dle zákona 96/2004 Sb.)
Zdravotní a ošetřovatelská péče je realizována na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními
pojišťovnami (odbornost 913). Je poskytována podle individuálních ošetřovatelských plánů a vždy na
základě ordinace ošetřujícího lékaře.

•

poskytnutí ubytování

•

poskytnutí stravy

•

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

K 31. 12. 2014 jsme poskytli ošetřovatelskou a rehabilitační péči 113 uživatelům Domova Libníč, kteří byli
registrováni u těchto zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Vojenská zdravotní pojišťovna (201) a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211).

•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

•

•

sociálně terapeutické činnosti

Lékařská péče je poskytována smluvními lékaři zdravotních pojišťoven. Uživatelé mají možnost svobodné
volby praktického lékaře, odborného lékaře psychiatra a ostatních odborných lékařů. Zdravotní služby jsou
klientům poskytovány na základě svobodného informovaného souhlasu.

•

aktivizační činnosti

•

•

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přímou obslužnou péči nepřetržitě provádějí pracovníci sociální péče. Podílejí se na ní ale i všeobecné sestry a zdravotní asistentky. Tato pomoc zahrnuje úkony či pomoc uživatelům částečně či zcela imobilním
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•

k zajištění potřebné péče. Je prováděna na základě plánů péče.

Plány na rok 2015:

Terapeutická a aktivizační péče je náplní práce terapeutického úseku. Zaměstnanci tohoto úseku pracují na
pozicích další odborný pracovník, pracovník v sociálních službách - nepedagogický.

I v roce 2015 hodláme spolupracovat s dobrovolníky a budeme umožňovat praxi studentům.

Celý tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb našich uživatelů. Důraz
klade na citlivý přístup a respektuje individuální zvláštnosti každého klienta. Všichni pracovníci mají možnost
využít supervize.

Zhodnocení roku 2014:
Pracovníci přímé péče se v roce 2014 zúčastnili těchto kursů (školení) pořádaných zaměstnavatelem:

Kulturní, společenské a sportovní akce pro naše uživatele viz plán aktivit na r. 2015
Rekonstrukce a vybavení
V roce 2015 hodláme rekonstruovat a celkově zkulturnit prostředí ve společné jídelně – malba fresky, nákup
nových stolů a židlí, výměna podlahové krytiny, opravit prostor určený jako šatna zaměstnanců.
Dále po odděleních:
2. oddělení: Nákup nové LED TV 46´ do odpočinkového koutu v jídelně uživatelů.

Stáž v CSS Staroměstská
Konference (interní vzdělávací akce) „Chceme spolu mluvit?“

Rekonstrukce terasy s výhledem do parku.

Akreditovaný kurz „Psychiatrické minimum“
Školící akce „Prevence rizik při výkonu sociální práce“

Přebudování části 2. oddělení tak, aby ze současných 2 pokojů pro 5 uživatelů vznikly 3 pokoje (2 dvoulůžkové
se společným sociálním zařízením, 1 jednolůžkový s vlastním sociálním zřízením), abychom zajistili lepší komfort pro naše uživatele.

Školící akce „Provozní standardy kvality“ 1. a 2. část

3. oddělení:

Odborný seminář «Práce s motivací uživatelů» 1. a 2. část
Akreditovaný kurz «Psychohygiena» 1. a 2. část

Nákup nové LED TV 42´ do klubovny oddělení 3B, nákup jednoho lůžka včetně zdravotní matrace vel. 220
cm, nákup nábytku (sedací soupravy) do klubovny oddělení 3 B, pro potřeby relaxace uživatelů.

Odborný seminář «Zajišťování spokojenosti klientů“ 1. a 2. část

4. oddělení:

Školící akce „Individuální plánování s klienty“ 1. a 2. část

Nákup jednoho lůžka včetně zdravotní matrace vel. 220 cm, vybudování nové kuchyňky pro potřeby uživatelů
na 3. patře 4. oddělení včetně celkového vybavení.

Akreditovaný kurz «Řešení konfliktu a vyjednávání»

Rekonstrukce koupelen na 3. patře.

Spolupráce s dobrovolníky
Za 4 našimi uživateli DZR docházeli dobrovolníci z Diecézní charity České Budějovice a z Dobrovolnického
centra ADRA České Budějovice.

Výměna střešních oken do zahrady na 3. patře.
5. oddělení:

Praxe studentů

Pokračování rekonstrukcí podlah v koupelnách, předsíňkách pokojů, dále utěsnění oken a výměna žaluzií.

Na DzR probíhala praxe studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, Pedagogické fakulty JU, Teologické fakulty JU, SZŠ a VOŠZ České Budějovice (seznámení se zařízením - prohlídka, prostudování základních dokumentů, rozhovory s jednotlivými pracovníky, rozhovory s klienty, aktivní účast na zájmových činnostech a terapiích.

Terapeutický úsek pro Domov se zvláštním režimem:

Co se povedlo

Při individuální terapii se staví na účinku emocionálního vztahu terapeuta a jeho klienta. Klient má terapeuta
k dispozici jen pro sebe. Terapeut facilituje proces navazování důvěry, sounáležitosti a pochopení a podněcuje
tím uživatelovy zážitky z intenzivního vztahu s chápajícím člověkem.

2. oddělení:
Vybavení odpočinkového koutu v jídelně pro pohodlí uživatelů dvěma sedacími soupravami.
3. oddělení:
Vybudování kuchyňky pro potřeby uživatelů na oddělení 3B, nákup drobného vybavení, nádobí na indukci a
elektrospotřebičů (varná konvice, indukční dvouvařič, mikrovlnná trouba, lednice).
4. oddělení:
Nákup zařízení na dovybavení kuchyňky pro potřeby uživatelů - skříňky, pečící trouba, indukční dvouvařič
a drobné kuchyňské náčiní.
5. oddělení:
Rekonstrukce 5 koupelen - podlahy a odpady
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Činnost terapeutického úseku je zaměřena na terapeutické a aktivizační činnosti s našimi uživateli.
Terapii aplikujeme formou individuální a skupinovou.

Individuálně pracujeme jak s lidmi, kteří mají menší pohyblivost nebo jsou imobilní, tak s těmi, jejichž vydělování z kolektivu a nechuť vstupovat do prostoru mezilidské komunikace jsou důsledkem psychického onemocnění.
Skupinová terapie využívá skupinové dynamiky. Ve skupině získávají naši uživatelé náhled na vlastní chování,
a to prostřednictvím reakcí ostatních členu skupiny, zvlášť u těch, kteří mají podobné potíže. Skupinová terapie
má velký sociální a integrační náboj, nabízí účastníkům zážitky z týmových činností.
Při aktivizačních činnostech poskytujeme pomoc při obnovování či upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím a provádíme nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a do17

vedností. Obyvatelům domova nabízíme pohybovou aktivizaci, například formou sportovních soutěží, výletů,
návštěv výstav, koncertů a divadel.
Aktivizační činnosti probíhají v přilehlém parku, zahradě a v našich dílnách: výtvarném ateliéru, keramické
dílně, ateliéru ručních prací, truhlářské dílně, ateliéru pedig, ateliéru suchých vazeb a ve cvičné kavárně.
Terapeutický tým se zaměřuje i na korekci vnitřních obrazů konfliktních událostí v životě uživatelů, které vedou
k jejich zmatenému myšlení a chování. Proto spolupracuje s psychologem a psychiatrem.

Aktivity v roce 2014:
•

LEDEN

•

Lišov – prodejní výstava

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

XIV. ročník turnaje ve stolním hokeji a stolním fotbale v Empatii

•

ÚNOR

•

Písničky Karla Hašlera

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Turnaj uživatelů a zaměstnanců v Boccii v Empatii

•

Výstava artefaktů „Barvy duše“ - PFJCU, České Budějovice

•

Turnaj v Boccii

•

BŘEZEN

•

Maškarní zábava

•

Zážitková akce – canisterapie (Hafík o.s.)

•

Obecní bál v Libníči (ples obce a Domova Libníč a CSS Empatie)

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

DUBEN

•

Velikonoční prodejní výstava výrobků – prostory organizace,

•

Lišov, Teplárny a.s.

•

Den v zeleném (oslava Velikonoc) – na zelený čtvrtek

•

Velikonoční turnaj ve stolním tenise v Písku

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Stavění májky a pálení čarodějnic – park v Libniči

•

KVĚTEN

•

Konference organizace v Libníči „komunikace aneb chceme spolu mluvit (?)“

•

Hobby – jaro – Výstaviště České Budějovice

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

XXI. ročník sportovních her na Hluboké

•

Turnaj ve fotbale pro handicapované – SENI CUP Havlíčkův Brod

•

Rekreační pobyt s uživateli II.odd. na Mrhale

•

Turnaj v Boccii

ČERVEN
•

Hornické slavnosti v Rudolfově

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Rekondiční pobyty Mrhal pro uživatele z Domova Libníč

•

Prodejní výstava – Temelín

•

Zahradní slavnost – Empatie

•

Koncert – skupina GAMA v Libníči na návsi

•

Den otevřených dveří – Nazaret Borovany

ČERVENEC
•

Táborák v Domově Libníč

•

Rekondiční pobyty Mrhal pro uživatele z Domova Libníč

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Kráska a zvíře - otáčivé hlediště v Tyně nad Vltavou

SRPEN
•

Libničské slavnosti (součástí akce je vystoupení CIRKUS PACIENTO) a prodej výrobků z dílen

•

Rekondiční pobyty Mrhal pro uživatele z Domova Libníč

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

ZÁŘÍ
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•

Země živitelka

•

Atletické závody v Bechyně

•

Kavárna Libníč (oslava výročí otevření cvičné kavárny v Libníči)

•

Rekondiční pobyty Mrhal pro uživatele z Domova Libníč
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•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

Akreditované kurzy:

•

ŘÍJEN

Etika v pomáhajících profesích

•

Lišovské slavnosti

Zvládání syndromu vyhoření

•

Pétangue, Empatie

Prevence zdravotních rizik při výkonu sociální práce

•

Výstava „ Podzimní paleta“ – hejtmanství Jihočeského kraje

Individuální plánování s klientem

•

Hobby, prodej

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

LISTOPAD

•

Vernisáž výstavy „Zimní čas“ –Městská knihovna Zliv

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Prodejní výstava v Lišově

•

ArtFest – veletrh výtvarného umění

•

Adventní trhy – prodejní výstava

•

PROSINEC

•

Mikulášská zábava a nadílka v Domově Libníč

•

Prodejní výstavy – prostory organizace, SÚ Servis, Teplárny a.s.

Ostatní školení:

•

Předvánoční setkaní s opatrovníky, klienty a zaměstnanci

Nezávislé konzultace s externím odborníkem zaměstnanců v sociálních službách

•

Posezení v kavárně

Plány terapeutického úseku na rok 2015:

•

Adventní prodej a koncert

•

Větší zapojení uživatelů v pracovních činnostech na zahradě

•

Vánoce

•

Dokončení nástěnných maleb na chodbě Domova Libníč

•

Silvestr

•

Zahájení výzdoby nástěnnými malby v jídelně uživatelů

Zjišťování spokojenosti klientů
Řešení konfliktu a vyjednávání
Psychohygiena
Psychiatrické minimum
Odborná stáž:
Domov Petra Mačkov
CSS Jindřichův Hradec – Bobelovka
Interní vzdělávací akce:
Chceme spolu mluvit?

Plán aktivit na rok 2015 :

Terapeutický úsek – zhodnocení roku 2014:
Za nejdůležitější momenty loňského roku považujeme:
•

Úspěšná účast uživatelů v mezinárodních a regionálních výtvarných výstavách

•

Neorenesanční nástěnná dekorační výzdoba interiéru budovy

•

Zapojení uživatelů do práce se sušinami s významnými úspěchy, zejména propojení individuální terapie
problémových uživatelů s prací v ateliéru suché vazby.

•

LEDEN

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

XV. ročník turnaje ve stolním hokeji a stolním fotbale

•

ÚNOR

•

Písničky Karla Hašlera

•

V rámci nácviku sebeobsluhy – nácvik vaření s uživateli na kuchyňkách příslušných oddělení

•

Maškarní ples

•

Rozšíření cvičné kavárny o prostor z bývalého skladového prostoru

•

•

Pracovníci terapeutického úseku se podíleli na kultivaci zahrady.

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

BŘEZEN

•

Ples obce Libníč

Pracovníci terapeutického úseku se účastnili těchto školících akcí zprostředkovaných zaměstnavatelem:

20

21

•

Turnaj uživatelů a zaměstnanců ve stolním tenise

•

ŘÍJEN

•

Velikonoční prodejní výstava – prostory organizace, Teplárny, a.s., Madeta

•

Hobby podzim

•

Den v zeleném – oslava Velikonoc

•

Výstava obrazů na hejtmanství Jihočeského kraje

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

DUBEN

•

LISTOPAD

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Výstava obrazů – Hornický muzeum m. Rudolfov

•

Prodejní výstava v Lišově

•

Výstava obrazů a recitace básní - kavárna Living room

•

Adventní trhy

•

Celodenní turistický výlet do Pořešina

•

ArtFest- veletrh výtvarného umění

•

Stavění májky a pálení čarodějnic

•

PROSINEC

•

KVĚTEN

•

Mikulášská zábava v DL

•

XXII. sportovní hry na Hluboké

•

Mikulášská nadílka

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Prodejní výstavy – prostory organizace, SU servis, Teplárny, a.s.

•

Výlet do ČB

•

Vánoční koncert v Libníči

•

ČERVEN

•

Předvánoční posezení s rodiči, klienty, zaměstnanci

•

Rudolfovské slavnosti

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Rekondiční pobyty Mrhal pro uživatele z Domova Libníč

•

Zahradní slavnost – Empatie

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

ČERVENEC

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

Rekondiční pobyty Mrhal pro uživatele z Domova Libníč

•

SRPEN

•

Libníčské slavnosti

•

Rekondiční pobyty Mrhal pro uživatele z Domova Libníč

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč

•

ZÁŘÍ

•

Kavárna Libníč – oslava výročí otevření cvičné kavárny

•

Lišovské slavnosti

•

IV. ročník turnaje v petangue v Empatii

•

IV. ročník atletických závodů v Bechyni

•

Regionální atletické závody v Českých Budějovicích – SPMP

•

Štěstí s překážkou – kulturně osvětová akce na náměstí v Ćeských Budějovicích

•

Rekondiční pobyty Mrhal pro uživatele z Domova Libníč

•

Narozeninová diskotéka v Domově Libníč
22
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Poslání:
Posláním týdenního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu lidem s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv, individuálních potřeb a dosahování co nejvyšší míry
soběstačnosti při zvládání běžných životních situací.

Cíle služby:
Týdenní stacionář je službou, která pomáhá a odlehčuje rodinám, rodičům v produktivním věku nebo osamělým rodičům pečujícím o svého dospělého potomka či rodinného příslušníka s postižením, přičemž je zachován pevný kontakt klienta se svou rodinou.
Cílem služby je připravit klienta na možnost využívání služby chráněného bydlení. Zaměřujeme podporu tak,
aby využíváním služby týdenního stacionáře klient:
•

zvládl v co největší míře sebeobsluhu včetně hygieny

•

dokázal projevit vlastní vůli a rozhodnutí – např. vyjádří své přání nebo naopak odmítnutí, spokojenost
nebo nespokojenost; rozhodne se pro zájmovou činnost, která ho baví, vybere si jídlo, které mu chutná

•

dokázal přijmout vlastní odpovědnost za to, co zná, umí, dodržoval svoje povinnosti – např. udržuje čistotu na pokoji nebo ve společných prostorách, ohlašuje odchody z domácnosti zaměstnanci ve službě,
dochází na sjednané aktivity

•

dodržoval svoji bezpečnost, znal svoje rizika – přijal podporu, která rizika snižuje – umí přiměřeně reagovat v neobvyklých situacích (např. požádá o pomoc, ohlásí situaci)

•

přijímal aktivně nové zkušenosti, učil se novým věcem – např. nacvičuje trasu, kterou pak bezpečně
zvládá, učí se a provádí potřebné domácí práce, rozvíjí pracovní i osobní návyky a dovednosti (např.
nákupy pro vlastní potřebu, využívání veřejných služeb), dodržuje pravidla slušného chování a nestigmatizující chování k neznámým lidem (hned netyká, hned se neobjímá, umí se představit atd.)

Popis místa poskytované služby:

Týdenní stacionář

Adresa poskytování služby:

Služba je poskytována ve dvou domácnostech a v tréninkovém bytě. Vstupy do domácností a bytu jsou oddělené, každá tato část má svoji šatnu, obývací kuchyni, koupelny a WC. Pokoje jsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové. Jedna z domácností má k dispozici malou dílnu i vstup do přilehlé zahrady, která je součástí služby.
Druhá domácnost je řešena alespoň částečně bezbariérově. Protože jsou ubytovací prostory v těsné blízkosti
dalších registrovaných služeb organizace, klienti mají k dispozici široké využití i ostatních prostor – tělocvična, wellness prostory, místnosti pro aktivizační činnosti, park, venkovní bazén, hřiště, terapeutickou zahradu.

Pražská tř. 489/88, 370 04 Č. Budějovice

Dostupnost:

Vedoucí týdenního stacionáře: Mgr. Ivana Pilná

Pobytová služba týdenního stacionáře je realizována v těsné blízkosti ulice Pražská, se snadnou dostupností
MHD (č. 2 a 8).

Název služby: Týdenní stacionář
Identifikační číslo v registru poskytovatelů: 4309156

mobil: 734 314 497

Popis činností ve službě:

e-mail: pilna@domovlibnic.cz

Forma poskytované služby: pobytová

Pro klienty týdenního stacionáře jsou zajištěny základní činnosti v rozsahu úkonů stanovených zákonem č.
108/2006 a vyhláškou sb. 505/2006

Kapacita: 24 uživatelů

a) poskytnutí ubytování

Provozní doba: pondělí od 6:00 – pátek 17:00 hod.

b) poskytnutí stravy

Cílová skupina:

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

osoby s mentálním postižením nebo osoby s kombinací mentálního postižení s tělesným či smyslovým postižením

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
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e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Vize a plány na rok 2015:

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Upravíme zahradu, která je součástí služby tak, aby sloužila jako běžná zahrada jako např. u rodinného domu.
To znamená, že v ní vytvoříme posezení pro společná setkávání a relaxaci, zároveň bude péče o zahradu dobrým prostředkem pro aktivizaci nebo terapii klientů.

g) sociálně terapeutické činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
ch) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Bydlení v tréninkovém bytě je dobrým předvojem pro chráněné bydlení, tedy naplnění cíle služby týdenního
stacionáře. Proto vyvineme snahu, abychom tréninkové bydlení přetransformovali do chráněného bydlení po
praktické i administrativní stránce i za cenu upravení kapacity týdenního stacionáře.

Struktura uživatelů viz kapitola Sociální úsek
Zhodnocení roku 2014:
V březnu se tři klienti zúčastnili rekvalifikačního kurzu Pomoc při přípravě pokrmů, který zorganizovalo o.s.
POMOC Týn nad Vltavou v odborném učilišti v Lišově. Klienti po dobu několika týdnů dojížděli do učiliště a
procházeli teoretickou i praktickou částí kurzu, za který pak obdrželi osvědčení. Je to dobrý krok pro případné
pracovní uplatnění v tomto oboru.
Na konci roku se někteří klienti přihlásili do zájmových činností MOZAIKA, které pro ně zorganizovalo
občanské sdružení IN. Klienti tak v týdnu pravidelně docházeli do tanečního, hudebního kroužku nebo do
dílny, kde vytvářeli různé propagační materiály.
Jedna z klientek v prosinci získala pracovní místo v pekárně, jejíž provoz zajišťuje společnost Mezi proudy.

Akce a činnosti, kterých se klienti týdenního stacionáře účastnili v roce 2014:
Leden – turnaj ve stolním fotbale a hokeji
Únor – turnaj v kuželkách v Klíčku Tábor (1 klient) , karneval v Písku pořádaný DOZP Zběšičky (4 klienti),
turnaj v boccii (8 klientů), maškarní zábava v DZR Libníč (6 klientů)
Březen - prezentace canisterapie v DZR Libníč (3 klienti)
Duben – rekondiční pobyt v Hrdoňově na Lipně (14 klientů), Zdislavská pouť pořádaná DOZP Pístina
(3 klienti), Abilympiáda (1 klient)
Květen – pěší túra Zámostí – Purkarec (4 klienti), My-taky-fest
Červen – turnaj v CUBBu v Mačkově (4 klienti), Setkání kamarádů v Sociální pohodě Javorník (7 klientů),
koncert kapely GAMA na návsi v Libníči (9 klientů)
Červenec – 11. národní hry speciálních olympiád v Brně (1 klient)
Srpen – týdenní rekreační pobyt na Mrhale
Září – atletické závody v Bechyni (2 klienti), cyklopobyt na Mrhale (6 klientů), Westernový den v Mačkově (2 klienti), regionální atletické závody (6 klientů), turnaj v „Člověče, nezlob se“ pořádaný DUHA
Písek a DOZP Zběšičky (2 klienti)
Říjen – turnaj v petangue (3 klienti), vernisáž výstavy Podzimní paleta na Krajském úřadě (6 klientů), Skřidelský brambor pořádaný o.s. Koníček (7 klientů), turnaj v šipkách v Táboře (3 klienti)
Listopad – disco ve Zběšičkách (3 klienti),
Prosinec – plavecké závody ve Strakonicích (2 klienti), mikulášská cesta Empatií pořádaná studenty česko-anglického gymnázia, mikulášské disco v Kamberku u Mladé Vožice (4 klienti), vánoční posezení s rodiči, opatrovníky, zaměstnanci.
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Kapacita: 24 uživatelů

Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz
Cílová skupina:
osoby s mentálním postižením nebo osoby s kombinací mentálního postižení s tělesným či smyslovým postižením

Poslání a cíle služby:
Posláním chráněného bydlení je poskytovat osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením v mladším
nebo produktivním věku aktivní podporu při jejich osamostatňování a začleňování do běžné společnosti.

Cíle:
Snižovat nebo úplně omezit závislost uživatele na pomoci druhé osoby, tím, že chceme:
•

podporovat klienta v samostatném rozhodování,

•

seznamovat klienta s právy i povinnostmi jakéhokoliv občana a dále s etickými pravidly v běžné
společnosti,

•

zajistit podmínky k vytvoření vlastního životního zázemí (bezpečí, jistota) a podpořit ztotožnění
se s vlastním bydlením bez původního rodinného prostředí,

•

rozvíjet klientovy schopnosti a dovednosti (seberealizace),

•

zprostředkovat kontakt se společenským prostředím – podporovat spolupráci a udržovat kontakt s rodinnými příslušníky uživatele nebo jeho původním sociálním zázemím, pokud má tato
podpora pro uživatelův život význam.

Chráněné bydlení

Popis místa poskytované služby:

Název služby: Chráněné bydlení Empatie

Chráněné bydlení Tyršův sad:

Identifikační číslo v registru poskytovatelů: 4959409

Chráněné bydlení Empatie

Službu poskytujeme v dvoupatrovém činžovním domě v běžné zástavbě městské čtvrti Kněžské Dvory. Budova
má 14 jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojů. Společné kuchyňky pro přípravu jednoduchých jídel nebo
nápojů jsou umístěny na každém patře, podobně jako koupelny a WC. V budově je výtah, přízemí je částečně
bezbariérové. V přízemí je pak k dispozici kuchyně s obývacím pokojem sloužící pro společná setkávání nebo
vaření. V zadní části domu je vstup do zahrady, umožňující relaxaci, ale i zahradní terapii. Zároveň je zde
pekárna, kde někteří klienti našli pracovní uplatnění.

Pražská tř. 489/88

Chráněné bydlení Pražská třída:

370 04 České Budějovice

Chráněné bydlení Empatie

Domek se čtyřmi malometrážními byty je umístěný v areálu Centra sociálních služeb Empatie. Byty jsou vybaveny kuchyní, pokojem, koupelnou s WC. Jeden z bytů je bezbariérový. Tři z bytů jsou ideální pro bydlení dvojic,
partnerů. V okolí domku je velmi příjemné prostředí parku, v blízkosti je bazén nebo hřiště.

Tyršův sad 403/9

Dostupnost:

370 10 České Budějovice

Vedoucí služby: Mgr. Ivana Pilná

Obě Chráněná bydlení jsou nedaleko od středu města a jsou dostupná Městskou hromadnou dopravou. Chráněné bydlení Pražská tř. MHD č. 2 – U severní zastávky, Chráněné bydlení Tyršův sad MHD č. 6 – zastávka
Motor Jihokov.

mobil: 734 314 497, e-mail: pilna@domovlibnic.cz

Popis činností ve službě:

Forma poskytované služby: pobytová

Činnosti vyplývají ze základních činností vyhlášky č.505/2006 Sb v rozsahu úkonů uvedených v této vyhlášce.

Adresa poskytovatele služby:
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
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Směřují k získávání nebo upevňování schopností a dovedností pro samostatné vedení své domácnosti a způsobu života srovnatelného se způsobem života zdravých vrstevníků. Jedná se o tyto činnosti:

Akce a činnosti, kterých se uživatelé v roce 2014 účastnili:
Leden: turnaj ve stolním hokeji a fotbale pořádaný denním stacionářem (6 klientů)

•

stravování

•

ubytování

•

pomoc nebo zajištění hygieny

•

pomoc při zajištění chodu domácnosti

•

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Duben: rekondiční pobyt v Hrdoňově na Lipně (11 klientů), Zdislavská pouť pořádaná DOZP Pístina (4 klienti), abilympiáda v Domě dětí a mládeže (2 klienti), pálení čarodějnic pořádané DZR Libníč (4 klienti)

•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Květen: pěší túra Zámostí-Purkarec (5 klientů), My-taky-fest (5 klientů)

•

sociálně terapeutické činnosti

•

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Červen: pobyt v Klepákově Mlýně pořádaný Klubem Stráž (5 klientů), turnaj v CUBBu v Mačkově (2 klienti), víkendový pobyt na Mrhale (10 klientů), koncert kapely GAMA na návsi v Libníči (8 klientů), představení Čarokraj
v Národním divadle v Praze (3 klienti), hudební festival „Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“ v Olomouci
(1 klient)

Únor: turnaj v kuželkách v Klíčku Tábor (1 klientka), masopust v Políkně (3 klienti), karneval v Písku pořádaný
DOZP Zběšičky (3 klienti), turnaj v boccii (3 klienti), vernisáž výstavy Barvy duše na Pedagogické fakultě JU (2
klienti), maškarní zábava v DZR Libníč (1 klient)
Březen: Obecní bál v Libníči (3klienti), prezentace canisterapie v DZR Libníč (2klienti)

Struktura uživatelů:

Červenec: 11. národní hry speciálních olympiád v Brně (4 klienti)

viz kapitola Sociální úsek

Srpen: týdenní pobyt na Mrhale pořádaný denním stacionářem (4 klienti), exkurze na letiště v Praze (3 klienti)

Zhodnocení roku 2014:
Na začátku roku si klienti dohodli trvalé odhlášení snídaní ve stravovacím systému organizace. Osvědčila se
jim totiž více praxe individuální podpory zaměstnancem, kdy si klient pořizuje snídaně podle svojí představy.
V březnu se podařilo vyhledat a zprostředkovat zaměstnání pro dva klienty na volném trhu práce. Oba našli
pracovní uplatnění jako uklízeči, zaměstnává je úklidová agentura.
V červnu byla dohodnuta spolupráce s občanským sdružením POMOC Týn nad Vltavou. Sdružení zaměstnalo
tři klienty, kteří se svým asistentem provádějí na pracovišti Pražská práce při údržbě zahrady a parku.
V červnu byl domek chráněného bydlení Pražská oplocen stylovou ohradou. Plot, zakoupený z finančního daru
firmy Kern-Liebers, pomyslně odděluje prostor chráněného bydlení od ostatních služeb organizace, dokonce
byl tento prostor obohacen o markýzu. Ohrazením se přispělo k větší ochraně soukromí obyvatel domku, ale
také ke zvýšení jejich zodpovědnosti, kdy za plotem o vymezený prostor pečují jako o „svou“ zahradu: sekají
trávu, hrabou listí, zametají nebo odklízejí sníh jako doma.
V srpnu byla na chráněném bydlení Tyršův sad instalována elektrická požární signalizace, od listopadu pak
probíhal její zkušební provoz s napojením do systému střežení. S její instalací souvisely i malířské práce v interiérech budovy.
V říjnu jsme dosáhli naplnění propagovaného cíle naší služby ve smyslu zvýšení soběstačnosti klienta a tím
snižovat míru podpory a jeho závislosti na sociální službě natolik, aby se přestěhoval do vlastního bydlení a
využíval např. terénní službu. Pobyt u nás ukončila klientka, která se rozhodla žít se svým dlouholetým přítelem.
Na konci roku byla sjednána spolupráce se společností Mezi proudy, které si pronajalo pekárnu v Tyršově sadu,
zahájilo tam svoji činnost a díky svým projektům zaměstnalo v pekárně dva klienty.

Září: atletické závody v Bechyni (2 klienti), cyklopobyt na Mrhale pořádaný týdenním stacionářem (4 klienti), exkurze do plzeňského pivovaru (4 klienti), westernový den v Mačkově (2 klienti), turnaj v „Člověče,
nezlob“ se pořádaný DUHA Písek a DOZP Zběšičky (2 klienti), Štěstí s překážkou pořádané na náměstí
Magistrátem Č. Budějovic (6 klientů)
Říjen: turnaj v petangue (3 klienti), vernisáž výstavy Podzimní paleta na Krajském úřadě (5 klientů), turnaj
v šipkách pořádaný DS a TS Klíček ze Zaluží Tábor (1 klient)
Listopad: disco ve Zběšičkách (4 klienti), turnaj v pink-ponku ve Dvoře Králové nad Labem pořádané Hnutím
speciálních olympiád (3 klienti)
Prosinec: plavecké závody ve Strakonicích (2 klienti), mikulášská cesta Empatií pořádaná studenty česko-anglického gymnázia, Mikulášské disco v Kamberku u Mladé Vožice pořádané DS Klíček Tábor (3 klienti), vánoční
posezení spojené s Dnem otevřených dveří v pekárně pořádaný společností Mezi proudy

Vize a plány na rok 2015:
Rozšíříme současný bezpečnostní systém (požární signalizace, dostupný klientský telefon s jednoduchým ovládáním) o další, a to z důvodu obsazení nočních směn pohotovostními službami zaměstnanců. Tím bude posílena personální obsazenost během denních směn a my přizpůsobíme dovážení stravy z kuchyně organizace podle
aktuálních potřeb klientů, protože zaměstnanci mohou poskytnout potřebnou podporu při zajištění vlastní celodenní stravy klienta.
Budeme usilovat o rozšíření naší služby alespoň o jeden pronajatý byt ve městě. Někteří z klientů totiž mají zájem bydlet nezávisleji, přesto s dostupnou podporou zaměstnanců.

Další aktivizační činnosti byly v listopadu sjednány s občanským sdružením IN, které našim klientům rozšířilo
svoji nabídku a kromě již využívané večerní počítačové školy a večerní školy, se někteří rozhodli navštěvovat
dílnu, též v prostorách sdružení, v Krajinské ulici.
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Denní stacionář
Identifikační číslo v registru poskytovatelů: 5892031
Adresa poskytovatele služby:
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie / Pražská tř. 489/88 / 370 04 České Budějovice

Vedoucí služby: Mgr. Monika Liďáková
mobil: 734 314 495
e-mail: lidakova@domovlibnic.cz

Forma poskytované služby: ambulantní služba
Kapacita: 28 uživatelů
Provozní doba: 7:00–16:00 hod.
Provoz stacionáře je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.

Poslání:
Denní stacionář nabízí dospělým lidem se zdravotním znevýhodněním pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost
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Co nabízíme:

Dostupnost:

Činnosti jsou zajištěny v rozsahu úkonů stanovených zákonem č.108/2006 Sb.o sociálních službách a provádějící vyhláškou č.505/2006 Sb.

Služba je realizována v těsné blízkosti ulice Pražská, se snadnou dostupností MHD (č. 2 a 8). – U severní zastávky, železniční dopravy – Severní zastávka a vhodnou polohou nedaleko středu města Českých Budějovic.

Základní činnosti při poskytování sociální služby jsou:

Struktura uživatelů: viz kapitola Sociální úsek

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Činnosti uživatelů v roce 2014

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Vzdělávací aktivity: logopedické cvičení, trénování paměti, kurz základního vzdělání, konverzace v anglickém
jazyce

poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob
sociálně terapeutické činnosti: sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci
vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Café Empatie:

Hudební aktivity: zpívání za doprovodu kytary a heligonky, hra na kytaru, flétnu a na klávesy, kulturní akce v
amfiteátru
Sportovní činnosti: Boccia, stolní tenis, trénink fotbalu a atletiky na SKP Č.B., využívání ledové plochy a sportovní haly v HC Pouzar, registrace v Českém hnutí speciálních olympiád
Dílny: dílna ručních prací, keramická dílna, nácvik jemné motoriky, arteterapie, zooterapie, socioterapeutické
dílny na Libníči, využívání dílen i mimo naše zařízení
Pracovní činnosti: zahrada, cvičná kavárna
Socioterapeutické činnosti:
Relaxace: sauna, relaxační místnost, bazén
Spolupráce se studenty a dobrovolníky

Je cvičná kavárna, kde obsluhují lidé se zdravotním znevýhodněním. Je to forma pracovní činnosti, kde za podpory zaměstnanců denního stacionáře tito lidé rozvíjejí sociální dovednosti, samostatnost, schopnost sebeobsluhy, posilují komunikaci a zvyšují sebevědomí.
Je zde možné zakoupení drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů.

Cíle:

Zajímavé akce uživatelů denního stacionáře za rok 2014
Leden:
Pedikúra 2x měs.
Divadelní dílna se studenty

Zavedení programu VOKS a její praktikování při každodenních činnostech.
Pravidelné setkávání klientů, rodičů a opatrovníků.

Dům umění – výtvarná dílna
T. Sviny – keramická dílna

Uplatňování pracovních návyků a upevňování dovedností uživatelů.
Začleňování dobrovolníků do aktivit denního stacionáře.
Zkulturnění prostředí denního stacionáře a relaxační zóny.
Tvorba přírodní zahrady.

Turnaj ve stolním hokeji a fotbale v CSS Empatie (20. – 23. 1.)

Únor:
Pedikúra 2x měs.
Dům umění – výtvarná dílna

Popis služby:

T. Sviny – keramická dílna

Na denním stacionáři mohou klienti využívat denní místnosti, společenskou místnost a pracovní dílny – keramickou dílnu, dílnu ručních prací, výtvarnou a hudební místnost, tělocvičnu, cvičnou kavárnu, kuchyňku,
jídelnu, saunu, relaxační místnost, šatny pro uživatele a společné sociální zařízení se sprchami a hydromasážní
vanou. Součástí prostorů denního stacionáře je zahrada, bazén a amfiteátr.
Přístup do denního stacionáře je částečně bezbariérový.
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Návštěva Malého divadla (18. 2.) – představení Bílý Tesák
Turnaj v kuželkách v Táboře (5. 2.)
Turnaj Boccii v CSS Empatii (25. -27.2.)
Turnaj I.ligy v iBoccii v DM U Hvízdala

35

Březen:

Využívání ledové plochy v HC Pouzar

Pedikúra 2x měs.

Turnaj v KUBB v Mačkově (11. 6.)

Dům umění – výtvarná dílna

Frymburské slavnosti, turnaj v iBoccii (13. 6.)

T. Sviny – keramická dílna

Slavnostní vyhlášení výsledků I.ligy v Boccii v Domově pro seniory na Vltavě (12. 6.)

Obecní bál na Libníči (8. 3.)

Zahradní slavnost (26. 6.)

Návštěva Malého divadla

Červenec:

Soutěž v CSS Empatie – Paměťové hry

11.Česká letní speciální olympiáda (30. 6. – 2. 7.) atletika, stolní tenis

Výstava orchidejí

Výlet na Rejta

Duben:

Srpen:

Pedikúra 2x měs.

Rekreační pobyt na Mrhale

Dům umění – výtvarná dílna

Letní aktivity ( koupání…)

T. Sviny – keramická dílna

Září:

Rekondiční pobyt na Lipně (14. – 18. 4)

Pedikúra 2x měs.

Turnaj ve stolním tenise v Písku (17. 4.)

Dům umění – výtvarná dílna

Den v zeleném v CSS Empatie (17. 4.) – tvořivé dílny

T. Sviny – keramická dílna

Abilympiáda (29. 4.)

Využívání ledové plochy a sportovní haly u Pouzara

Prodejní výstava výrobků v Teplárnách

Atletické závody v Bechyni (11. 9.) – III. ročník

Pálení čarodějnic v parku Domova Libníč (30. 4.)

Westernový den v Mačkově (16. 9.)

Květen:

Regionální atletické závody v Č. Budějovicích (23. 9.)

Pedikúra 2x měs.

Štěstí s překážkou: kulturně – osvětová akce (28. 9.)

Dům umění – výtvarná dílna

Říjen:

T. Sviny – keramická dílna

Využívání ledové plochy a sportovní haly u Pouzara

Využívání ledové plochy v HC Pouzar

Pedikúra 2x měs.

Sportovní hry na Hluboké 21.ročník (21. 5.)

Dům umění – výtvarná dílna
T. Sviny – keramická dílna

Výlet do Strakonic

Vernisáž v budově KÚ ( 6. 10.)

Turnaj I.ligy v iBoccii v DM U Hvízdala (22. 5.)
Oslava otevření cvičné kavárny Empatie, koncert R. K. Marinova (28. 5.)

Červen:

Skřidelský brambor (8. 10.)
Turnaj I.ligy v iBoccii v DM U Hvízdala
Zooterapie – projekt 72 hodin (9. 10.)

Pedikúra 2x měs.

Betlémování v Arpidě (17. 10.)

Dům umění – výtvarná dílna

Turnaj v šipkách v Táboře (30.10.)

T. Sviny – keramická dílna

Návštěva kina svět v Lišově – Tři bratři
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Listopad:

Spolupráce s dalšími poskytovateli a dobrovolnickými centry ( Centrum Arpida, Fokus, Koníček, Charita,
Adra, Ledax….)

Využívání ledové plochy a sportovní haly u Pouzara

Zaměstnávání uživatelů

Pedikúra 2x měs.

Rekvalifikační kurz v Lišově pro klienty – Výpomoc při přípravě pokrmů

Dům umění – výtvarná dílna
T. Sviny – keramická dílna

Spolupráce se studenty ČAGu v Č. Budějovicích ( pomoc při přípravě Zahradní slavnosti a zorganizování
mikulášské diskotéky se soutěžemi)

Tréninky fotbalu a atletiky v SKP Č. Budějovice

Vize a plány do roku 2015

Návštěva Malého divadla (7. 11.) – 100 let prázdnin

Tvorba přírodní zahrady do roku 2016

ČHSO – turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Králové (7. – 9. 11.)
Soutěž v CSS Empatie ve hře „Člověče, nezlob se“

Využití vyhřívaného skleníku z odpadního tepla z výměníků k pěstování bylin a okrasných rostlin
Využití a zkompletování relaxační zóny (sauna, infra-sauna, perlička, miniposilovna a tělocvična) pro uživatele, opatrovníky, dobrovolníky, studenty, zaměstnance v rámci cílů integrace lidí se zdravotním znevýhodněním

Soutěž v hrabání listí „o největší hromadu listí“

Nasmlouvání nových dobrovolníků k individuálním činnostem

Prosinec:

Úprava společné jídelny klientů a zaměstnanců (dokončení výzdoby a vybavení)

Využívání ledové plochy a sportovní haly u Pouzara

Vzdělávání zaměstnanců

Pedikúra 2x měs.
Dům umění – výtvarná dílna
T. Sviny – keramická dílna
Tréninky fotbalu a atletiky v SKP Č. Budějovice
Diskotéka v Táboře (3. 12.)
Plavecké závody ve Strakonicích (3. 12.)
Mikulášská diskotéka se soutěžemi (4. 12.)
Vánoční posezení s rodiči a opatrovníky (10. 12.)
Vánoční koncert v ZUŠ O. Jeremiáše (12. 12.)
Prodejní výstavy

Zhodnocení roku 2014
Využití grantu JK – úprava vnitřního vybavení denních místností a dílen pro aktivizaci osob se zdravotním
postižením ( úprava spojovací chodby na denním stacionáři, oprava podlahové krytiny v cvičné kavárně
Empatie, vybavení kuchyňky, jídelny, denních místností a dílen)
Získání sponzorského daru ČČK na aktivizační činnosti uživatelů
Úprava přírodního posezení před kavárnou Empatie
Prodejní výstavy
Supervize pro zaměstnance
Využití infrasauny
Udržení v 1.lize v iBoccii, úspěchy sportovního klubu Spiridon
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Vedoucí sociálního úseku/sociální pracovnice pro sociálně terapeutické dílny:
Mgr. Dagmar Píšová / tel: 606 650 609, 387 001 111 / e-mail: pisova@domovlibnic.cz

Sociální pracovnice pro týdenní stacionář, denní stacionář a chráněné bydlení:
Bc. Petra Heinová, DiS. / tel. 724 979 228 / e-mail: heinova@domovlibnic.cz

Sociální pracovnice pro domov se zvláštním režimem (II., III. oddělení):
Bc. Iveta Fanfulová / tel: 387 001 111 / e-mail: fanfulova@domovlibnic.cz

Sociální pracovnice pro domov se zvláštním režimem (IV., V. oddělení):
Hana Trávníčková, DiS. / tel: 387 001 111 / e-mail: travnickova@domovlibnic.cz

Činnost sociálního úseku:
Sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství, které je poskytováno formou osobního jednání, telefonicky či elektronicky. Provádí analytickou a metodickou činnost, vyřizují agendu související s uzavíráním a
ukončením smluv, vedou sociální dokumentaci, podílejí se na aktualizaci vnitřních směrnic a standardů kvality.
Sociální úsek dále vyřizuje veškerou agendu, která souvisí se studentskými praxemi a dobrovolnickou činností,
zpracovává statistické výkazy a vede evidenci počtu uživatelů a žadatelů o službu.

Statistické údaje 2014:
V roce 2014 byla celková registrovaná kapacita Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie
213 uživatelů. Z toho 161 lůžek. Přičemž u denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen je stanovená
denní kapacita na 28 a 24 uživatelů.
V daném roce měla organizace dohromady 279 uživatelů (viz tabulka č. 1). Přijatých uživatelů bylo ve sledovaném roce celkem 37 a 27 uživatelů pobyt v naší organizaci samo ukončilo nebo zemřelo (viz tabulka č. 2). Dle
dalších statistických údajů je v organizaci větší zastoupení mužů než žen (viz tabulka 3).

Zajišťujeme podporu a servis v jednotlivých sociálních službách
Tabulka č. 1: Kapacita zařízení v roce 2014

•

Sociální úsek

•

Psycholog

•

Technicko-provozní úsek

•

Ekonomický úsek

•

Zdravotní úsek a terapeutický úsek: více informací o zdravotní péči a terapeutické činnosti naleznete v
samostatných kapitolách Domov se zvláštním režimem

Činnosti jednotlivých úseků jsou popsány v následujících kapitolách.

kapacita
uživatelů
celkem/
rok

40

Domov se
zvláštním
režimem

Týdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

24
50

113
124

24
26

24
26

28
53

Celkem

213
279

Tabulka č. 2: Přijatí uživatelé a uživatelé, kteří pobyt ukončili/zemřeli v roce 2014

Sociální úsek
V roce 2014 byla sociální práce v organizaci zajišťována čtyřmi plnými úvazky. Sociální poradenství a služby
zajišťují sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací.

Sociálně
terapeutické
dílny

přijatí
pobyt
ukončen

Sociálně
terapeutické
dílny

Domov se
zvláštním
režimem

Týdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

13
6

12
11

2
2

2
3

8
5
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Celkem

37
27

Psycholog

Tabulka č. 3: Složení uživatelů organizace dle pohlaví v roce 2014

muži
ženy

Sociálně
terapeutické
dílny

Domov se
zvláštním
režimem

Týdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

36
14

70
54

17
9

17
9

33
20

Celkem

173
106

Ke dni 31. 12. 2014 bylo v pořadníku čekatelů za domov se zvláštním režimem celkem 99 neuspokojených žadatelů o službu. Z toho 59 mužů a 40 žen. Počet neuspokojených žadatelů o službu ke stejnému datu za chráněné bydlení, denní stacionář a týdenní stacionář je 0 žadatelů.
Průměrná obložnost lůžek za rok 2014 je 138,45%. Průměrný věk uživatelů Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie je 49,9 let.
Ke konci roku 2014 zaznamenal sociální úsek celkem 7 stížností, z toho 4 byly vyhodnoceny jako oprávněné.

Dobrovolnická činnost
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb intenzivně spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA a Dobrovolnickým centrem při Diecézní charitě v Českých Budějovicích, kde byli dobrovolníci evidováni a dobrovolnickou činnost vykonávali na základě smluvního vztahu.
Z Dobrovolnického centra ADRA působilo v naší organizaci za rok 2014 celkem 13 dobrovolníků. Celkem
dobrovolníci z ADRY s našimi klienty strávili 706 hodin.
Z Dobrovolnického centra při Diecézní charitě navštěvovalo naši organizaci celkem 11 dobrovolníků. Dohromady dobrovolníci s našimi klienty strávili 327 hodin.
Práce dobrovolníků spočívá ve výtvarné činnosti, doprovodech na různé zájmové akce, ve vedení různých
kroužků jako např. ruční práce, sportovní kroužek či výuka angličtiny. Většina dobrovolníků dochází za jedním
uživatelem, kterému nejenže vyplňují volný čas, ale především se mu individuálně věnují.
Služeb dobrovolníků si jakožto organizace vysoce ceníme a děkujeme všem za ochotu a čas strávený touto záslužnou a mnohdy nedoceněnou činností.

Psychologickou péči a podporu pro uživatele v Domově Libníč a Centru sociálních služeb Empatie zajišťuje
psycholožka Mgr. Valentýna Hubal.
kontakt: Telefon: 724 979 231, 387 001 111,
e-mail: v.hubal@domovlibnic.cz
kancelář č. 122, Libníč 17, 373 71 Rudolfov
kancelář č. 505, Pražská 489/88,
370 04 České Budějovice
Činnost psychologa se orientuje především na:
•

činnosti reedukační, poradenské, terapeutické a psychokorektivní, zaměřené na udržení integrity osobnosti a podporu společensky přijatelného chování uživatelů

•

poskytování individuálních konzultací

•

všestranný rozvoj uživatelů, zejména rozvíjení jejich orientace ve společenském a kulturním životě

•

rozšiřování spektra poskytovaných intervenčních a terapeutických činností, vypracování harmonogramu aktivit v rámci metodické podpory terapeutického úseku

•

spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi.

V roce 2014 se psycholog rovněž podílel na tvorbě propagačních materiálů, prezentace organizace na veřejností pořádáním výstav. Ve spolupráci s Ateliérem arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity realizoval
začátkem roku 2014 výstavu výtvarných děl uživatelů organizace pod názvem „Barvy duše“. Podílela se na výstavě „Podzimní paleta“, která proběhla v říjnu na hejtmanství Jihočeského kraje. Zprostředkovala a připravovala prezentaci naší uživatelky Domova Libníč na akci ArtFest 2014, veletrhu výtvarného umění s mezinárodní
účastí, který se zaměřuje na podporu výtvarného umění jižních Čech a dává možnost prosadit se začínajícím
umělcům a součastně oslovuje i kategorii hendikepovaných a zdravotně postižených umělců.
Dlouhodobě připravovala, uspořádala a navrhla obálku sbírky poezie „Nové básně“ uživatele Domova Libníč.
Společně s uživateli v rámci psychologické podpory na pracovišti Empatie vyzdobila interiéry autorskými artefakty uživatelů a informačními materiály o používaných psychologických metodách. V rámci individuální terapie se podílela na výzdobě pokojů vybraných uživatelů chráněného bydlení.
Cíle: nadále podporovat uživatele v adaptaci na nové prostředí, zajišťovat a provádět činnosti vedoucí k minimalizaci rizik při jejich sociálním začleňování. Zavádět nové diagnostické metody k zjišťování potřeb uživatelů,
jejích skrytých přání, obav i tužeb ve spolupráci s ostatními pracovníky. Nadále se podílet na zjišťování spokojenosti uživatelů sociálních služeb, zkvalitňování života uživatelů naší organizace, rozvíjení orientace uživatelů
ve společenském a kulturním životě.
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Technicko-provozní úsek

V roce 2014 byly v naší organizaci provedeny následující nefinanční kontroly:

Vedoucí technickoprovozního úseku: Miroslav Galbač

• Krajskou Hygienickou Stanicí, která byla zaměřena na plnění povinností k ochraně veřejného zdraví.

tel.: 387 001 111, mobil: 724 520 893

• Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, která byla zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

e-mail: galbac@domovlibnic.cz

Plán na rok 2015:

č. dv. 130
šéfkuchař: Rudolf Kirli
tel.: 387 001 111, mobil: 724 769 863, e-mail: kirli@domovlibnic.cz
technik: Vratislav Šimek

Vypracování studie pro projektovou dokumentaci budoucích socioterapeutických dílen a chráněného bydlení na pracovišti Pražská 88. Pořízení nových kogeneračních jednotek a výměna nádrže na TUV pro náš
solární systém na pracovišti Domov Libníč 17 Opravy sociálních zařízení na našich odděleních, které již
překročily svoji životnost. Nátěr dřevěných oken v celém zařízení Domov Libníč 17, oprava ČOV, výměníku
páry a plynové kotelny.

prádelna: Monika Leštinová
zásobování: Martina Schmidtschlägerová
Technicko-provozní úsek zajišťuje tyto činnosti: údržbu a dopravu, kuchyni a stravování, prádelnu, úklid, správu počítačové sítě a zásobování, pojistné události, PO BOZP, investice apod.

Údržba a doprava:
Pět zaměstnanců údržby provádí celoročně veškeré údržbářské práce na všech pěti službách na čtyřech pracovištích organizace ve všech objektech. Dále zajišťují přepravu uživatelů na různé sportovní i kulturní akce, do
socioterapeutických dílen, přepravu zaměstnanců dle plnění pracovních úkolů.
Provádí dopravu materiálů, strojů i nástrojů potřebných pro zabezpečení bezchybného provozu našich zařízení.

Kuchyně a stravování:
Pracovníci kuchyně zajišťují celodenní stravu (pět jídel denně). Nově je výběr ze dvou jídel k obědu a to pět dní
v týdnu, 365 dní v roce jak pro naše uživatele, zaměstnance a nahodile pro cizí strávníky. Ve dvou směnách
připravují kuchaři a kuchařky jídlo pro téměř 200 strávníků. Tým kuchařů je složen z jednoho šéfkuchaře, tří
kuchařů, jedné kuchařky a dvou pracovnic pomocného personálu.

Prádelna:
V prádelně pracují tři pradleny a jedna švadlena. Tyto pracovnice provádějí praní a opravy prádla pro všechny
uživatele naší organizace.

Úklid: Úklid na pracovišti Domov Libníč, Libníč 17, Rudolfov provádí úklidová služba.
Správa počítačové sítě: Je řešena smluvně externím dodavatelem „MH servis“
Některé realizované investiční i neinvestiční akce v roce 2014:
V průběhu prvního pololetí roku 2014 byla realizována akce vymalování pracoviště Mrhal.
V druhém pololetí byly vymalovány všechny vnitřní prostory pracoviště Domov Libníč, Libníč 17. Z fondu pořízení investic byla zhotovena požární signalizace na pracovišti Chráněné bydlení Tyršův sad 9.
Více na http://domovlibnic.cz/images/dokumenty/vz_2014.pdf
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Náklady a výnosy organizace:
Finanční plán a doplňkové údaje roku 2014 a jeho plnění ukazuje následující tabulka s údaji v tis. Kč:

FINANČNÍ PLÁN
A DOPLŇKOVÉ ÚDAJE - ROK 2014
Název organizace: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
IČ:

00666271

řádek

1

v tis. Kč
Ukazatel

NÁKLADY CELKEM

Plán 2014

51 316,60

Hlavní činnost
1-12/2013

51 749,00

Jiná činnost

0,00

Celkem

51 749,00

Index %

100,84%

2

Spotřeba materiálu (účet 501)

1 800,00

1 729,00

0,00

1 729,00

96,06%

2a

Spotřeba potravin (účet 501)

4 200,00

4 148,00

0,00

4 148,00

98,76%

3

Spotřeba energie (účet 502)

3 100,00

3 099,00

0,00

3 099,00

99,97%

4

Prodané zboží (účet 504)

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Opravy a udržování (účet 511)

1 700,00

1 797,00

0,00

1 797,00

105,71%

6

Cestovné (účet 512)

10,00

10,00

0,00

10,00

100,00%

7

Náklady na reprezentaci (účet 513)

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Ostatní služby (účet 518)

2 400,00

2 411,00

0,00

2 411,00

100,46%

9

Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)

25 550,00

25 678,00

0,00

25 678,00

100,50%

0,00

0,00

25 050,00

25 160,00

0,00

25 160,00

100,44%

500,00

518,00

0,00

518,00

103,60%

8 483,00

8 531,00

0,00

8 531,00

100,57%

v tom:
10

platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)

11

OON (AÚ k účtu 521)

12

Zákonné sociální pojištění (účet 524)

13

Jiné sociální pojištění (účet 525)

111,00

111,00

0,00

111,00

100,00%

14

Zákonné sociální náklady účet 527)

251,00

252,00

0,00

252,00

100,40%

Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Iva Jíchová

15

Jiné sociální náklady (účet 528)

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Daně a poplatky (sk. 53)

1,00

2,00

0,00

2,00

200,00%

Telefon: 387 001 111

17

Ostatní náklady (sk. 54)

450,00

471,00

0,00

471,00

104,67%

18

Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)

2 938,00

2 938,00

0,00

2 938,00

100,00%

19

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet
558)

322,60

369,00

0,00

369,00

114,38%

20

Daň z příjmů (sk. 59)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Ostatní náklady jinde neuvedené

0,00

203,00

0,00

203,00

51 316,60

51 755,10

0,00

51 755,10

100,85%

100,00

141,00

0,00

141,00

141,00%

29 720,00

29 590,00

0,00

29 590,00

99,56%

64,00

65,00

0,00

65,00

101,56%

Ekonomický úsek

mobil: 724 950 721
email: jichova@domovlibnic.cz
č. dveří 124

22

VÝNOSY CELKEM

Zpráva o hospodaření organizace:

23

Výsledek hospodaření za rok 2014

24

Výnosy z prodeje služeb (účet 602)

25

Výnosy z pronájmu (účet 603)

26

Výnosy z prodeje zboží (účet 604)

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (účet 646)

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočet organizace se změnou schválenou zřizovatelem v prosinci 2014 byl upraven na 51 316,6 tis. Kč. Navýšena byla dotace MPSV za rok 2014, a to na výši 16 106 tis. Kč.
Dotace MPSV je po úhradách uživatelů dalším významným zdrojem financování čtyř sociálních služeb poskytovaných organizací; denního stacionáře, týdenního stacionáře, chráněného bydlení a domova se zvláštním režimem.
V roce 2014 získala organizace také grant JK na financování zkvalitnění služby denního stacionáře a využila obdobně
jako v předchozím roce příspěvek úřadu práce na několik pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.
Díky úsporným opatřením v oblasti nákladů, obdobně jako v roce minulém, dosáhla organizace za rok 2014
zlepšeného výsledku hospodaření, a to ve výši cca 6 tis. Kč.
46

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)

28

Čerpání fondů (účet 648)

29

Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)

30

Finanční výnosy (sk. 66)

31

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)

300,00

366,00

0,00

366,00

122,00%

40,00

189,00

0,00

189,00

472,50%

3,00

2,50

0,00

2,50

83,33%

21 071,60

21 147,60

0,00

21 147,60

100,36%

v tom:
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FINANČNÍ PLÁN
A DOPLŇKOVÉ ÚDAJ E - ROK 2014
Název or ganizace: Domov Libníč a Centr um sociálních služeb Empatie
IČ:
00666271
Ukazatel

řádek

1
2
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32a
33
33a
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Plán 2014

NÁKLADY CELKEM
Spotřeba materiálu (účet 501)
Spotřeba potravin (účet 501)
Spotřeba energie (účet 502)
Prodané zboží (účet 504)
Opravy a udržování (účet 511)
Cestovné (účet 512)
Náklady na reprezentaci (účet 513)
Ostatní služby (účet 518)
Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní
neschopnost (účet 521)
v tom:
platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)

OON (AÚ k účtu 521)

Zákonné sociální pojištění (účet 524)
Jiné sociální pojištění (účet 525)
Zákonné sociální náklady účet 527)
Jiné sociální náklady (účet 528)
Daně a poplatky (sk. 53)
Ostatní náklady (sk. 54)
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)
Daň z příjmů (sk. 59)
Ostatní náklady jinde neuvedené
VÝNOSY CELKEM
Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)
Výnosy z prodeje služeb (účet 602)
Výnosy z pronájmu (účet 603)
Výnosy z prodeje zboží (účet 604)
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě
pozemků (účet 646)
Čerpání fondů (účet 648)
Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)
Finanční výnosy (sk. 66)
Výnosy vybr aných místních vládních institucí z tr ansfer ů
(účet 672)

v tom:
příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)
granty a dotace KÚ
dotace ze státního rozpočtu (AÚ k účtu 672)
dotace ze státního rozpočtu - Úřad práce
výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku
pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu
(AÚ k účtu 672)

Ostatní výnosy jinde neuvedené
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Doplňkové údaje:
Investiční dotace od zřizovatele
Použití investičního fondu
Použití rezervního fondu
Použití fondu odměn
Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Průměrný měsíční plat v Kč
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v tis. Kč
Hlavní činnost
Jiná činnost
1-12/2013

Celkem

51 316,60
1 800,00
4 200,00
3 100,00
0,00
1 700,00
10,00
0,00
2 400,00

51 749,00
1 729,00
4 148,00
3 099,00
0,00
1 797,00
10,00
0,00
2 411,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51 749,00
1 729,00
4 148,00
3 099,00
0,00
1 797,00
10,00
0,00
2 411,00

25 550,00

25 678,00

0,00

25 678,00

25 050,00
500,00
8 483,00
111,00
251,00
0,00
1,00
450,00
2 938,00
322,60
0,00
0,00
51 316,60
100,00
29 720,00
64,00
0,00

25 160,00
518,00
8 531,00
111,00
252,00
0,00
2,00
471,00
2 938,00
369,00
0,00
203,00
51 755,10
141,00
29 590,00
65,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
25 160,00
518,00
8 531,00
111,00
252,00
0,00
2,00
471,00
2 938,00
369,00
0,00
203,00
51 755,10
141,00
29 590,00
65,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00
40,00
3,00

366,00
189,00
2,50

0,00
0,00
0,00

366,00
189,00
2,50

21 071,60

21 147,60

0,00

21 147,60

4 250,00
235,00
16 106,60
480,00

4 250,00
235,00
16 106,60
556,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 250,00
235,00
16 106,60
556,00

0,00

0,00

0,00
18,00
0,00

254,00
6,10

0,00
0,00

254,00
6,10

512,00
4 260,00
300,00
0,00
108,00
19 328,70

0,00
460,00
267,00
0,00
109,00
19 235,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
460,00
267,00
0,00
109,00
19 235,47
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Kontrolní činnost:

Dne 19. 11. 2014 byla provedena kontrola příspěvku poskytnutého v rámci příspěvkového programu
Jihočeského kraje Podpora sociálních služeb v roce 2013 na projekt Humanizace týdenního stacionáře
vytvořením dvou domácností pro klienty. Závěr kontroly: poskytnuté finanční prostředky byly využity
hospodárně a v souladu se zákonnými pravidly a podmínkami uvedenými ve smlouvě.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014
Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Dne 4. 12. 2014 byla provedena kontrola plnění a realizace předmětu dle uzavřených smluv o zajištění sociální
služby; Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II, individuální projekt. Závěr kontroly: finanční prostředky jsou čerpány dle podmínek smlouvy.

a ) Dodržování zákonnosti
Příspěvková organizace dodržuje všechny zákony a vyhlášky včetně novel , interní předpisy zřizovatele a vlastní
vnitřní směrnice.
b ) Vnitřní předpisy – podmínky, pravidla a postupy v řízení příspěvkové organizace
Organizace má zpracovanou směrnici o vnitřním kontrolním systému, kterou se řídí a dle potřeby ji aktualizuje.
Další vnitřní předpisy organizace upravují sociální, zdravotní, personální, ekonomickou a finanční oblast.
c )Úroveň zabezpečení ochrany veřejného majetku

Dne 15. 12. 2014 proběhla kontrola OSSZ České Budějovice; předmětem kontroly bylo plnění povinností v
nemocenském pojištění a důchodového pojištění a v oblasti pojistného za období listopad 2011 až říjen 2014.
Dle zprávy z 16. 12. 2014 nebyly kontrolou zjištěny nedostatky.
ch )Případné zjištěné nedostatky v činnosti a řízení organizace a jejich náprava
Bezpředmětné. Bez doporučení.
Textový komentář k údajům v příloze č. 2

Veškerý majetek organizace podléhá řádné inventarizaci k 31. 12. každého kalendářního roku. Vyřazení majetku navrhuje a schvaluje likvidační komise.

Bezpředmětné.

d )Rozpočtové hospodaření

V Libníči dne 3. 2. 2015

Organizace hospodaří dle ročního rozpočtu; finančního plánu schváleného zřizovatelem. V případě potřeby
předkládá organizace zřizovateli návrh na změnu rozpočtu. V roce 2014 byla schválena RK jedna změna 18. 12.
2014. Upravený odpisový plán na rok 2014 byl schválen RK dne 18. 12. 2014.

Vyhotovil: Ing. Iva Jíchová, vedoucí ekonomického úseku, jichova@domovlibnic.cz, mobil: 724950721
Schválil: Mgr. Alois Ambrož, ředitel příspěvkové organizace, v. r.

e )Zadávání veřejných zakázek
Organizace dodržuje zákon o veřejných zakázkách v aktuálním znění a na něj navazující aktualizovanou směrnici Jihočeského kraje o veřejných zakázkách.
f ) Oddělení funkcí při přípravě, přímém uskutečňování účetních operací
Organizace má stanovena vnitřní pravidla při schvalování a uskutečňování finančních a účetních operací.
Funkci příkazce operace vykonává statutární zástupce organizace - ředitel. Funkci hlavní účetní a správce rozpočtu vykonává vedoucí ekonomického úseku.
g ) Zhodnocení způsobu předávání odpovídajících, pravdivých, dostatečných, spolehlivých a včasných informací
všem úrovním řízení organizace pro jejich správné rozhodování
V organizaci je třístupňový systém řízení. Ředitel organizace jmenuje svého zástupce. Druhý stupeň řízení zahrnuje vedoucí úseků a třetí stupeň řízení zahrnuje vedoucí oddělení. Ředitel organizace předává informace
svým podřízením na pravidelných poradách, na kterých jsou projednávány také návrhy jednotlivých vedoucích
úseků a oddělení.
h ) Činnost kontrolního a finančního výboru
V příspěvkové organizaci proběhlo ověření čerpání dotace MPSV za rok 2013 externí auditorskou formou;
zpráva nezávislého auditora byla v požadovaném termínu odeslána na MPSV a na zřizovatelský odbor Jihočeského kraje. Dne 18. 8. 2014 byla zahájena daňová kontrola Finančního úřadu pro Jihočeský kraj; předmětem
kontroly byly skutečnosti rozhodné pro případné stanovení povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně u
prostředků poskytnutých MPSV na základě rozhodnutí na rok 2010 a 2011; dle zprávy z kontroly ze dne 24. 11.
2014 nebyly zjištěny nedostatky.
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Dárci a podporovatelé:

Účetní audit:

Děkujeme všem, kteří nás nejenom v roce 2014 podpořili – finančně, organizačně, věcně či jiným způsobem.
Vážíme si každé pomoci a podpory a snažíme se o to, aby všechny dary byly využity správně a efektivně.

Zpráva nezávislého auditora o provedení ověření čerpání finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR.

Dárci a podporovatelé finančních i věcných darů v roce 2014
Kern Liebers CR spol. s r. o. České Budějovice
OS ČČK České Budějovice
Teplárna České Budějovice, a. s.
p. Ing. Ivan Rybníček, Boršov nad Vltavou
p. Pavel Špinka, České Budějovice
manželé Bohdalovi, Velešín
SU servis, s. r. o. České Budějovice
E.ON Česká republika, s. r. o. České Budějovice
FRIVENT CZ, s. r. o. České Budějovice
G&S spol. s r.o., Čechova 52, České Budějovice

Podporovatelé Libničských slavností 2014
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Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0/0
2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - 0
4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
5. počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 0
6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0
V uvedeném číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují definici citovaného zákona. Jedná se o dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku, a informace
telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky organizace.
Veřejnost je o činnosti organizace informována prostřednictvím webových stránek na adrese www.domovlibnic.cz, a
prostřednictvím dalších sdělovacích prostředků.
V roce 2014 bylo rovněž poskytnuto blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe,
nevyžádaných dle výše uvedeného zákona. Informace, které z převážné části poskytujeme, jsou informace o
poskytovaných sociálních službách. Podávání těchto informací upravuje standard č. 3 – Jednání se zájemcem
o sociální službu.

Poděkování a slovo na závěr
V loni jsme se v Cirkusu Paciento s klienty a zaměstnanci naučili např. základům žonglování, show s talíři
nebo jízdě na starobylém kole.
Příští rok bychom rádi přidali ještě nějaké další kejkle. Myslíte si, že to zase zvládneme? Další vystoupení na
veřejnosti? „S naší podporou jistě ano, milej pane“, říkají nám zkušení „cirkusáci“. Věřím jim. Máme je rádi.
Přidáte se k nám?
Těšíme se na Vás v roce 2015!
A poděkování? Děkuji těm lidem, kteří mohou, chtějí a pomohou druhému člověku, když pomoc potřebuje a
ještě to dokáží dělat s láskou. To má smysl!

Mgr. Alois Ambrož – ředitel
V Libníči, dne 24. 4. 2015
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aktuální kontakty pro rok 2015

O cirkusu a lásce

Ředitel organizace

1. Korintským 13

Mgr. Alois Ambrož, ambroz@domovlibnic.cz , tel. 387 001 111, mobil 602 202 369

Sestry a bratři, asi všichni dobře známe právě přečtenou velepíseň na lásku od apoštola Pavla. Ostatně tahle kapitola zřejmě patří k nejznámějším místům v Bibli. Proto budu nyní trochu drzý a dovolím si Pavlova slova
překroutit. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, kdybych rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno
poznání, kdybych hory přenášel, (1-2) pak bych se dal k cirkusu. Jen považte – kdyby tohle všechno Pavel dovedl, jak báječná cirkusová čísla by mohl předvádět! Jazyky lidské a andělské by skvěle zapadly do vystoupení
břichomluvců. Znalost proroctví a tajemství by se zase dala šikovně zařadit do pásma jasnovidců a kouzelníků.
A nakonec by se Pavel nechal bezúhonně požírat ohněm, majstrštyk, který zastíní polykače ohňů. Kdyby tohle
všechno Pavel dovedl, stal by se hvězdou cirkusáckého oboru.

Personalistka / zástupkyně ředitele /vedoucí STD
Mgr. Iva Jirovská, jirovska@domovlibnic.cz, tel. 387 001 111, mobil 724 979 230

Vedoucí ekonomického úseku
Ing. Iva Jíchová, jichova@domovlibnic.cz, tel. 387 001 111, mobil 724 950 721

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Dagmar Píšová, pisova@domovlibnic.cz, tel. 387 001 111, mobil 606 650 609

Vedoucí Domova se zvláštním režimem – Domov Libníč
PaedDr. Milan Kyzour, kyzour@domovlibnic.cz , tel. 387 001 111, mobil 728 786 631

Vedoucí Chráněného bydlení a Týdenního stacionáře - Empatie
Mgr. Ivana Pilná, pilna@domovlibnic.cz, mobil 734 314 497

Vedoucí Denního stacionáře - Empatie
Mgr. Monika Liďáková, lidakova@domovlibnic.cz , mobil 734 314 495

Psycholog
Mgr. Valentýna Hubal, v.hubal@domovlibnic.cz , tel. 387 001 111, mobil 724 979 231

Vedoucí technickoprovozního úseku
Miroslav Galbač , galbac@domovlibnic.cz , tel. 387 001 111, mobil 724 520 893

Technik
Vratislav Šimek, simek@domovlibnic.cz , tel. 387 001 111, mobil 735 173 410

Šéfkuchař
Rudolf Kirli , kirli@domovlibnic.cz , tel. 387 001 111, mobil 724 769 863

Vlastně by Pavel ani do cirkusu chodit nemusel. Uplatnil by se kdekoliv. Celý náš svět totiž občas připomíná jeden velikánský cirkus. Účastníme se jednoho nepřetržitého představení. Probíhá představení, v němž
lidé ukazují, čeho dosáhli. Stačí vzít do ruky patřičnou tiskovinu (pokud možno pestře barevnou) a už se to na
nás valí. Kdo je úspěšný, kdo mocný a vlivný, kdo je bohatý, kdo slavný, kdo je krásný a kdo silný, kdo je zábavný
a kdo žádaný. Podobně se také my, kteří se do novin zpravidla nedostaneme, rozhlížíme po svém okolí. V jak
skvostném domě kdo bydlí, v jak rychlém autě jezdí, na jak úžasnou dovolenou vyráží. Dovednosti a schopnosti, výsledky a výkony. Copak tohle není cirkus? Svět, kde se předvádí, jaké kdo kousky umí. Někdo se jim
naučil, někomu bylo dáno od narození, někdo činnost jen tak předstírá, zatímco druhý se doopravdy dře. Jenom
vykázat, prokázat, ukázat své výkony. Vysoukat ze sebe nějaký výsledek a podle něho být odměněn potleskem,
penězi, veřejným uznáním. Když už jsem přidrzle začal Pavlovy výroky překrucovat, učiním tak na dokreslenou
ještě jednou. Kdybych mluvil všemožnými jazyky, kdybych rozuměl všem tajemstvím a kdybych hory přenášel,
tak bych se výborně uplatnil v tomhle světě podobném cirkusu.
Proč vám ale pořád vyprávím o cirkuse? Snadná odpověď. Tenkrát v prvním století, když se pro Bibli
sepisoval Nový zákon, panoval v korintském sboru pořádný cirkus. Žádný div. Korint, přístav a velkoměsto
v jednom, byl trvalým či dočasným domovem rozmanitých lidí. V tamním křesťanském sboru (jednom z nejstarších v Evropě) se rovněž shromažďovali všelijací lidé. Mnozí z nich si pletli křesťanské společenství s manéží. Předváděli se jako v cirkuse. Korintští křesťané se chovali mírně řečeno popleteně. Ježíšovo evangelium a
zpráva o zmrtvýchvstání v nich vyvolaly obrovskou radost. Jenže radostné nadšení bylo zkaleno cirkusáckými
manýrami. Jeden přes druhého předváděli své kousky. Čerství věřící se chtěli navzájem oslnit svou duchovností,
tím, co všechno provedou na sborové půdě. Chlubili se svými náboženskými výkony a dovednostmi. Předháněli
se, přebíjeli se zážitky. Trumfovali se: Já dovedu tohle, heč, a ty to nedovedeš. Já mluvím jazyky lidskými. – Já
andělskými. – No a já dokážu prorokovat. – Já pro změnu rozumím všem tajemstvím. – Já mám zase víru, která
pohne skálou. – To nic není, já umím krásně zpívat. – Pche, já se bezvadně vyznám v Bibli. – Kam se na mne
všichni hrabete, já pocházím z jedinečně zbožné rodiny. Divní lidé. Tolik báječných věcí dostali od Pána Boha, a
oni s nimi neumějí zacházet! Svatý Boží Duch jim vdechl takovou spoustu darů, a oni si je každý nechávají sám
pro sebe. Jen se vytahují místo toho, aby se navzájem obohacovali. Dobrá Boží obdarování zneužili k nedobrým
účelům. Řevnivost a vychloubání, předvádění a okukování se.
Když se apoštol Pavel doslechl o cirkuse, jenž se v Korintu rozpoutal, byl z toho upřímně nešťastný. Sedl a napsal dopis. Zamýšlí se v něm nad duchovními dary, jež provázejí křesťanskou víru. Zamýšlí se také nad soužitím
bratří a sester ve sboru. A mezi tyto své úvahy vložil onu nádhernou velepíseň o lásce. Kdybych mluvil jazyky
lidskými i andělskými, kdybych rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, kdybych ve víře hory přenášel, kdybych dokonce sám sebe vydal k upálení, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Pavel se nehodlá zapojovat
do žádného cirkusu. On ví, co je důležité pro lidské soužití. Smyslem není bližní přetrumfnout a oslnit, smyslem
je mít bližní rád. Umět se s lidmi podělit o svá obdarování, nikoliv dělat si z lidí diváky a obdivné tleskače pro
vlastní kumšty. Život je více než předvádění a porovnávání se. Pro pěkné a pořádné soužití je nezbytná láska.

www.domovlibnic.cz
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Pavel se nenechal zavléci do náboženské manéže. Místo aby se okázale předváděl uprostřed cirkusového stanu,
raději stany šil, což byl jeho řemeslo. Žil prostě a přitom hlásal evangelium. Poněvadž o tom, jak je láska pro lidi
důležitá, se Pavel dozvěděl právě z evangelia. Pochopil, oč Ježíšovi šlo. Aby si lidé odpouštěli a pomáhali si, aby
se lidé společně radovali z Boží péče a těšili se, že od Pána Boha už mezi nás přichází nový svět, v němž nebude
ani násilí, ani pláč, ani smrt. Pavel pochopil, že Ježíši Kristu záleželo na soužití v lásce. V lásce nikoliv žádostivé,
nýbrž v lásce obětavé. Tahle láska má místo v budoucím světě, je to perspektivní způsob života, který se vyplatí.
Již teď se vyplatí. Láska přináší svobodu od nutnosti být viděn. Svobodu od nutnosti být uznáván a obdivován.
Díky Kristu se nemusíme předvádět v cirkuse dnešního světa, nemusíme čekat na potlesk a uznání od druhých.
Naše hodnota nespočívá v našich výkonech. Pro Boha je směrodatná láska. On nás má rád bez ohledu na naše
výkony a schopnosti. Zajímá se o nás, i když jsme zrovna nešikovní, slabí a pro lidské publikum nezajímaví.
Dopis korintským křesťanům Pavel píše z vlastní zkušenosti. Milí Korinťané, obracím se na vás jako posel lásky.
Chci vám předat, co jsem sám zakusil. Zažil jsem lásku, která mne potkala. Ježíš Nazaretský mne přesvědčil,
že můj život má cenu. Nehoním se za světobornými skutky, abych se zalíbil. Bůh si mne, stejně jako vás, oblíbil
takového jaký jsem. Jsem jeho milované dítě, on má pro mne místo v tomto světě a počítá se mnou i pro svět
budoucí. I vy jste milováni, proto žijte uprostřed světa v lásce. Anebo opravdu chcete žít ve světě, kde jeden na
druhého vytahuje své dovednosti a přebíjí se výkony? Opravdu chcete žít ve světě, kde jsou ceněni pouze ti lidé,
kteří vyniknou? Vždyť kdybych vynikl v tomto světáckém cirkuse, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. (3)
Sestry a bratři, Pavel nám předkládá vydatný souhrn vlastností lásky. Láska má pro něho zcela jasnou podobu.
Pavel se totiž s bezpodmínečnou láskou setkal u Ježíše. Právě u Krista se učil, co znamená žít s láskou k bližním, co znamená žít s láskou k Bohu, co znamená žít ve společenství lásky. Pán Ježíš nám lásku předložil jako
možnost, jako Boží možnost pro náš život. Když budeme zanedlouho během postního období po několik týdnů
vyhlížet k velikonocům, připomínejme si Ježíšův příběh. Ježíš Kristus nebyl cirkusák. Nepředváděl, co všechno
dovede. Nedělal ze sebe machra, který touží po obdivu. Na cestě do Jeruzaléma Ježíše čekalo nepochopení,
loučení s přáteli, strach, samota, urážky, bolest, kříž. Podstoupil to kvůli nám. Obzvlášť předvelikonoční úsek
Ježíšova života je výmluvným svědectvím o lásce. O nepromarněné možnosti. Svědectví o uskutečněné možnosti milovat bližní a Boha.
Když čteme Pavlovu píseň o lásce, nehledejme v ní složitosti. Za každou opěvovanou vlastností lásky lze vidět
Krista. On nás má v lásce a to, co jej potkalo, potkalo jej kvůli nám. On sám sebe vydal, prošel tím krvavým martýriem, aby potvrdil že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky
se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. (4-7) Já věřím, že
Ježíš šel na smrt z lásky. A jelikož ta jeho láska byla tak obrovská, nešlo ji prostě zabít a vymazat. Zavřít do hrobu. Bůh vzkřísil Ježíše, neboť láska vytrvá.
Před námi se otevírá cesta lásky. Jsou to činy k Božímu i lidskému prospěchu. Každý, kdo následuje Ježíše
Krista, se sám nemůže lásce vyhnout. Představuji si, že až to tady jednou všechno skončí, přijdeme před Hospodina a budeme se zodpovídat. „Lidi, co z vás zůstalo?“ Nebudeme dotazováni na jazyky, jimiž jsme mluvili.
Nikdo se nás nezeptá na hory kamení a hlíny, které jsme v dobré víře přenesli při stavbách domů a kostelů.
Nebudeme dotazováni na dešifrovaná proroctví a odhalená tajemství. Zdali jsme věřili katolicky, evangelicky nebo jehovisticky. Zda jsme měli naději bláhově pověrčivou či biblicky čistou. Nebudeme dotazováni na
procestované země, na vydělané peníze, na najeté kilometry, na všechny ty kousky, jimiž jsme přispěli do celosvětového cirkusu. Tohle všechno nestojí u Ježíše za přílišnou pozornost. On miloval a když přemohl smrt,
se ukázalo, že láska má budoucnost. Na konci dnů proto budeme dotazováni na lásku. Neboť zůstává víra,
naděje a láska – ale největší z té trojice je láska. (13) Amen.
Převzato z webu http://policka.evangnet.cz/o-cirkusu-lasce s laskavým svolením kazatele Jiřího Tenglera
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