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Vážení a milí čtenáři,
jsme rádi, že vám můžeme předložit k přečtení několik řádků ve výroční zprávě a sdělit vám
tím něco málo o činnosti v naší organizaci za rok 2015.
Kdo jsme?
Jsme příspěvkovou organizací Jihočeského kraje a poskytujeme sociální služby lidem se
zdravotním znevýhodněním více než 60 let.
Pro koho to děláme?
V loňském roce jsme zajišťovali služby a podporu pro více než 200 lidí s psychickým,
mentálním nebo kombinovaným postižením v pěti registrovaných službách (ambulantních a
pobytových) na čtyřech pracovištích na Českobudějovicku.
Co se podařilo?
Naše úspěchy a radosti jsme s vedoucími úseků vložili do jednotlivých kapitol této zprávy. Je
jich za ten rok mnoho a jejich mnohem víc než pár neúspěchů či neúmyslných pochybení,
které přijímáme jako výzvu ke zlepšení své práce a dokážeme je v dalších letech napravovat.
Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Usilujeme o to, aby se lidem v našich službách dařilo a líbilo a
nemuseli zbytečně strádat kvůli svému znevýhodnění.
Např.: v kapitole technického úseku se dozvíte, že jednou z investic ke konci roku bylo
pořízení kogenerační jednotky (ta slouží pro kombinovanou výrobu elektriky a tepla v
Libníči). Cílem akce je úspora provozních nákladů za energie v příštích deseti letech.
Co to všechno stojí a jak se to platí?
Všechno to stojí cca 52 mil. Kč.
Úhrady od uživatelů za odebrané služby spojené se zajištěním stravy, bydlením a za úkony
péče, společně s úhradou od zdrav. pojišťoven za indikované úkony, tržeb za poskytnuté
služby z individuálního projektu z evropských zdrojů a tržeb za prodané výrobky. Celkem
tyto výnosy činily celkem více než 30,2 mil. Kč.
Ze státního rozpočtu formou dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce a
dalších vládních institucí a od našeho zřizovatele jsme přijali podporu ve výši téměř 21,7 mil.
Kč. Dárci a podporovatelé zajistili krytí nákladů na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve
výši 112,5 tis. Kč. Práci zajišťovalo po celý rok sto kmenových zaměstnanců a další lidé na
dohodu o provedení práce.
Celkové výnosy činili více než 52 mil. Kč a konec roku 2015 jsme uzavřeli s kladným
výsledkem hospodaření ve výši 168,6 tis. Kč. Přesné údaje o hospodaření uvádíme v kapitole
ekonomický úsek.
Kdo to může dělat?
Každý dobrý člověk, který splňuje požadavky zákona o sociálních službách může pomáhat
druhým.
Díky komu můžeme poskytovat sociální služby konkrétnímu potřebnému člověku?
Díky Bohu, díky sami sobě, díky druhým lidem, díky společnosti, konkrétně díky finančním
prostředkům tj. úhradám za služby a díky zadavatelům sociálních služeb, díky jejich dotacím
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ze státního rozpočtu a příspěvkům od místních institucí…. Díky dárcům, studentům a
dobrovolníkům, díky rodinným příslušníkům a díky opatrovníkům.
Díky Vám a díky dobrým zaměstnancům.

Za Domov Libníč a Centrum sociálních Empatie

Mgr. Alois Ambrož, ředitel
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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
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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.
Činnost vykonáváme na základě zřizovací listiny:
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, respektujepráva a lidskou 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
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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_2016.pdf
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Identifikační číslo v registru poskytovatelů: 9435573
Adresa poskytovatele služby: 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: 24 uživatelů denně
Provozní doba: pondělí – pátek: od 8.00 hodin do 12.00 hodin a odpoledne od 13.00 hodin
do 15.00 hodin
Cílová skupina:
Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou schopny
pracovat 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 kombinovanýmpostižením.
Poslání služby:
Posláním služby Sociálně terapeutické dílny je poskytovat lidem cílové skupiny takovou
individuální podporu, která povede k získání nebo upevňování pracovních návyků a
dovednostía zároveň k posílení jejich soběstačnosti vedoucí k samostatnějšímu životu a
sociálnímu začleňování.
Cíle:
Cílem služby je pomoc uživatelům při zlepšení soběstačnosti, získání pracovních dovedností
a schopností, podpora základních společenských návyků, zajištění smysluplného využití
jejich volného času a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování.
Dostupnost služby:
Služba je dostupná linkovým autobusem z Českých Budějovic (odjezdy a příjezdy viz platný
jízdní řád). Organizace zajišťuje uživatelům dopravu v rámci fakultativních služeb.
Popis místa a realizace poskytování služby:
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:
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění
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• podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
Sociální služba je uživatelům poskytována od pondělí do pátku.
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 8míst.
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 (výroba drobných dekoračních i
užitných předmětů, opravy dřevěného nábytku, výroba základních desek pro výrobky
z pedigu apod.). Uživatelé se učí ručnímu opracovávání dřeva i práci s nářadím (broušení,
řezání pilou, vrtání, soustružení, natírání, lakování, apod.)
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 dekorační předměty, mísy, květináče, aromalampy,
hrnečky, korálky.
V ateliéru pediguse uživatelé učí pracovat s pedigem, šénou, přírodními provázky. Vyrábí
nejrůznější košíky, podnosy, misky, oplety lahví apod. Finální výrobky pak lakují, případně
dozdobují přírodními materiály nebo obšívají látkou.
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 tak, aby každý měl možnost uplatnit případně rozvíjet své schopnosti a
dovednosti.
Struktura uživatelů (počty uzavřených a ukončených smluv k 31. 12. 2015), viz kapitola
Sociální úsek.
Zhodnocení roku 2015:
V roce 2015 přetrvával vysoký zájem uživatelů o práci v dílnách, takže stávající kapacita dílen
byla maximálně využita.
Podařilo se rozšířit pracovní činnosti o drátkování, šití a výrobu prvků pro zahradní terapii a
částečně obnovit stávající vybavení dílen z prostředků projektu financovaného z EU
(keramická pec, válcovací stůl na keramickou hlínu).
Díky individuálnímu, ohleduplnému a profesionálnímu přístupu zaměstnanců se celé řada
uživatelů podařilo zvládat i náročnější práci v dílnách.
Ve spolupráci s městem Libníč, Lišov a Rudolfov jsme úspěšně prezentovali činnost sociálně
terapeutických dílen. Dobrý výsledek je vidět i na zvyšujících se tržbách za prodané výrobky.
Vize a plány na rok 2016:
Podpora služby z evropských peněz a z dotací.
Rozšíření nabídky služeb a činností v dílnách o další techniky s možností využívání
/zpracování nových materiálů v truhlárně, keramice i pedigu a úzká spolupráce jednotlivých
dílen a atelierů.
Podpora uživatelů k prohloubení pracovních dovedností a jejich další motivace. Spolupráce s
dalšími poskytovateli sociálních služeb a služeb zaměstnanosti v našem regionu.
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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
Forma služby: pobytová (nepřetržitý provoz)
Cílová skupina:
Domov se zvláštním režimem poskytuje služby pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a s kombinovaným postižením.
Popis místa poskytované služby:
Domov Libníč se nachází v historické budově bývalých schwarzenbergských lázní na konci
obce směrem na Jelmo.
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 těm
lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění,
případně kombinovaného zdravotního postižení, a to s důrazem na respektování jejich práv a
individuálních potřeb.
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 svým onemocněním a dodržování léčebného režimu samostatně nebo s naší
podporou
• udržování stávajících sociálních vztahů a navazování nových přátelství a kontaktů se svým
okolím sámnebo s naší pomocí
Popis činností podle Vyhl. č. 505/2006 Sb.:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
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• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita: 113 uživatelů
Ubytování:
V Domově Libníč jsou uživatelé ubytováni na 4 odděleních. Většina pokojů je dvoulůžkových
(43), trojlůžkových pokojů je 6, jednolůžkových pokojů je 9.
Od jara do podzimu nabízíme našim uživatelům v rámci běžně poskytované péče týdenní
pobyty nadalším aktivizačním pracovišti, které se nachází poblíž rybníku Mrhal. Uživatelé
tuto nabídku vítají jako milou změnu. Mohou se vymanit z běžného stereotypu, který
dlouhodobý pobyt na jednom místě provází.
Stravování:
Stravování našich uživatelů i zaměstnanců zajišťujeme ve vlastním kuchyňském provozu.
Strava je pro uživatele připravována 5x denně - snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední
svačina, večeře (včetně pitného režimu). V současné době mohou uživatelé i zaměstnanci
možnost volit výběr ze dvou hlavních jídel.
Jídelníček je sestavován ve spolupráci s nutriční terapeutkou 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
Složení personálu:
Pracovníci jednotlivých oddělení domova se zvláštním režimem pracují na pozicích zdravotní
sestra, zdravotní asistent, fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách – ošetřovatelská
péče. Terapeutický úsek jako součást domova se zvláštním režimem je obsazen pracovníky v
sociálních službách – nepedagogickými a dalšími odbornými pracovníky.
Celý tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb
našich uživatelů. Důraz klade na citlivý přístup a respektuje individuální potřeby každého
klienta.
Všichni pracovníci mají možnost využít supervize, případně podpory jiného nezávislého
odborníka.
Více viz v kapitole: Organizační struktura a personální zajištění organizace str. 12
Oblasti péče:
• 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. Zdravotní péči zajišťují registrované všeobecné sestry s
oprávněním k samostatné činnosti, zdravotní asistenti pod odborným dohledem,

21

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.
K 31. 12. 2015 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).
• Lékařská péče je poskytována smluvními lékaři zdravotních pojišťoven. Uživatelé mají
možnost si zvolit praktického lékaře, odborného lékaře psychiatra a ostatních odborných
lékařů. Zdravotní služby jsou klientům poskytovány na základě svobodného informovaného
souhlasu.
• Přímou obslužnou péči nepřetržitě provádějí pracovníci v sociálních službách. Podílejí se
na ní ale i všeobecné sestry a zdravotní asistentky. Tato pomoc je prováděna na základě
individuálních plánů péče a zahrnuje úkony či pomoc uživatelům částečně či zcela
imobilním.
• Terapeutická a aktivizační péče je náplní práce terapeuticko – aktivizačního týmu.
Zaměstnanci tohoto týmu pracují na pozicích další odborný pracovník a pracovník v
sociálních službách – nepedagogický. Individuálně se v dílnách a ateliérech věnují pracovní a
kreativní tvorbě jednotlivých uživatelů, respektují jejich možnosti, přání a potřeby.
Zhodnocení roku 2015:
Pracovníci přímé péče se v roce 2015 zúčastnili těchto kursů (školení) pořádaných
zaměstnavatelem:
Sebeobrana
Tvorba standardů kvality sociálních služeb
zvládání syndromu vyhoření¨
Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení
Rodina a domácí násilí
Poruchy autistického spektra
Prevence krizových situací se zaměřením na dospělé a seniory
Úvod do problematiky péče o klienty s demencí
Detence ve zdravotnictví a sociálních službách - úvod do problematiky
Pracovník v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče
seminář Změny v účetní legislativě příspěvkových organizací od 1. 1. 2015
Účinně proti stresu a vyhoření, pracovníků v sociální oblasti
Zákon o sociálních službách a jeho současné změny
Zvládání komunikace ve zdravotnictví pomocí asertivního jednání
Úvod do sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání
Účast na exkurzi do organizace Lebenshilfe v Deggendorfu
Základy péče o klienta se spastickým syndromem v zařízeních sociální péče
Nejnovější poznatky o virových nákazách 21. století, jejich prevence, léčba a činnost
zdravotní sestry
Konfliktní, neklidný a agresivní pacient
Co nám tělo říká aneb po stopách pozitivního myšlení
Etika v pomáhajících profesích
Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb " Kdo za to může"
Příprava poskytovatele na inspekci
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
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Cesta z dluhů z pohledu sociální práce I.
Seminář Vztah zřizovatele a příspěvkové organizace po novele 250/2000 Sb. v 2015
Cesta z dluhů z pohledu sociální práce II.
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Rozhoduji za sebe aneb problematika způsobilosti k právním úkonům v novém občanském
zákoníku
Paliativní péče
Zvládání první pomoci v sociálních službách
Doprovázení v umírání
Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením I
Sexualita a osvěta u lidí s mentálním postižením
Péče o seniory se sníženou mobilitou Pomůcky Romedic a Renol snadnější život pro
uživatele i ošetřovatelský personál
Recovery - zotavení z duševního onemocnění
Kazuistická konference o sociálních službách pro lidi s autismem nejen v ČR
Individuální plánování v sociálních službách
Týmová spolupráce
Autismus v praxi
Smlouvy o poskytování sociální služby a jejich uzavírání
Úvod do péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem
Pozitivní sobectví pro zdravotníky. Vyrovnejme se se stresem a rozmazlujme sami sebe.
Psychologie v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
Co se povedlo
2. oddělení:
V loňském roce jsme s uživateli začali jedenkrát měsíčně vařit, zapojili jsme je i do péče o
naše terapeutické kočky. Uživatelé pěstují na terase sukulenty a v létě bylinky, obměnili jsme
vybavení terasy a koupili stoly na pěstování rostlin.
3. oddělení:
V roce 2015 jsme vybavili kuchyňku pro klienty a zahájili pravidelné kursy vaření. O tyto
kursy je mezi našimi uživateli velký zájem.
4. oddělení:
V uplynulém roce se nám podařilo vybavit společné kuchyňky pro klienty. Koupili jsme
kuchyňské skříňky, pečící trouby, indukční dvouvařiče, drobné kuchyňské náčiní. Kursy
vaření jsou organizovány každých 14 dní a jsou velmi oblíbené. Dále byla provedena oprava
podlahové krytiny v pracovně sester a oprava střešních oken.
5. oddělení:
V roce 2015 proběhla rekonstrukce 3 koupelen - výměna dlažby a odpadů, natření a utěsnění
oken, výměna žaluzií na celém oddělení.
Rozšířili jsme spolupráce s dobrovolníky a společností Fokus České Budějovice, Podařilo se
nám uživatele úspěšně zapojit s do kurzů vaření a zahradní terapie.
Zakoupili jsme nové elektrické polohovací lůžko včetně kvalitní aktidekubitární matrace.
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Plány na rok 2016:
Chtěli bychom pokračovat ve spolupráci s dobrovolníky a dále umožňovat studentům
odborné praxe.
Připravili jsme plán kulturních, společenských a sportovních akcí pro naše uživatele viz plán
aktivit na r. 2016
Chceme se zaměřit na obnovu a udržení pracovních návyků našich klientů.
Plánujeme zaktualizovat stávající systém informačního značení v objektu domova Libníč.
Dále chceme rozšířit naše terapeutické činnosti o práce na zahradě, muzikoterapii, minikino,
pečení a vaření.
Podporovat uživatele v péči o jejich „tréninkové hospodářství“ – chovatelství, sadařství a
pěstitelství. Umožnit uživatelům i přes jejich handicap vlastnit a starat se drobná domácí
zvířata (slepice, kachny, ovce, prase).
Plánujeme rozšířit terapeutickou bylinkovou zahrádku u kuchyně a pomoc uživatelům s
budováním výběhu pro ovce.
Dále po odděleních:
rekonstrukce a vybavení v roce 2016
2. oddělení:
Opravit stávající terasu a nově ji vybavit nábytkem (stoly, židle, zástěny, květiny...).
Přebudovat části 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) a zajistit tak lepší komfort pro naše uživatele.
Vybavit kuchyňku elektrickým sporákem, troubou a drobným kuchyňským náčiním
3. oddělení:
Zrekonstruovat terapeutickou terasu a vybavit jí novým zahradním nábytkem
4. oddělení:
Rekonstrukce koupelen na 3. patře.
Výměna střešních oken do zahrady na 3. patře
5. oddělení:
Pokračovat v započaté rekonstrukci podlah v koupelnách a předsíňkách pokojů.
Terapeuticko aktivizační tým domova se zvláštním režimem:
Činnost terapeuticko aktivizačního týmu je zaměřena na terapeutické a aktivizační činnosti s
našimi uživateli. Terapii provádíme individuální nebo skupinovou.
Při individuální terapii se staví na účinku emocionálního vztahu terapeuta a jeho klienta.
Klient má terapeuta k dispozici jen pro sebe. 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 význam.
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 dovedností. Obyvatelům domova nabízíme pohybovou
aktivizaci, například formou sportovních soutěží, výletů, návštěv výstav, koncertů a divadel
nebo práce v dílnách a ateliérech.
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Aktivizační činnosti probíhají v přilehlém parku, zahradě, výtvarném ateliéru, keramické
dílně, ateliéru ručních prací, truhlářské dílně, ateliéru pedig, ateliéru suchých vazeb a ve
cvičné kavárně.
Aktivity v roce 2015:
3. ples hasičů a sportovců v Libníči
Maškarní zábava v Domově Libníč
Velikonoční prodejní výstavy
Vernisáž v Hornickém muzeu Rudolfov
Stavění májky a pálení čarodějnic
Vernisáž obrazů Evy Rektoříkové
Autorské čtení Rostislava Tauera
XXII. ročník Sportovních her v Hluboké nad Vltavou
Slavnosti obce Libníč
Oslava 5. Výročí otevření kavárny Libníč
Vernisáž „Barvy podzimu“
Oslava svátku Svatého Martina
Vánoční prodejní výstavy
Mikulášská zábava v Domově Libníč
Vánoční koncert Libníč (kaple)
Terapeutický úsek – zhodnocení roku 2015:
Za nejdůležitější momenty loňského roku považujeme:
Úspěšnou účast uživatelů v mezinárodních a regionálních výtvarných výstavách
V rámci nácviku sebeobsluhy – vaření s uživateli na kuchyňkách příslušných oddělení
Pomoc a podporu uživatelům při budování „tréninkového hospodářství“
Velmi si ceníme toho, že se podařilo navázat úzkou spolupráci s vedením obcí a obyvateli v
Libníči, Rudolfově, Jelmu a Lišově - a to zejména vzájemná účast na pořádaných kulturních
a společenských akcích.
Plány terapeutického úseku na rok 2016:
Větší zapojení uživatelů v pracovních činnostech na zahradě
Rozšíření terapeutických činností o muzikoterapii a promítání
Prohloubení spolupráce se sociálně-terapeutickými dílnami
Pokračování v navázané spolupráci s okolními obcemi (Libníč, Rudolfov, Jelmo a Lišov)
včetně pořádání společných kulturních a sportovních akcí a stálá podpora našich uživatelů
v jejich zapojení a účasti na těchto akcích.
Plán aktivit na rok 2016 :
Prezentace práce dílen na dnu otevřených dveří Jihočeské university
Hokejové utkání
Písničky Karla Hašlera
Divadelní představení
Masopustní zábava v Domově Libníč
Prodejní výstava Teplárny
Prodejní výstava Lišov
Prodejní výstava Rudolfov
Vítání jara - vystoupení S klubu a MŠ Zahrádka
Pletení pomlázek Jelmo (ve spolupráci s obcí Jelmo)
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Třeboň -brány památek do kořán
Táborák – jarní tradice
Výlet o. s. Nazaret
Sportovní den v Libníči (ve spolupráci s obcí Libníč)
Výstava a vernisáž Rudolfov (ve spolupráci s obcí Rudolfov)
Jarmark Borovany
Letní kino - náves Libníč
Slavnosti obce Libníč - Cirkus Paciento (ve spolupráci s obcí Libníč)
Lišovské slavnosti
Libníčská olympiáda
Vernisáž a výstava Lišov
Drakiáda Libníč (ve spolupráci s obcí Libníč)
Výstava betlémů - vernisáž
Zdobení vánočního stromu v obci Libníč (ve spolupráci s obcí Libníč)
Mikulášská zábava
Advent - koledy (ve spolupráci s obcí Libníč)
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Název služby: Týdenní stacionář
Identifikační číslo v registru poskytovatelů: 4309156
Adresa poskytování služby: Pražská tř. 489/88, 370 04 Č. Budějovice
Vedoucí týdenního stacionáře: Mgr. Ivana Pilná, mobil: 734 314 497
e-mail: pilna@domovlibnic.cz
Forma poskytované služby: pobytová
Kapacita: 24 uživatelů
Provozní doba: pondělí od 6:00 – pátek do 17:00 hod.
Cílová skupina:
Osoby s mentálním postižením nebo osoby s kombinací mentálního postižení s tělesným či
smyslovým postižením
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. vyjádřit 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:
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
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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.
Dostupnost:
Pobytová služba týdenního stacionáře je realizována v těsné blízkosti ulice Pražská, se
snadnou dostupností MHD (č. 2 a 8).
Popis činností ve službě:
Pro klienty týdenního stacionáře jsou zajištěny základní činnosti v rozsahu úkonů
stanovených zákonem č. 108/2006 a vyhláškou sb. 505/2006
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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
Struktura uživatelů: viz kapitola Sociální úsek
Zhodnocení roku 2015:
Od dubna jsme společně s klienty zahájili práce na zahradě týdenního stacionáře. Srovnali
jsme povrch zahrady do roviny, zasadili živý plot a na původním pískovišti jsme vytvořili
ohniště s posezením. To nám pak posloužilo k trávení společných chvil na zahradě.
Původního plánu, aby byl tréninkový byt týdenního stacionáře přetransformován do služby
chráněného bydlení, se nám zatím nepodařilo dosáhnout. Přesto od června do konce
července proběhly různé úpravy interiéru bytu, díky kterým má v současné době každý
z obyvatel bytu svůj pokoj. V září jsme začali klienty tohoto bytu podporovat při přípravách
vlastních večeří, klienti si sami navrhují jídelníček a zaměstnanec jim pomůže s nákupem a
přípravou večeře.
Zahájili se práce spojené s výmalbou pokojů u některých klientů, velkou snahou bylo do této
činnosti klienty zapojit a dát jim prostor pro vlastní rozhodnutí, jak by měl jejich pokoj
vypadat.
Některé akce v roce 2015:
Březen: klienti z tanečního kroužku BEZ reprezentovali na Krajské přehlídce scénických
tanců
Duben: turistický výlet do Pořešína
Květen: rekondiční a cyklistický pobyt v Hrdoňově
Červen: turnaj v CUBB v Mačkově
Srpen: pobyt v rekondičním středisku Mrhal
Říjen: účast na Abilympiádě
Prosinec: plavecké závody ve Strakonicích
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Vize a plány na rok 2016:
Stavební úpravy a opravy v domácnostech týdenního stacionáře, které by měly zajistit
bezpečné vstupy do zahrady. Zahradu bychom pak využívali k běžnému pobývání během
dne, protože vstupy by umožnily přístup na zahradu i hůře mobilním klientům. Dále by
stavební úpravy zahrnovaly i opravu dosavadních bezbariérových WC na jedné
z domácností.
Domácnosti jsou doposud spojeny dlouhou chodbou, plánujeme proto vytvořit vhodné
předělení chodby, abychom tím klientům umožnili větší soukromí v komunitě s menším
počtem jejich obyvatel.
Protože se očekává nástup klienta se specifickými potřebami, konkrétně s autismem,
znamená to pro pracovní tým průběžné proškolování a nácvik zcela nových metod
komunikace a přístupu k tomuto klientovi. S tím souvisí také adekvátní úprava prostředí, jak
v domácnosti, tak v pokoji, kde klient bude bydlet.
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Název služby: Chráněné bydlení Empatie
Identifikační číslo v registru poskytovatelů: 4959409
Adresa poskytovatele služby:
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Chráněné bydlení Empatie, Pražská tř.
489/88, 370 04 České Budějovice
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Chráněné bydlení Empatie, Tyršův sad
403/9, 370 10 České Budějovice
Vedoucí služby: Mgr. Ivana Pilná mobil: 734 314 497, e-mail: pilna@domovlibnic.cz
Forma poskytované služby: pobytová
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 lidem s mentálním nebo kombinovaným
postižením v mladším nebo produktivním věku aktivní podporu při jejich osamostatňování
a začleňování do běžné společnosti.
Motto: „Bydlet jako každý…“
Během pobytu v chráněném bydlení chceme podpořit klienta, aby mohl získat či obnovit
potřebné dovednosti a schopnosti pro samostatný život (např. při úklidu domácnosti, při
hospodaření se svými penězi, při nákupech, při přípravě alespoň základního jídla).
Vždy během tří let chceme přestěhovat alespoň dva klienty z chráněného bydlení Tyršův sad
na chráněné bydlení Pražská. Klient prokazuje, že potřebná míra podpory poskytovatele
služby je nejvýše 5 dní v týdnu max. 4 hodiny denně.
Vždy během tří let chceme přestěhovat alespoň dva klienty z chráněného bydlení Pražská do
bytu ve městě. Klient prokazuje, že potřebná míra podpory poskytovatele služby je nejvýše 3
dny v týdnu max. 2 hodiny denně.
Pomoci a podpořit klienty v získávání či obnovení pracovních schopností a dovedností, které
by vedly k uplatnění na volném trhu práce nebo např. při dobrovolnictví a aktivizačních
činnostech. Tím docílit toho, aby alespoň čtyři klienti za rok našli pravidelnou pracovní
aktivitu nebo zaměstnání.
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Popis místa poskytované služby:
Chráněné bydlení Tyršův sad:
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.
Chráněné bydlení Pražská třída:
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. V některých bytech mohou bydlet i dvojice spolubydlících, partneři. V okolí
domku je velmi příjemné prostředí parku, v blízkosti je bazén nebo hřiště.
Dostupnost:
Obě Chráněná bydlení jsou nedaleko od středu města a jsou dostupná Městskou hromadnou
dopravou. Chráněné bydlení Pražská tř. MHD č. 2, 8 – U severní zastávky, Chráněné bydlení
Tyršův sad MHD č. 4,6, 18 – zastávka Motor Jikov
Popis činností ve službě:
Činnosti vyplývají ze základních činností vyhlášky č.505/2006 Sb. v rozsahu úkonů
uvedených v této vyhlášce.
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:
• stravování
• ubytování
• pomoc nebo zajištění hygieny
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Struktura uživatelů: viz kapitola Sociální úsek
Zhodnocení roku 2015:
Během roku 2015 se nám podařilo naplnit vize a plány, kterých jsme chtěli docílit. V lednu
jsme na chráněném bydlení Tyršův zavedli pohotovosti. Byly zavedeny systémy k přivolání
zaměstnance na pohotovosti pro případ pomoci: např. elektrická požární instalace, signál
otevření vchodových dveří, telefon s jednoduchým ovládáním. Pro klienta v seniorském věku
byl v rámci individuální podpory pořízen tísňový bezpečnostní náramek pro přivolání
pomoci, s detektorem pádu.
Rozšířili jsme naše služby o možnost přípravy celodenního stravování přímo na chráněném
bydlení. Přestali jsme proto využívat dovážení obědů a večeří z centrální kuchyně organizace
a podpořili jsme klienty v tom, aby si připravovali jídelníčky, doprovázeli je na nákupy a
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pomáhali uvařit společný oběd a večeři. S tím souvisela i pomoc při hospodaření s financemi,
která je klientům poskytována individuálně od jejich klíčových pracovníků nebo rodinných
příslušníků.
Čtyři klienti, z toho jedna partnerská dvojice, měla velké přání bydlet v bytě ve městě.
Postupnými nácviky dovedností, které jsou potřebné pro vedení vlastní domácnosti, dosáhli
tito klienti toho, že si s pomocí svých opatrovníků byty ve městě pronajali a naši pobytovou
službu vyměnili za službu terénní, protože je pro ně dostačující. Původní plán, že rozšíříme
naši službu chráněného bydlení o pronajaté byty ve městě, nevyšel, proto jsme našli tuto
alternativu, kterou nakonec pro další život našich klientů, považujeme za ještě lepší, než bylo
zamýšleno.
Průběžně během roku bylo na chráněném i volném trhu práce zaměstnáno 17 klientů našeho
chráněného bydlení.
Některé akce a činnosti v roce 2015:
Únor: výstava DINOTOUR 2015, masopust v Políkně
Březen: návštěva lázní AURORA v Třeboni
Duben: návštěva Národního technického muzea a Pražského hradu
Květen: celodenní výlet do ZOO v Plzni
Červen: šest klientů odjelo na pobyt do Klepákova mlýna, který pořádá Klub Stráž nad
Nežárkou
Září: Sportovní hry na Hluboké nad Vltavou
Prosinec: výlet na hrad Kašperk
Vize a plány na rok 2016:
Společné vaření obědů a večeří pro všechny zájemce z chráněného bydlení Tyršův sad
se ukázalo pro klienty jako velmi podnětné, aktivizující, zábavné, dává jim prostor pro
rozvíjení nových schopností a dovedností. Přesto je poměrně zatěžující uvařit v běžné domácí
kuchyni tolik porcí najednou – kapacita ubytování na tomto pracovišti je až 18lidí. Chceme
proto dovybavit, případně upravit kuchyňku ve II. patře tak, abychom počet odběratelů
společného jídla rozdělili na dvě části, vlastně dvě nezávislé „domácnosti“ v jedné budově.
Znamená to vytvoření nových materiálních podmínek, ale i dostatečné personální obsazení.
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Identifikační číslo v registru poskytovatelů: 5892031
Adresa poskytovatele služby: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč
17, Rudolfov
Vedoucí služby:Mgr. Monika Liďáková, mobil: 734 314 495
e-mail: lidakova@domovlibnic.cz, č.dv.414
Forma poskytované služby: ambulantní služba
Kapacita: 28 uživatelů
Provozní doba: 7:00–16:00 hod., pouze v pracovních dnech
Poslání:
Denní stacionář nabízí dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc
a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů
s cílem posílit jejich samostatnost.
Struktura uživatelů: viz kapitola Sociální úsek
Popis služby:
Registrovaná služba denníhostacionáře senachází v areálu organizace Domov Libníč
a Centrum sociálních služeb Empatie, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Služba denního
stacionáře 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.
Na denním stacionáři mohou klienti využívat denní místnosti, společenskou místnost a
pracovní dílny – keramickou a dílnu ručních prací, výtvarnou a hudební místnost, tělocvičnu
i posilovnu, cvičnou kavárnu, kuchyňku, saunu, perličku, relaxační místnost, jídelnu, šatny
pro uživatele a společné sociální zázemí se sprchami a hydromasážní vanou. Součástí
prostorů služby denního stacionáře je zahrada, bazén a amfiteátr.
Přístup do denního stacionáře je částečně bezbariérový.
Provozní doba ambulantní služby je 7,00 – 16,00 hod. po celý rok ve všední dny, s výjimkou
státních svátků. Uživatelé mohou využít stravu dle sazebníku pro ostatní strávníky nebo dle
platného sazebníku za stravu, a to z centrální kuchyně organizace, která se nachází na
pracovišti Libníč vzdálené 8 km.
Součástí nabízených činností je rovněž možnost absolvovat návštěvy kulturních,
společenských a sportovních akcí, které jsou pořádány i mimo Centrum sociálních služeb
Empatie, dále uživatelé mají možnost účastnit se jednodenních výletů s různorodou
tématikou a vícedenních tuzemských a zahraničních rekreačních pobytů.
Činnosti jsou zajištěny v rozsahu úkonů stanovených zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních
službách a provádějící vyhláškou č. 505/2006 Sb.
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Základní činnosti při poskytování soc. služeb jsou:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající
věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností3.
vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělání nebo pracovního uplatnění
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti: sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální
začleňování osob
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
V rámci služby denního stacionáře nabízíme uživatelům tyto aktivizační činnosti:
Vzdělávací aktivity:
Logopedické cvičení
Trénování paměti
Kurz základního vzdělání
Hudební aktivity:
Zpívání za doprovodu kytary a heligonky
Hra na kytaru, flétnu a klávesy – individuální činnost
Kulturní akce v amfiteátru
Sportovní činnosti:
Boccia
Stolní tenis
Využití tělocvičny, posilovny
SKP Č. Budějovice - atletika
HC Pouzar – využívání ledové plochy a sportovní haly
České hnutí speciálních olympiád – v ČHSO jsme zaregistrováni jako Sportovní klub
SPIRIDON v 10 sportech a svou fyzickou kondici prověřuje 20 sportovců z CSS Empatie
Dílny:
Dílna ručních prací
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Keramická dílna
Nácvik jemné motoriky
Arteterapie, zooterapie
Socioterapeutické dílny na Libníči – truhlářská a keramická dílna, dílna pedigu
Využití dílen i mimo naše zařízení – keramická dílna v T. Svinech, výtvarný ateliér v Domě
umění
Pracovní činnosti:
Zahrada- pracovní činnost na zahradě – tvorba přírodní zahrady, jejíž upravená plocha plní
účel nejen dekorační, ale i rekreační.
Cvičná kavárna - je forma pracovní činnosti, kde za podpory zaměstnanců se tito lidé
rozvíjejí sociální dovednosti, samostatnost, schopnost sebeobsluhy, posilují komunikace
zvyšují sebevědomí
Socioterapeutické činnosti:
Rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob
Kontakt se sociálním prostředím: vycházky,výlety, více denní pobyty
Relaxace:
Sauna – infrasauna, finská sauna
Perličkové koupele
Relaxační místnost
Bazén
Spolupráce se studenty, dobrovolníky a odbornými pracovníky:
Dobrovolnické centrum při Diecézní Charitě
Dobrovolnické centrum ADRA
Cíle služby:
Zavedení programu VOKS a její praktikování při každodenních činnostech
Pravidelné setkávání klientů, rodičů a opatrovníků
Uplatňování pracovních návyků a upevňování dovedností uživatelů
Začleňování dobrovolníků do aktivit denního stacionáře
Zkulturnění prostředí denního stacionáře a relaxační zóny
Tvorba přírodní zahrady
Informace a komunikace s veřejností:
Aktualizace webových stránek
Příspěvky na sociální síti – Facebook
Prezentace prodejní výstavy, kulturně osvětová akce – Štěstí s překážkou na náměstí
Přemysla Otakara II.
Činnosti uživatelů v roce 2015:
Pro naše klienty připravujeme po celý rok kulturní a sportovní akce, výlety, pobyty a mnoho
dalších volnočasových aktivit:
Wellness: pedikúra, masáže, využití relaxační zóny
Kulturní akce: návštěva Malého divadla v Č. Budějovicích, návštěva otáčivého hlediště
v Ć. Krumlově – Baron Prášil, návštěva multikina Cinestar, vernisáž fotografií uživatelky
denního stacionáře Petry Fučíkové, vernisáž obrazů uživatelů organizace v Bowling baru
v Č.B., mikulášská diskotéka s tematickými soutěžemi, vánoční koncert v sále Č.B.
konzervatoře

41

Sportovní akce: SKP – pravidelné využívání sportovní haly, HC Pouzar - využívání
sportovní a hokejové haly, turnaj v kuželkách v Táboře, turnaj v iBoccii v DM U Hvízdala,
turnaj ve stolním tenise v Písku, sportovní a pohybové hry s fotbalisty s 1.FK Příbram,
Sportovní hry na Hluboké, Frymburské slavnosti – turnaj v iBoccii, turnaj v Kubb v Domově
Petra Mačkov, turnaj v Pétanque v CSS Empatie, Westernový den v Domově Petra Mačkov,
turnaj v šipkách v Táboře, ČHSO - stolní tenis ve Dvoře Králové, plavecké závody ve
Strakonicích
Výlety: do Písku, návštěva Sladovny – interaktivní výstava, celodenní turistický výlet do
Pořešína - zřícenina hradu
Další: autogramiáda Romana Šebrleho, Abilympiáda - soutěžní přehlídka schopností a
dovedností našich uživatelů, výtvarná dílna v Domě umění, betlémování v centru Arpida
Oslava kavárny Empatie, zahradní slavnost, setkání kamarádů z Javorníka
Vícedenní pobyty u rybníku Mrhal i v hotelu Fontána u lipenské přehrady
Zhodnocení roku 2015:
Skvělá spolupráce se studenty z Česko –anglického gymnáziav Č. Budějovicích (pomoc při
přípravě Zahradní slavnosti a zorganizování mikulášské diskotéky se soutěžemi)
Získání sponzorského daru ČČK na aktivizační činnosti uživatelů
Tvorba přírodní „lístečkové“ zahrady
Prodejní výstavy výrobků našich uživatelů
Pravidelné využívání wellness zóny – sauna, infrasauna, perlička, relaxační místnost
Udržení v 1.lize v iBoccii
Úspěchy sportovního klubu Spiridon
Spolupráce s různými typy soc. zařízení a dobrovolnickými centry (Centrum Arpida o.s.,
Fokus o.s., Diecézní Charita, Dobrovolnické centrum Adra, Ledax o.p.s., DM CČSH –
Středisko Nazaret, Centrum Bazalka, o.p.s., Diakonie ČCH – středisko Rolnička)
Zaměstnávání uživatelů – svázány dohody o provedení práce
Využití vyhřívaného pavilonu Hera k předpěstování bylin a okrasných rostlin
Supervize a vzdělávání zaměstnanců
Vize a plány do roku 2016:
Získání certifikátu přírodní zahrady
Úprava koupeny, bezbariérový přístup, využití pračky k nácviku sebe obslužných činností
Vymalování společných prostorů
Vzdělávání zaměstnanců
Vybudování přírodního chodníku ke kavárně Empatie
Oprava plochy venkovního hřiště
Oprava parket v tělocvičně
Realizace venkovního informačního systému
Nové aktivizační činnosti pro uživatele denního stacionáře (práce na počítači,filmový
klub,čtení, poslechové cvičení)
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•
•
•
•
•

Sociální úsek
Psycholog
Technicko-provozní úsek
Kuchyně stravovací úsek
Ekonomický úsek

Pozn.: zdravotníci a terapeuti: více informací o zdravotní péči a terapeutické činnosti
naleznete v samostatných kapitolách Domov se zvláštním režimem nebo Týdenní
stacionář.
Činnosti jednotlivých úseků jsou popsány v následujících kapitolách.
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Sociální úsek
V roce 2015 byla sociální práce v organizaci zajišťována čtyřmi plnými úvazky. Základní
sociální poradenství a další služby zajišťují sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací.
Vedoucí sociálního úseku/sociální pracovniceprosoc. 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)
Bc. Veronika Černá, tel: 387 001 111, e-mail: cerna@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 přijímáním nových žádostí, 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.
V roce 2015 se hromadně zažádalo o dávky hmotné nouzi, mnoha uživatelům se vyřídil
průkaz pro osoby se zdravotním postižením a hromadně se začaly vyřizovat občanské
průkazy uživatelům, kteří doposavad občanský průkaz nevlastnili. Tento proces bude
pokračovat i v roce 2016.
Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb funguje pro uživatele, jejich rodinné
příslušníky, opatrovníky či další osoby systém podávání stížností, připomínek, poděkování i
podnětů. V roce 2015 zaznamenal sociální úsek celkem 10 stížností a 6 připomínek/přání a 1
poděkování.

46

Statistické údaje 2015
V roce 2015 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 277 uživatelů (viz tabulka č. 1). Přijatých
uživatelů bylo ve sledovaném roce celkem 25 a 23 uživatelů pobyt v naší organizaci ukončilo
nebo zemřelo (viz tabulka č. 2). Dle dalších statistických údajů je v organizaci větší
zastoupení mužů než žen (viz tabulka 3). Tabulka č. 4. představuje počet uživatelů za domov
se zvláštním režimem a týdenní stacionář, kteří pobírají příspěvek na péči, rozdělení dle
stupně závislosti.
Celková průměrná obložnost za rok 2015 je 134,91%. Průměrný věk uživatelů Domova
Libníč a Centra sociálních služeb Empatie je 50 let.
Tabulka č. 1: Kapacita zařízení v roce 2015
Sociálně
terapeutické
dílny

Domov se
zvláštním
režimem

Týdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

Celkem

kapacita

24

113

24

24

28

213

uživatelů
celkem/rok

48

122

26

26

55

277

Tabulka č. 2: Přijatí uživatelé a uživatelé, kteří pobyt ukončili/zemřeli v roce 2015
Sociálně
terapeutické
dílny

Domov se
zvláštním
režimem

Týdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

Celkem

přijatí

4

9

2

3

7

25

pobyt
ukončen

3

9

2

5

4

23

Tabulka č. 3: Složení uživatelů organizace dle pohlaví v roce 2015
Sociálně
terapeutické
dílny

Domov se
zvláštním
režimem

Týdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

muži

34

70

18

17

32

171

ženy

14

52

8

9

23

106
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Celkem

Tabulka č. 4: Stupně příspěvku na péči v roce 2015
Domov se zvláštním
režimem

Týdenní
stacionář

Bez PnP

0

0

I.

36

1

II.

53

10

III.

21

14

IV.

12

1

Ke dni 31. 12. 2015 bylo do pořadníku čekatelů za domov se zvláštním režimem přijato
celkem 38 nových žádostí. Z toho 19 žen a 19 mužů. Za sociální služby sociálně terapeutické
dílny, týdenní stacionář, denní stacionář a chráněné bydlení bylo v daném roce všem novým
žadatelům, kteří měli o nástup aktuální zájem, vyhověno a byla s nimi uzavřena smlouva o
poskytnutí sociální služby.
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 2015 celkem 17
dobrovolníků. Celkem dobrovolníci z ADRY s našimi uživateli strávili 684 hodin.
Z Dobrovolnického centra při Diecézní charitě navštěvovalo naši organizaci celkem
7 dobrovolníků a s našimi uživateli strávili celkem 150 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.
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Psycholog
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 – spojovatelka, e-mail: v.hubal@domovlibnic.cz
kancelář č. 122, Libníč 17, 373 71 Rudolfov
kancelář č. 505, Pražská 489/88,370 04 České Budějovice
Psycholožka se zaměřuje na:
•
•
•
•
•

činnosti reedukační, poradenské, terapeutické a psycho-korektivní zaměřené na
udržení integrity osobnosti a podporu společensky přijatelného chování uživatelů;
poskytování individuálních konzultací;
všestranný rozvoj uživatelů, zejména rozvíjení jejích orientace ve společenském a
kulturním životě;
rozšiřování spektra poskytovaných intervenčních a terapeutických činností;
spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi.

Psycholožka vyhodnocovala dotazníkové šetření, které bylo provedeno v rámci celé
organizace s cílem zjistit spokojenost uživatelů s jednotlivými službami, resp. úseky. Při
vyhodnocení byly zjištěny podněty ke zlepšení kvality služeb a posloužily jako jedno z vodítek
při plánování dalšího poskytování služeb. Psycholožka nově vypracovala dotazníky
spokojenosti zaměstnanců organizace a provedla dotazníkové šetření s vyhodnocením.
V roce 2015 vytvářela propagační materiály: letáky a pozvánky na kulturní akce uživatelů
Domova Libníč, prezentace organizace na veřejnosti pořádáním výstav. Výstavu Barvy
podzimu zrealizovala díky grantu Jihočeského kraje Podpora kultury. Podílela se na
prezentaci uživatelky Denního stacionáře na akci ArtFest 2015, veletrhu výtvarného umění
s mezinárodní účastí, který se zaměřuje na podporu výtvarného umění jižních Čech a
současně oslovuje i kategorii hendikepovaných a zdravotně postižených umělců.
Cíle: Nadále provádět a zajišťovat činnosti vedoucí k minimalizaci rizik při sociálním
začleňování uživatelů jednotlivých služeb, podporovat uživatele v adaptaci na nové prostředí.
Zavádět nové diagnostické metody k zjišťování potřeb uživatelů, jejích skrytých přání, obav i
tužeb ve spolupráci s ostatními pracovníky.
Zprostředkování a příprava prezentace talentovaných uživatelů organizace na uměleckých
kulturních akcích, zejména ArtFest 2016.
Podpora a spolupráce s vedoucími služeb a personalistkou při nastavování kritérií u
hodnocení zaměstnanců.
Nadále se podílet na zjišťování spokojenosti uživatelů sociálních služeb, zkvalitňování života
uživatelů a rozvíjení jejích orientace ve společenském a kulturním životě.
Vyhodnocovat šetření spokojeností uživatelů a zaměstnanců organizace.
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Technicko-provozní úsek
Vedoucí technickoprovozního úseku: Vratislav Šimek, tel.: 387 001 111, mobil: 735 173 410
e-mail: simek@domovlibnic.cz
Úkolem technického úseku je zajištění činností pro zachování efektivního chodu organizace
v oblasti správy a údržby budov, které začínají drobnou údržbou až po složitější akce. Vše se
řeší pokud možno vlastními silami. Pracovníci údržby mají vysokou odbornost a tak jsme
schopni zajistit práce a úkoly bez potřeby spolupráce třetích stran. Také zajišťujeme dopravu
a podporu klientů, při přepravě za sportovními a kulturními akcemi nebo fakultativně jako
např.: přepravu k lékaři či nákup osobních potřeb.
Pro naši potřebu pereme ve vlastní prádelně, kde i přes stáří a opotřebovanost technologie
jsme schopni zajistit denně čisté prádlo.
Podařilo se nám snížit náklady na úklid, díky podpoře místního Úřadu práce, který nyní
provádíme z části vlastními silami.
V roce 2015 jsme pořídili kogenerační jednotku, nainstalovali jsme novou nerezovou
akumulační nádobu pro ohřev teplé užitkové vody TUV (teplá užitková voda) ze solárního
sytému. Započali jsme opravu jídelny pro klienty a zaměstnance organizace. Zajistili jsme
natření všech oken v budově.
V roce 2016 máme v plánu opravit terasy, které již potřebují větší rekonstrukci. Pro potřeby
kuchyně musíme upravit prostor pro novou tunelovou myčku, kterou má vedoucí kuchyně
v plánu pořídit. V létě chceme zahájit opravu výmalby na jednotlivých odděleních, vč. natření
zárubní. Ve větší míře spolupracujeme s kolegy z terapií na proměně naší zahrady v příjemné
místo k relaxaci klientů. Více času budeme věnovat aktivizačnímu zařízení na Mrhale, které
po letech užívání potřebuje více oprav na budovách. Na pracovišti CSS Empatie Pražská
máme v plánu opravit plot, který je již za svou životností. S tím souvisí změna rozměrů hřiště
pro letní sporty, aby jej bylo možné plnohodnotně využívat. Areál se na chvíli změní ve
staveniště s plánovanou výstavbou nové budovy pro chráněné bydlení a dílen. Stavba je
plánovaná pro na rok 2016-2017.
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Kuchyně stravovací úsek
Vedoucí: Rudolf Kirli, šéfkuchař, e-mail: kirli@domovlibnic.cz, tel. 387 001 111,
mobil 724 769 863
Od poloviny roku 2015 jsme provedli personální a organizační změny na tomto úseku. Do
jídelního lístku jsme zavedli dva druhy jídel: možnost výběru jídel - to znamená, že oběd č. 1
je hutnější jídlo a č. 2 je obvykle dietnější, racionální nebo sladké.
Podařilo se:
realizovat rekonstrukci prostor jídelny a zařídit vybavení jídelny v přízemí hlavní budovy,
nové vybavení velkého stolního inventáře a zařízení pěkné výdejny jídel dle domáckého vkusu
- nové prostředí, kladně působící na klienty. Například zavádíme novinku - na profi. grilu
provádíme grilování před očima klientů - místo odpolední svačiny a večeře, trávíme s klienty
odpoledne u grilování v přírodě - velmi oblíbené a atraktivní u všech.
Rozšiřujeme výběr sortimentu jídel, svačin, přesnídávek, pořídili jsmenový automat na pití tím se vlastně zlepšil větší výběr míchaných nápojů i dia pití – je zajištěný dostupnější pitný
režim s možností volby a samoobsluhy. Učíme se díky seminářům a školením zaměstnanců z
kuchyně lepšímu přístupu a chování ke klientovi - získané zkušenosti si vzájemněpředáváme.
Zapojujeme klienty do práce. Vypomáhají nad rámec terapií na základě dohody o provedení
práce v kuchyni při pomocných pracích - např. mytí nádobí a hrubé přípravy zeleniny a
brambor. Tím získávají nové zkušenosti, samostatnost, dovednost, zodpovědnost, výdělek.
Co nás v dohledné době čeká v roce 2016?
-

dodělat interiér velké jídelny
zlepšit chování a přístup - kuchař a klient - je pořád, co zlepšovat a zdokonalovat.
rozšířit sortiment jídel, pitného režimu, snídaní formou bufetu, apod.
kuchyně – rozšíření zázemí pro výzdobu a zkulturnění prostředí např. přístup ke
kuchyni rampa na zboží apod.
aktualizovat pravidla a změny směrnice HACCP do celkového provozu kuchyně a
stravování
celkově zkvalitnit službu stravování ve spolupráci s nutričním poradcem
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Ekonomický úsek
Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Eva Plecerová, telefon: 387 001 111, mobil: 724 950 721
email: plecerova@domovlibnic.cz, č. dveří 124
Zpráva o hospodaření organizace
Provoz organizace je financován z více zdrojů. Základním zdrojem jsou platby od uživatelů,
dotace a příspěvek poskytnuté zřizovatelem, úhrady od zdravotních pojišťoven a dary.
Dotace od zřizovatele je po úhradách od uživatelů významným zdrojem financování
sociálních služeb poskytovaných organizací.
Organizace využila stejně jako v předchozích letech příspěvek úřadu práce na několik
pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.
V roce 2015 dosáhla organizace hospodářského výsledku 168 604,48 Kč.
ROK
2013

Účetní HV
50 041,43

Z toho hlavní činnost
50 041,43

2014

6 055,78

6 055,78

0

2015

168 604,48

168 604,48

0
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Z toho vedlejší činnost
0

Rozpočet organizace na rok 2015:
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Index 2015:
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Majetek:
V roce 2015 byl pořízen nebo vyřazen dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně:
022 Samostatné hmotné movité věci pořízeno 1 824 445,00 Kč, vyřazeno 676 566,10 Kč

Samostatné hmotné movité věci a soubory pořízené:
bezúplatně nabytý majetek

139 189,00 Kč

zásobník na TUV

224 181,00 Kč

kogenerační jednotka

1 461 075,00 Kč

celkem

1 824 445,00 Kč

Dotace a příspěvky:
Organizace v roce 2015 přijala provozní dotace na svou činnost ve výši 21 682 023,- Kč.
Dotace MPSV

18 101 200,00 Kč

Příspěvky na prac. místo

8 000,00 Kč

Příspěvky ÚP

641 823,00 Kč

Dotace na provoz

2 906 000,00 Kč

Dotace dílčí projekty

25 000,00 Kč

projekt Podpora sociálně terapeutických dílen z Evropského sociálního fondu v ČR. 1 394 640 Kč
úhrady od uživatelů a platby zdravotních pojišťoven: 28 448 568,59 Kč
ostatní výnosy (např. tržby z prodeje výrobků, pronájmu,…) 503 073,10 Kč

Náklady a výnosy organizace:
Celkem náklady

51 859 700,20 Kč

Celkem výnosy

52 028 304,69 Kč

HV

168 604,49 Kč
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Dary:
Organizace v roce 2015 přijala dary ve výši 131 559 Kč.
Veškeré dary byly použity k financování hlavní činnosti organizace.
finanční dary
Ing. I. Rybníček
Kern Liebers České Budějovice
Teplárna a.s. České Budějovice
E-ON a.s. Č. Budějovice
Červený kříž České Budějovice
Obec Libníč
Frivent

věcné dary
Ing. M. Masopust
Resit

Dary celkem (finanční + věcné)

4 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
5 000,00 Kč
17 500,00 Kč
6 000,00 Kč
112 500,00 Kč

18 755,00 Kč
304,00 Kč
19 059,00 Kč
131 559,00 Kč

Děkujeme všem, kteří nás nejenom v roce 2015 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 smysluplně.

Personální obsazení za rok 2015 - viz. Organizační struktura
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Rozpočet organizace na rok 2016:

58

59

60

Kontrolní činnost
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015: zhodnocení výsledků řídících
kontrol:
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
Veškerý majetek organizace podléhá řádné inventarizaci k 31. 12. každého kalendářního
roku. Vyřazení majetku navrhuje a schvaluje likvidační komise.
d ) Rozpočtové hospodaření
Organizace hospodaří dle ročního rozpočtu; finančního plánu schváleného zřizovatelem. V
případě potřeby předkládá organizace zřizovateli návrh na změnu rozpočtu.
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 podřízeným na pravidelných poradách, na kterých jsou
projednávány také návrhy jednotlivých vedoucích úseků a oddělení.
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Kontroly v organizaci
1. Úřad práce ČR, 4. 11. 2015
Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými úřadem práce a
kontrola plnění podmínek příjemcem u dohod o poskytnutí příspěvku.
Kontrolní zjištění: kontrolou byl zjištěn přeplatek ve výši 1 214 Kč, který byl vrácen úřadu
práce.
2. Oddělení interního auditu a kontroly Jihočeského kraje, 9. 11. – 18. 12. 2015
Předmět kontroly: kontrola hospodaření příspěvkové organizace
Kontrolní zjištění: sepsán protokol o kontrole s doložením provedení nápravných opatření
zřizovateli.

V Libníči, 15. 4. 2016
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Výroční zpráva není a ani nemůže být dílem jednoho člověka. Její obsah i forma je výsledkem
celoroční týmové spolupráce všech zaměstnanců. Je dobré hodnotit práci podřízených,
vyjadřovat ocenění za jejich práci nejenom na konci výroční zprávy, ale po celý rok je nutné
chválit, motivovat, poskytovat zpětnou vazbu a děkovat.
Děkuji všem zaměstnancům, děkuji i všem lidem, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám
tím naplňovat naše poslání.
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 směřuje především k lidem z Jihočeského kraje…

Děkuji a těším se na další rok s vámi.

Mgr. Alois Ambrož – ředitel
V Libníči, dne 29. 4. 2016

per aspera ad astra
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Výhled do roku 2016 a 2017:
1) Demolice nevyhovujících staveb v areálu Empatie v Českých Budějovicích
2) Stavba nového Chráněného bydlení III. na Pražské tř. 88 pro 7 lidí se specifickými
potřebami.
3) Vznik nové víceúčelové dílny – sociálně terapeutické pro 15 osob se zdravotním
znevýhodněním

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 2015 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.
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Ředitel organizace
Mgr. Alois Ambrož, ambroz@domovlibnic.cz , tel. 387 001 111, mobil 602 202 369
Zástupkyně ředitele /vedoucí služeb Domova Libníč a Soc. terap. dílen
Mgr. Iva Jirovská, jirovska@domovlibnic.cz, tel. 387 001 111, mobil 724 979 230
Vedoucí ekonomického úseku
Zuzana Marková, markova@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 terapeutických a aktivizačních činností – Domov Libníč
Bc.Michal Jirousek, jirousek@domovlibnic.cz , tel. 387 001 111, mobil 728 786 631
Vedoucí Chráněného bydlení - Empatie
Mgr. Ivana Pilná, pilna@domovlibnic.cz, mobil 734 314 497
Vedoucí Týdenního stacionáře - Empatie
Bc. Ivan Hubal, hubal@domovlibnic.cz , mobil 734 232 228
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
Vratislav Šimek, simek@domovlibnic.cz , tel. 387 001 111, mobil 735 173 410
Vedoucí kuchyně, stravovací úsek
Rudolf Kirli, šéfkuchař, kirli@domovlibnic.cz , tel. 387 001 111, mobil 724 769 863

www.domovlibnic.cz

