Použité fotografie pocházejí z archivu organizace.
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Úvod
Vážení čtenáři, předkládáme vám jubilejní výroční zprávu o naší činnosti v Domově Libníč a
Centru sociálních služeb Empatie za rok 2012, vydanou k příležitosti šedesátého výročí
poskytování služeb. Vznik Domova Libníč se podle Registru poskytovatelů sociálních služeb
datuje k 28. 4. 1953.
Do roku 2012 jsme s našimi zaměstnanci vstupovali s jasnou představou o tom, co je potřeba
realizovat v tomto období:
•
•
•

Zachovat stávající nabídku námi nabízených služeb lidem se zdravotním
znevýhodněním v pěti registrovaných službách s celkovou kapacitou do 200 uživatelů.
Neustále zvyšovat kvalitu péče v námi poskytovaných sociálních službách ve vztahu ke
zjištěným potřebám našich klientů (uživatelů sociálních služeb).
Snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu práce a provozu. Zajistit potřebnou část
finančních prostředků nutných ke kofinancování nákladů k zajištění péče o klienty z
veřejných zdrojů (z rozpočtu zadavatelů tj. ministerstev, krajů a obcí).

V souladu s naším posláním se ptáme každého klienta, co potřebuje. Hledáme způsoby, jak co
nejlépe uspokojovat zjištěné potřeby našeho klienta např.: klient potřebuje a požaduje
intenzivnější kontakt se svojí rodinou či přáteli, vyžaduje víc času pro sebe, chce si jenom
popovídat o svých problémech, očekává lepší zacházení od druhých lidí (tedy důstojnější
jednání), mnohdy se mu nedostávají peníze na další nákupy, vyžaduje za svoji úhradu dobré
jídlo a pití, teplo a čisto. Snažíme se dohodnout na pravidlech při společném soužití.
Vyjasňujeme si vzájemně, jaká máme práva a jaké jsou naše povinnosti. Revidujeme smlouvu o
poskytování služeb a vyjasňujeme si, co ještě je a co již není předmětem naší smlouvy.
Individuálně plánujeme cíle a hledáme možné způsoby a cesty k dosažení těchto reálných cílů.
Prolistujte si prosím dál výroční zprávu. Na dalších stránkách se, kromě základních informací a
charakteristiky činností příspěvkové organizace Jihočeského kraje, můžete také dozvědět
podrobnější informace o tom, jaké služby poskytujeme, kdo a proč je potřebuje, případně jestli
se nám dařilo dobře plánovat a dosahovat stanovených cílů. Zjistíte, jakým způsobem
jednotlivé úseky zajišťují servis pro sociálně terapeutické dílny, domov se zvláštním režimem,
týdenní stacionář, chráněné bydlení a denní stacionář, včetně přehledu aktivit a akcí, které jsme
v loňském roce v každé službě pořádali.
Financování provozních nákladů nebo investic a celkové údaje o hospodaření uvádíme
podrobněji za celou organizaci v samostatné kapitole Ekonomický úsek – zpráva o hospodaření
organizace. Přikládáme i výrok nezávislého auditora společnosti PRIMASKA AUDIT, a. s.
Děkujeme vám za vaši přízeň
Za Domov Libníč a CSS Empatie

Mgr. Alois Ambrož, ředitel
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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 směřuje 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, respektuje
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práva 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 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
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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://www.domovlibnic.cz/images/dokumenty/zrizovaci_listina.pdf
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Zam ě stnanci celkem

10

Poskytujeme podporu a péči lidem se zdravotním znevýhodněním
v pěti registrovaných službách:
Sociálně terapeutické dílny

Tato služba je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci projektu „Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji“, reg. číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00014.

Název služby:
Sociálně terapeutické dílny

Identifikační číslo v registru poskytovatelů:
9435573

Adresa poskytovatele služby:
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie/Libníč 17/373 71 Rudolfov

Vedoucí služby:
Mgr. Dana Pokorná
/tel.:387 001 132, mobil: 734 574 470/e-mail: pokorna@domovlibnic.cz/č.dv.437

Forma poskytované služby:
Ambulantní

Kapacita:
15 uživatelů (denní kapacita celkem)

Provozní doba od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012:
Pondělí: 8:00-11:00
Úterý:

8:00-11:00 13:00-15:00

Středa:

8:00-11:00

Čtvrtek: 8:00-11:00 13:00-15:00
Pátek:

8:00-11:00

Zkrácená provozní doba od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012:
Pondělí:
Úterý:

8:00-11:00

Středa: 8:00-11:00
Čtvrtek: 8:00-11:00
Pátek:
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Cílová skupina:
Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a osoby, které nejsou schopny
se umístit a působit v běžných a chráněných pracovištích, zejména osoby s duševním
onemocněním, s mentálním postižením, s tělesným postižením a s jiným zdravotním
handicapem.

Poslání a cíle služby:
Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat lidem cílové skupiny takovou individuální
podporu, která povede k získání nebo upevnění pracovních dovedností a návyků a zároveň k
posílení jejich soběstačnosti vedoucí k samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování.

Cíle:
Cílem služby je zvládnutí potřebných dovedností při péči o vlastní osobu a zlepšení
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.

Popis místa poskytované služby:
Sociálně terapeutické dílny jsou umístěny v areálu Domova Libníč. Jedná se o tři samostatné
dílny: keramická dílna, truhlářská dílna a ateliér pedigu. Služba je dostupná linkovým
autobusem z Českých Budějovic. Organizace fakultativně nabízí dopravu vlastním služebním
automobilem.

Dostupnost:
Truhlářská dílna má bezbariérový vstup, přístup do ateliéru pedigu a keramické dílny je zajištěn
v případě potřeby schodolezem.

Popis činností ve službě:
Sociální služba je poskytována ve třech sociálně terapeutických dílnách s touto kapacitou:
keramická dílna – 8 uživatelů, truhlářská dílna – 4 uživatelé, ateliér pedigu – 3 uživatelé.
•

•
•

Truhlářská dílna: náplní je práce se dřevem (rámování obrazů, výroba základních desek
pro výrobky z pedigu, výroba dekoračních a dárkových předmětů, výroba dřevěných
soch a dlabaných mís.
Keramická dílna: náplní je ruční práce s hlínou (misky, aromalampy, konvice, hrnečky,
dekorativní a dárkové předměty, korálky apod.)
Ateliér pedigu: náplní je výroba z pedigu (podnosy, misky, nádoby, dekorativní
předměty)

Struktura uživatelů (počty uzavřených a ukončených smluv k 31. 12. 2012)
viz kapitola Sociální úsek

Zhodnocení roku 2012
Během roku se zaměstnancům služby dařilo podporovat velmi dobrou návštěvnost uživatelů
sociální služby v dílnách a také motivovat uživatele k pravidelné práci na výrobcích. Uživatelé
se účastnili i několika prodejních výstav, kde svoje výrobky aktivně nabízeli ke koupi nebo
předváděli zájemcům svoji práci.
Tyto činnosti mají pozitivní vliv na celkový stav uživatelů služby, pod vedením zaměstnanců
jsou uživatelé mimo jiné podněcováni ke zdokonalování svých pracovních dovedností a návyků.
K 30. 6. 2012 byl úspěšně dokončen projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“, do
něhož byla služba zapojena od r. 2010. Vedení organizace a zástupce služby se společně
zúčastnili v srpnu 2012 závěrečné konference k projektu, kde bylo kromě hodnocení úspěšnosti
stávajícího projektu představeno další pokračování od r. 2013.
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Plán na rok 2013
•
•

úspěšné zapojení do návazného projektu (zajištění financování služby až do roku 2014)
inovace

13

Domov Libníč – domov se zvláštním režimem
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.: 387 001 128, mobil: 728 786 631

Garant zdravotní péče:
Jaroslava Urbánková, email: urbankova@domovlibnic.cz, Tel.: 387 001 115,
mobil: 723 774 547

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
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 zajištění jejich důstojného života a vytváříme podmínky pro začlenění uživatelů do
společnosti a podmínky k ochraně základních lidských práv a oprávněných zájmů.
Filozofií přístupu k uživatelům Domova se zvláštním režimem je poskytovat péči
diferencovaně, a to s přihlédnutím k možnostem a aktuálnímu psychickému a somatickému
stavu uživatele. Bez ošetřovatelské a přímé obslužné péče ústavního typu se neobejdou
uživatelé imobilní a s těžkým mentálním postižením. U ostatních směřuje naše úsilí k posílení
jejich vlastních schopností, k podpoře či alespoň k udržení jejich soběstačnosti a utužování
společenských návyků. Naším cílem je totiž vytváření podmínek k tomu, aby naši uživatelé
mohli vést aktivní a důstojný způsob života pokud možno co nejdéle.

Cíle poskytované služby:
Cílem služby, kterou našim uživatelům poskytujeme, je snaha posílit či alespoň udržovat jejich
dovednosti 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
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•
•

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

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

poskytnutí ubytování:
poskytnutí stravy:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
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:
110, resp. 113 uživatelů
V průběhu roku 2012 Jihočeský kraj jako náš zřizovatel schválil navýšení kapacity Domova se
zvláštním režimem z původních 110 na 113, a to od 1. 10. 2012.

Ubytování:
Naši uživatelé jsou ubytováni převážně ve dvoulůžkových pokojích. K dispozici je však i 7
pokojů třílůžkových a osm jednolůžkových. Všechny jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením.
Rekondiční středisko – pracoviště Mrhal:
V pozdních jarních měsících a v létě dáváme našim uživatelům možnost využít cca 5ti denního
pobytu v našem v našem rekondičním objektu poblíž rybníku Mrhal, a to v rámci běžné péče,
kterou jim poskytujeme. Uživatelé tuto šanci vítají. Umožňuje jim to uniknout z běžného
stereotypu, který dlouhodobý pobyt na jednom místě nutně provází.

Stravování:
Poskytovaná strava se sestává ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře.

Zhodnocení roku 2012:
Po navýšení kapacity Domova se zvláštním režimem z původních 110 na 113 uživatelů jsme
vybudovali dva nové pokoje a využívané prostory na 4. a 5. oddělení jsme přeměnili na dva
jednolůžkové pokoje. Tím jsme dosáhli zlepšení komfortu bydlení našich uživatelů. Nyní již
není cílem organizace další navyšování kapacity, nýbrž zkvalitňování ubytování.
Snažili jsme se přizpůsobit čas podávání stravy běžným zvyklostem. Proto jsme posunuli čas
výdeje obědů a večeří.
Jedné naší uživatelce jsme její pokoj vybavili počítačem, což bylo její dlouhodobé přání.
V době vánočních svátků jsme klientům Týdenního stacionáře a Chráněného bydlení, kteří
neměli možnost trávit svátky v rodinném kruhu, umožnili přechodné ubytování, stravu a
celkové zázemí.
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Složení personálu:
Pracovníci v Domově se zvláštním režimem pracují na pozicích zdravotní sestra, zdravotní
asistent, fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách. V Domově zajišťují 1 x týdně
lékařskou péči praktický lékař a psychiatr.

Podrobnější informace o ošetřovatelské péči:
Ošetřovatelkou péči vykonávají zdravotní sestry s registrací.
Zajišťuje zdravotní, ošetřovatelskou a přímou obslužnou péči pro uživatele domova se
zvláštním režimem a týdenního stacionáře na základě uzavřených zvláštních smluv se
zdravotními pojišťovnami dle odbornosti 913.
Lékařská péče je uživateli poskytována formou ambulantní péče.
Ambulantní péči zajišťuje ošetřující lékař. Ošetřujícím lékařem je praktický lékař a lékařem,
který poskytuje uživateli specializovanou ambulantní zdravotní péči je psychiatr. Lékař je za
svou péči přímo odpovědný svému pacientovi.
Specializovanou ošetřovatelskou – zdravotní péči zajišťují odborně způsobilé zdravotní sestry
pod vedením garanta zdravotní péče. Péče je poskytována podle individuálních
ošetřovatelských plánů a vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Jedná se např. o
následující výkony: odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického
materiálu; aplikace léčebné terapie – podávání léků do úst nebo dohled nad jeho podáváním,
injekčně nebo sondou; příprava a aplikace infuzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání
léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti; aplikace inhalační léčebné terapie; péče o
ránu; klysma, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen,
zavádění nasogastrické sondy; vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou (měření tlaku,
pulsu), ošetření kožních lézí přístrojovou technikou, ošetření stomií; nácvik a zaučování
aplikace inzulínu a další.
Za rok 2012 bylo pro 162 klientů vykázáno za ošetřovatelské výkony zdravotním pojišťovnám
celkem 7 504 819 bodů, tj. je více než 26 tisíc hodin péče – Všeobecné zdravotní pojišťovně
(111), Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra (211) a Vojenské zdravotní pojišťovně (201)

Přímá obslužná péče:
Přímá obslužná péče je především v náplni práce pracovníků v sociálních službách. Participují
však i zdravotní sestry a zdravotní asistentky.

Rehabilitační péče:
Rehabilitační péči pro uživatele Domova Libníč zajišťovala 1 fyzioterapeutka 5 dnů v týdnu.

Aktivity terapeutického úseku pro uživatele Domova Libníč v roce 2012
Leden
XII. ročník turnaje ve stolním hokeji a stolním fotbale
Diskotéka pro uživatele, kteří v lednu slavili narozeniny
Únor
Výstava výrobků klientů z dílen organizace v Temelíně
Vystoupení pana Šedivého s pásmem Hašlerovky
Exkurze do Budvaru
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Návštěva kina Kotva
Návštěva v informačním centru Temelína – zámeček Vysoký Hrádek
Diskotéka pro uživatele, kteří v únoru slavili narozeniny
Březen
Maškarní zábava s kapelou Rybníkáři
III. ples organizace v KD Slávie
Rekondiční pobyt na Kvildě
Diskotéka pro uživatele, kteří v březnu slavili narozeniny
Duben
Den v zeleném – oslava velikonočních svátků
Vystoupení dětského pěveckého sboru Palouček
Vernisáž výstavy obrazů uživatelů v Komorní galerii u Schelů
Diskotéka pro uživatele, kteří v dubnu slavili narozeniny
Květen
Vystoupení dětí z MŠ Zahrádka Libníč
Koncert skupiny Koníček
IXX. ročník sportovní her - Hluboká nad Vltavou
Účast ve fotbalovém turnaji SENI CUP v Havlíčkově Brodě
Výlet do Tereziina údolí u Nových Hradů
Diskotéka pro uživatele, kteří v květnu slavili narozeniny
Rekondiční pobyty na Mrhale
Červen
Sportovní hry v Domově Libníč
Zahradní slavnost organizace – areál Empatie
Vystoupení dětí z MŠ Úsilné
Diskotéka pro uživatele, kteří v červnu slavili narozeniny
Vernisáž výstavy obrazů p. Ižofa v Jílovicích
Rekondiční pobyty na Mrhale
Červenec
Rekondiční pobyty na Mrhale
Diskotéka pro uživatele, kteří v červenci slavili narozeniny
Výstava obrazů uživatelů v kavárně Jiný kafe v Praze
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Srpen
Rekondiční pobyty na Mrhale
Diskotéka pro uživatele, kteří v srpnu slavili narozeniny
Září
Účast na slavnostech města Lišova
Výlet na Kleť
Rekondiční pobyty na Mrhale
Turnaj v pétanque – areál Empatie
Diskotéka pro uživatele, kteří v září slavili narozeniny
Říjen
Návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou
Návštěva výstavy HOBBY na českobudějovickém výstavišti
Účast na dovednostní krajské soutěži Abilympiáda Jihočeského kraje
Diskotéka pro uživatele, kteří v říjnu slavili narozeniny
Divadelní představení Lakomá Barka od Bezvadydivadla
Listopad
Zahájení prodejní výstavy výrobků z dílen organizace v městské knihovně Lišov
Diskotéka pro uživatele, kteří v listopadu slavili narozeniny
Prosinec
Účast na Adventních trzích na Výstavišti ČB
Mikulášská zábava na Libníči
Předvánoční akce organizace v sálu ADRA
Účast na Vánoční staročeské uličce v Českých Budějovicích
Diskotéka pro uživatele, kteří v prosinci slavili narozeniny
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Týdenní stacionář
Název služby:
Týdenní stacionář

Identifikační číslo v registru poskytovatelů:
4309156

Adresa poskytování služby:
Pražská 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 17:00 hod.

Cílová skupina:
osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami
ve věku od 6 – 50 let

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:
•
•
•
•
•

běžné využívání sítě veřejných služeb uživatelem, uplatňování pracovních návyků a
dovedností uživatelů ve společnosti a uplatňování práv uživatelů v běžném životě
zavedení alternativní a augmentativní formy komunikace a její praktikování při
každodenních činnostech
pravidelné setkávání rodičů, opatrovníků a uživatelů
získávání nových dobrovolníků pro individuální činnosti uživatelů a jejich začleňování
do aktivit registrované služby
samostatný pohyb klientů na veřejnosti dle zmapovaných rizik

Popis místa poskytované služby:
Služba týdenního stacionáře nabízí ubytování ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích.
Týdenní stacionář má společné sociální zázemí, společenskou místnost, místnosti pro denní
činnost klientů. Dále umožňuje třem klientům bydlení v tzv. tréninkovém bytě, který je součástí
objektu týdenního stacionáře. Pro klienty týdenního stacionáře jsou zajištěny základní činnosti
v rozsahu úkonů stanovených zákonem č. 108/2006 a vyhláškou sb. 505/2006.
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Dostupnost:
Pobytová služba Týdenního stacionáře je realizována v těsné blízkosti ulice Pražská, se
snadnou dostupností MHD (č. 2 a 8). Součástí prostor pobytové služby je lesopark a zahrada.

Struktura uživatelů
Nejstarší klient oslavil v roce 2012 své 60. narozeniny, tři nejmladší klienti své 23. narozeniny.
Během roku službu ukončili tři klienti a tři klienti do služby nastoupili. Museli jsme se smířit
také se smutnou skutečností, když v dubnu tragicky zemřela doposud nejmladší klientka
týdenního stacionáře.

Zhodnocení roku 2012:
Z hlediska plnění cílů:
pro nemluvící klientku byl ze sponzorského daru zakoupen netbook, digitální foťák a
potřebná elektronika, celý komplet jí pak po nácviku umožní komunikovat se svým
okolím podle potřeby.
• do tréninkového bytu dárce věnoval pračku, a tak mají možnost tři mužští obyvatelé
bytu postarat se o vlastní osobní prádlo sami nebo s potřebnou podporou.
• jeden klient ukončil v říjnu 2012 službu, protože přešel na chráněné bydlení, kde začal
bydlet se svou partnerkou. Považujeme tento jeho krok za příkladný a inspirativní i pro
ostatní klienty týdenního stacionáře, protože služba týdenního stacionáře je pro službu
chráněného bydlení z mnoha hledisek přípravy klienta na samostatnější život skvělou
průpravou.
• během roku 2012 týdenní stacionář spolupracoval přibližně s pěti dobrovolníky
dobrovolnického centra Charity. Jedna z dobrovolnic ADRY zase pravidelně vede na
týdenním stacionáři zájmový pohybový kroužek, který dokáže týdenní stacionář
reprezentovat i při různých tanečních soutěžích nebo vystoupeních.
• buď krátkodobě, nebo celoročně bylo během roku zaměstnáno v chráněných dílnách
nebo na volném trhu práce 6klientů. Dvě klientky měly svázánu dohodu o provedení
práce s naší organizací.
• jeden klient je žákem praktické školy, do které je tam i zpět doprovázen zaměstnancem
týdenního stacionáře
• skupina klientů pravidelně 1-2krát v měsíci nebo i každý týden navštěvuje aktivity
nabízené spolupracujícími organizacemi: výtvarný ateliér Domu umění, keramickou
dílnu „Domeček“ v Trhových Svinech, posilovnu v Centru zdravotně postižených
jižních Čech, večerní školu v Českých Budějovicích, cvičení na rehabilitačních a
relaxačních stolech v ulici na Zlaté stoce.
• některým klientům jsme zprostředkovali absolvování kurzů v projektech jiných
sociálních služeb, např. motivační kurz, směřující k získání zaměstnání nebo kurz
sebeobsluhy, jehož cílem bylo seznámit se s potřebnými znalostmi při samostatném
bydlení.
Z hlediska podmínek pro poskytování služby:
•

•
•
•

bylo zahájeno elektronické snímání odchodů a příchodů zaměstnanců do pracovních
směn, což zvýšilo efektivitu při vykazování práce.
vytvořili jsme další jednolůžkový pokoj - krátkodobě ho využívala nově přijatá klientka,
po jejím odchodu ho využívá náš nejstarší klient.
pro zaměstnance byla vytvořena nová denní místnost.
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•

•

byly zahájeny úpravy v bývalé kuchyni Centra sociálních služeb. Výsledkem by měl být
nejen vznik nové společenské místnosti, ale i rozšíření počtu dalších jednolůžkových
pokojů.
díky účasti členů vedení organizace v kurzu Řízení transformace, který na podzim
absolvovali, jsme vytvořili vnitřní projekt pro další změny služby týdenního stacionáře.

Akce a činnosti, kterých se klienti týdenního stacionáře účastnili:
Leden: turnaj ve stolním tenise, návštěva hry Bílý tesák v divadle, turnaj extraligy ledního hokej
Únor: výchovný koncert v Lidové škole umění, exkurze v elektrárně Temelín, maškarní v DK
Slávie
Březen: turnaj v kuželkách Táborský džbánek
Duben: Velikonoční den ve Skřidlech, turnaj ve stolním tenise v Táboře, Den v zeleném,
exkurze v Hasičském záchranném sboru, výlet do Třeboně, týdenní rehabilitační pobyt v
Hrdoňově, Chceme žít s vámi v Praze, Zdislavská pouť
Květen: koncert kapely KONÍČEK, návštěva ZOO v Norimberku, sportovní hry v Hluboké nad
Vltavou, Výlet do Terezina údolí, účast ve fotbalovém turnaji SENI CUP v Havlíčkově Brodě,
Setkání s písničkami a povídání v Cestovní agentuře Obzor
Červen: pobyt v rekondičním středisku na Mrhale, víčkiáda, zahradní slavnost, výlet do
Borovan
Srpen: pobyt v rekondičním středisku na Mrhale
Září: Duhová párty v Arpidě, tematický výlet do Suchého Vrbného, cyklopobyt v rekondičním
středisku na Mrhale, atletické závody v Bechyni
Říjen: fotbalový turnaj ve Strakonicích, Skřidelský brambor, turnaj v petangue, Abilympiáda
2012 (soutěž pracovních schopností a dovedností lidí s postižením), výchovný koncert v Lidové
škole umění, turnaj v boccii
Listopad: divadelní představení Bezvady divadla v Kaplici
Prosinec: Mikulášská diskotéka v Empatii, Mikulášská diskotéka v Kamberku, vánoční
posezení v ADŘE, výchovný koncert v Lidové škole umění

Vize na rok 2013:
•

•
•

minimalizace počtu zdravotních sester na pracovišti týdenního stacionáře tím, že
potřebné kompetence při poskytování nezbytných úkonů zdravotní péče (podávání
léků, drobná zdravotní ošetření) převezmou pracovníci v sociálních službách
zřízení nové kuchyně spojené s obývacím prostorem
vytvoření třech dalších, nejlépe jednolůžkových, pokojů
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Chráněné bydlení
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
a
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 kombinovaným postižením a osoby s mentálním 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
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Popis místa poskytované služby:
Chráněné bydlení Tyršův sad:
Poskytuje celoroční pobyt pro 16 uživatelů v dvoupatrové budově činžovního domu v běžné
zástavbě městské čtvrti. Ubytování je v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Na
každém patře je společná koupelna + WC a kuchyňská linka pro přípravu jednoduchých jídel
nebo nápojů. Uživatelé mohou využít také společenskou místnost a zahradu – dvůr.
Uživatelům je poskytována strava z centrální kuchyně organizace, případně si mohou stravu
připravovat samostatně (s potřebnou podporou). Budova má k dispozici výtah a je částečně
bezbariérová (přízemí). Uživatelům potřebnou podporu poskytují zaměstnanci v nepřetržitém
provozu.
Chráněné bydlení Pražská třída:
Domek umístěný v areálu Centra sociálních služeb Empatie poskytuje ubytování pro 8
uživatelů bydlících po dvojicích ve čtyřech malometrážních bytech. Dvojici mohou tvořit i
partnerské páry. Byty jsou vybaveny vlastní kuchyňkou, koupelnou a WC. Jeden z bytů je
bezbariérový. Stravu si uživatelé zajišťují samostatně, s podporou asistentů nebo ji odebírají
z centrální kuchyně. Potřebná podpora je uživatelům poskytována přímo zaměstnanci v
jednosměnném provozu, nepřímo pak formou telefonického spojení na zaměstnance v
nepřetržitém provozu na druhém pracovišti v Kněžských Dvorech. Domek je zabezpečen
systémem, který je pro nouzové situace napojený na Hasičský záchranný sbor České
Budějovice.

Dostupnost:
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.

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 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 (počty uzavřených a ukončených smluv k 31. 12. 2012):
Dospělí muži a ženy od 18 let věku do 65 let věku.
Nejstarší uživatel oslavil v roce 2011 61. narozeniny, nejmladší 23. narozeniny. Během roku
2012 službu ukončili tři uživatelé a tři noví uživatelé nastoupili.

Zhodnocení roku 2012:
Z hlediska plnění cílů služby:
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•
•

•

•

•

•
•
•

•

někteří klienti si s pomocí svých opatrovníků nebo zaměstnanců vymalovali své pokoje
podle vlastního vkusu
teplá strava z centrální kuchyně organizace se začala dovážet v jednotlivých
jídlonosičích, což podpořilo klientovu samostatnost a vlastní rozhodování: kdy, kde a s
kým si své objednané jídlo sní.
jeden z klientů ukončil v srpnu 2012 smlouvu s chráněným bydlením, protože se
rozhodl přestěhovat se do sociálního bytu na sídlišti a přijímat podporu už pouze
terénní služby. Tomuto rozhodnutí předcházel na chráněném bydlení dlouhodobý
nácvik k samostatnému bydlení, zároveň mu naše služba ve spolupráci s opatrovníkem
v prvních měsících bydlení poskytla potřebnou podporu při zprostředkování terénní
služby a zabydlení se v novém bytě.
na chráněném bydlení Pražská si klienti svépomocí s podporou zaměstnanců
vymalovali společné prostory, čímž potvrdili svoji ochotu podílet se na zvelebování
svého domácího prostředí
na chráněném bydlení v Tyršově sadu vzniklo nové jezírko, na jehož údržbě se klienti
průběžně podílejí. Ve sklepě budovy učinili s podporou zaměstnance první pokus
vypěstovat si vlastní žampiony, na jejichž úrodě si pak dokonce přivydělali menší
finanční obnos, když je rozprodali svým známým. Obnos byl využit na občerstvení při
společných setkáních.
V roce 2012 bylo zaměstnáno v chráněných dílnách nebo na volném trhu práce,
popřípadě si zaměstnání vyzkoušelo alespoň krátkodobě, 14 klientů.
během roku 2012 spolupracovalo s chráněným bydlením přibližně 10 dobrovolníků
ADRY
některým klientům jsme zprostředkovali zapojení se do projektů jiných sociálních
služeb, takže měli možnost absolvovat např. motivační kurz, směřující k vyhledání
vhodného zaměstnání nebo kurz sebeobsluhy, informující o základních znalostech při
samostatném bydlení.
klienti, kromě činností poskytovaných v ostatních registrovaných službách organizace,
využívají také nabízených činností v jiných sociálních službách, příkladem je třeba
večerní škola v Českých Budějovicích

Z hlediska podmínek pro zkvalitnění služby:
•

•
•

na začátku roku byly sjednány nově upravené smlouvy o poskytování služby chráněného
bydlení. Největší změnou, která z těchto smluv vyplývá, je nový způsob evidování a
úhrady úkonů péče, který spočívá v tom, že klient si hradí skutečně odebrané úkony
poskytnuté podpory. Úkony se evidují podle reálného času trvání úkonu.
na pracovišti v Tyršově sadu bylo zahájeno elektronické snímání odchodů a příchodů
zaměstnanců do pracovních směn, což zvýšilo efektivitu vykazování práce.
během roku jsme zahájili tzv. „propagační program služby chráněného bydlení“.
Prvním krokem byl Ples na podporu chráněného bydlení, dalším krokem bylo vytvoření
letáků. Cílem tohoto programu je informovat širokou veřejnost, ale i potenciální
zájemce, o naší službě a jejích konkrétních cílech

24

Akce a činnosti, kterých se uživatelé v roce 2012 účastnili:
Leden: taneční kurz (leden až březen)
Únor: exkurze do JČE Temelín, maškarní v KD Slávie
Březen: účast na masopustu v Políkně, Ples na podporu chráněného bydlení, Matějská pouť v
Praze
Duben: turnaj v bowlingu s chráněným bydlením Rolnička v Soběslavi, týdenní rehabilitační
pobyt v Hrdoňově na Lipně, „Chceme žít s vámi“ v Praze, Zdislavská pouť, Večer pro ADRU
Květen: účast klientů na fotbalovém turnaji Seni cup, kde smíšené družstvo všech
registrovaných služeb organizace obsadilo 5. místo, návštěva ZOO a delfinária v Norimberku,
návštěva ZOO v Jihlavě
Červen: rekreační pobyt v Chorvatsku, rekreačně rehabilitační tábor v Klepákově Mlýně,
Diskotéka v DUHA Písek, víkendový pobyt v rekondičním středisku Mrhal, stanování v Bližné
na Lipně
Červenec: rehabilitační pobyt na Lhotce u Černovic u Tábora
Srpen: pobyt v rekondičním středisku na Mrhale, víkendový pobyt na Zvíkově
Září: Westernový den na Javorníku, výstup na Kleť, Duhový den v Arpidě, cyklopobyt v
rekondičním středisku na Mrhale
Říjen: účast klientů na Abilympiádě (soutěž pracovních schopností a dovedností lidí s
postižením)
Listopad: víkendový pobyt v Suchdolu nad Lužnicí, disco v Černovicích u Tábora, disco ve
Zběšičkách, turnaj v pink-ponku v Oseku
Prosinec: plavecké závody ve Strakonicích, mikulášské disco v Kamberku, vánoční setkání v
sále ADRA, vánoční setkání týdenního stacionáře a chráněného bydlení

Vize na rok 2013:
•

•

vytvořit v budově chráněného
bydlení Tyršův sad podobný
bezpečnostní systém jako je na
chráněném bydlení Pražská a
odstranit tak noční směny
zaměstnanců v této budově,
nahradit je pohotovostmi
zaměstnanců
podpořit klienty v přípravě
celodenní vlastní stravy o
víkendech, kdy tomu denní
režim nejlépe vyhovuje
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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
tel.: 383 130 903, mobil: 734 314 495, e-mail: lidakova@domovlibnic.cz, č. dv. HSE4 - 414

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, cíle registrované služby:
Denní stacionář nabízí dětem a dospělým občanům s mentálním postižením
a kombinovanými vadami pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních
schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost.
•
•
•
•

•
•
•
•

nabízíme denní aktivity vedoucí ke zlepšení a zachování schopností a dovedností
nabízíme kontakty s vrstevníky k získání kamarádství a přátelství
nabízíme denní stravování
zprostředkujeme vám zajímavé činnosti: kulturní a společenské vyžití dle vašich zájmů
(cestování hromadnými prostředky, nakupování, návštěvy kavárny, divadla,
výtvarných dílen mimo naše zařízení)
pomůžeme vám při uplatňování vašich práv
budeme k vám individuálně přistupovat s přihlédnutím k vašim přáním a našim
možnostem
nabízíme činnosti dle vlastního výběru: využívaných hodin, dnů a výběru stravy
zprostředkujeme kontakt s odborníky

Cílová skupina:
Denní stacionář poskytuje sociální služby dětem od 6 let, mládeži a dospělým osobám s
mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Naše služby neposkytujeme:
•
•
•
•

lidem s duševním onemocněním
lidem, jejichž situace vyžaduje permanentní pomoc jiné fyzické osoby
lidem, neslučitelným s chodem zařízení denního stacionáře (nejsou schopni
kolektivního soužití)
lidem s pravidelnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, lidé upoutáni na lůžko

26

Cíle:
•
•
•
•

VOKS praktikování při každodenních činnostech
Získání nových dobrovolníků pro individuální činnost
Uplatňování pracovních návyků a upevňování dovedností uživatelů
Tvorba prostředí

Popis služby:
Denní stacionář je otevřen od pondělí do pátku, denně od 7,00 do 16,00 hod.
Denní stacionář členěn do 4 denních místností, společné soc. zázemí, výtvarnou dílnou a
tělocvičnu. Součástí prostorů služby denního stacionáře je „lesopark“ s bazénem, amfiteátrem
a zahradou.
Uživatelé mohou smluvně využít celodenní stravy. Na jednotlivých denních místnostech jsou
zajištěny základní činnosti v rozsahu úkonů stanovených zákonem č.108/2006 sb..
Součástí nabízených činností je rovněž možnost absolvovat návštěvy kulturních, společenských
a sportovních akcí, které jsou pořádány mimo prostory denního stacionáře, dále se uživatelé
mohou účastnit jednodenních výletů s různorodou tématikou a vícedenních tuzemských
pobytů.
Uživatelé mají možnost využití rehabilitační péče formou fakultativních služeb.
Dostupnost služby je zajištěna pravidelným a častým spojením MHD a vhodnou polohou
nedaleko středu města Českých Budějovic.
Dne 2. května 2012 byla slavnostně otevřena cvičná kavárna "Café Empatie" v Centru
sociálních služeb Empatie. Cvičná kavárna je forma pracovní činnosti, kde za podpory
zaměstnanců denního stacionáře lidé s mentálním postižením rozvíjejí sociální dovednosti,
samostatnost, schopnost sebeobsluhy, posilují komunikaci a zvyšují sebevědomí. Provádíme
zde nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů.

Otevírací doba:
pondělí - pátek: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00.
Kavárna je nekuřácká, vhodná pro přátelská i pracovní setkávání.
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Činnosti uživatelů v roce 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

činnost v cvičné kavárně
skupinové cvičení
tréninky iBocci, fotbalu, stolního tenisu
kurz základního vzdělání
trénování paměti
dílna ručních prací
pracovní činnosti
socioterapeutické dílny Domova Libníč
spolupráce s dobrovolníky – 3 dobrovolníci
arteterapie, psychoterapie
konverzace v anglickém jazyce
keramická dílna – T. Sviny
Dům umění – výtvarná dílna
Využití bazénu v Empatii – srpen - září
výlety, kino, výstavy, pohybové aktivity v tělocvičně (na zahradě)

Zajímavé akce uživatelů denního stacionáře za rok 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klienti se utkali na XI. ročníku turnaje CSS Empatie ve stolním hokeji (muži) a stolním
fotbale (ženy)
taneční kurz v DK Slavii pod vedením tanečního mistra p. Fíly Dům umění – galerie a
výtvarná dílna,
V DK Slavie proběhl Maškarní karneval s diskotékou
Klienti se účastnili turnaje ve stolním tenise v DOZP Osek
Cvičení se studenty PF JU – obor: Výchova ke zdraví, v Dukelské ulici
Ples Organizace v DK Slavii
DK Metropol – výstava orchideí
oslava Velikonoc „Dnem v zeleném“ - zaměstnanci klientům nabídli možnost
vyzkoušet si výtvarné tvoření v areálu CSS Empatie
výchovný koncert v ZUŠ v Otakarově ulici
Na Šumavě se uskutečnil rehabilitační pobyt v přírodním prostředí Lipenské nádrže
(Hronov, hotel Fontána)
V areálu SK Hluboká nad Vltavou proběhly „Regionální sportovní hry“, pořadatelem
byl Domov Libníč a CSS Empatie, spolupořadately: PFJU – obor „Výchova ke zdraví“,
Softbalový klub Hluboká
Výstava Hobby
Fotbalový turnaj SENICUP v Havlíčkově Brodě
Klienti podpořili, zejména svým pěveckým vystoupením a hrou na klávesy, kulturní
pásmo „Letních zahradních slavností“ Divadlo CHAD
výlet na Kleť
Proběhl jednodenní výlet do Českého Krumlova - divadelní představení na Otáčivém
hledišti
opékání vuřtů v areálu Empatie
využili rekreačního pobytu v Chorvatsku za doprovodu sociálních pracovnic
rekeační pobyt na Mrhale
návštěva muzea „čokolády“ v Táboře
výstava Země Živitelka
Vernisáž – GALERIE U SCHELŮ
Turnaj v kuželkách v Táboře
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•
•
•
•
•
•

tvorba výrobků na vánoční výstavy
Kino Cinestar
Trénink v iBocci v tělocvičně u Hvízdala – 2x měsíčně
„Mikulášská diskotéka“ s Mikulášem, čertem i andělem v Empatii
Proběhlo předvánoční posezení s klienty, personálem, dobrovolníky
Sál ADRY – vánoční setkání rodičů, opatrovníků, klientů a zaměstnanců org. vystoupení klientů, prodejní výstava
Adventní trhy na výstavišti – prodej výrobků
návštěva primátora v Empatii

•
•

Zhodnocení roku 2012
Pozitiva z pohledu zaměstnanců:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

účast zaměstnanců na seminářích v rámci povinného vzdělávání
2x proběhla na DS supervize
Proběhá pravidelná revize IP – sociálním úsekem
absolvování kulturních, sportovních a společenských aktivit
spolupráce s odborníky
spolupráce s výtvarnými dílnami mimo areál Empatie
častější kontakt se společenským prostředím – návštěvy města
studenti PF JU s klienty dlouhodobě nacvičovali taneční vystoupení
celoroční prodej výrobků klientů DS v cestovní agentuře a vzdělávací semináře
OBZOR
•
trénování paměti
•
porady uživatelů – 1x měsíčně
•
2x pobytové akce (na Lipně, na Mrhale)
•
spolupráce s dobrovolnickými centry
stravování - 1x týdně výběr ze dvou jídel: nácvik výběru stravy ze dvou druhů jídel
•
motivační kurzy pro uživatele
•
Taneční kurz v DK Slávie
•
Individuální doprovody uživatelů z domova do denního stacionáře a zpět
•
Spolupráce s dalšími organizacemi soc. služeb ( Koníček, o.s., Fokus, Charita…)
•
Nabídnutí nových aktivit pro uživatele
Negativa z pohledu zaměstnanců:
•
•
•
•
•
•
•

je málo odborných pracovníků (psychoterapie, AAK, pracovní činnosti)
plně nevyužit bazén
mezery v komunikaci s rodiči a opatrovníky
nedokončení všech SQSS
došlo ke zdražení služby DS (úkony, strava)
zastaralé vybavení denních místností
malý finanční rozpočet na materiál a pomůcky pro uživatele

Reálná vize do roku 2013
•
•
•
•
•
•

Revize a dokončení všech SQSS
Prohloubení spolupráce s dobrovolníky
Zaměstnávání uživatelů
Setkávání rodičů, opatrovníků
Získání finančních darů
Tvorba prostředí DS – využití všech místností pro zkvalitnění služeb
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•
•
•
•
•

Pravidelné sledování a vyhodnocování úkonů péče klientů
Pravidelné vyhodnocování Individuálního plánování
úprava kanceláře vedoucí DS
svázání Dohod o provedení práce – alespoň u dvou uživatelů
prodloužení smluv u zaměstnanců DS
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Zajišťujeme podporu a servis jednotlivým sociálním službám
•
•
•
•
•

Sociální úsek
Úsek psychologa
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 a Týdenní
stacionář, jehož jsou nyní součástí.
Činnosti jednotlivých úseků jsou popsány v následujících kapitolách.

Sociální úsek
V roce 2012 zajišťovaly sociální práci v organizaci tři sociální pracovnice paní Jiřina Cábová,
Mgr. Pavla Brázdová a Bc. Petra Heinová, a to pod vedením Mgr. Dagmar Grillové.

Vedoucí sociálního úseku:
Mgr. Dagmar Grillová / tel: 606 650 609, 387 001 121 / e-mail: grillova@domovlibnic.cz

Sociální pracovnice pro týdenní stacionář, denní stacionář a chráněné bydlení:
Bc. Petra Heinová, Dis. / tel. 724 979 228, 383 130 901 / e-mail: heinova@domovlibnic.cz

Sociální pracovnice pro domov se zvláštním režimem (II., III. oddělení):
Mgr. Pavla Brázdová / tel: 387 001 134 / e-mail: brazdova@domovlibnic.cz

Sociální pracovnice pro soc. terapeutické dílny a domov se zvláštním režimem (IV., V.
oddělení):
Jiřina Cábová / tel: 387 001 134 / e-mail: cabova@domovlibnic.cz

Činnost sociálního úseku:
Sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství, 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. Mimo jiné také vede agendu úhrad, příspěvku na péči apod.
V rámci možností se sociální úsek podílí na organizaci různých akcí a vytváří podmínky pro
zapojení uživatelů do společenského procesu i mimo rámec organizace.

Zhodnocení práce sociálního úseku roku 2012:
Sociální pracovnice se během roku 2012 zabývaly nejen nutnou sociální agendou, ale také
poradenstvím pro stávající i potencionální uživatele, podporou navazování nových vztahů,
jednáním s dalšími institucemi a také komunikací a rozvíjením spolupráce mezi jednotlivými
úseky organizace.
V březnu roku 2012 se oficiálně na sociálním úseku spustil softwarový program IS Cygnus,
který propojil sociální úsek s úsekem ekonomickým a stravovacím.
Na základě personálních změn v organizaci došlo ve druhé polovině roku k opětovnému
předání finančních depozit z ekonomického úseku na úsek sociální.

31

Statistické údaje 2012:
V období od ledna do října roku 2012 byla celková registrovaná kapacita Domova Libníč a
Centra sociálních služeb Empatie 201 uživatelů. V měsíci říjnu došlo k navýšení kapacity u
domova se zvláštním režimem ze 110 na 113 uživatelů. V současné době má tedy organizace
registrovanou kapacitu celkem na 204 uživatelů. Z původních 158 lůžek v organizaci jich je
161.
V daném roce měla organizace dohromady 244 uživatelů (viz tabulka č. 1). Přijatých uživatelů
bylo ve sledovaném roce celkem 20 a 18 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).
Tabulka č. 1: Kapacita zařízení v roce 2012
Sociálně
terapeutick é
dí lny

Domov se
zvláštní m
režimem

T ýdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

kapacita

15

113

24

24

28

204

uživatelů
celkem/rok

37

116

27

27

37

244

Celkem

Tabulka č. 2: Přijatí uživatelé a uživatelé, kteří pobyt ukončili/zemřeli
Sociálně
terapeutick é
dí lny

Domov se
zvláštní m
režimem

T ýdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

přijatí

3

7

3

4

3

20

pobyt ukončen

2

5

3

3

5

18

Celk em

Tabulka č. 3: Složení uživatelů organizace dle pohlaví
Sociálně
terapeutick é
dí lny

Domov se
zvláštní m
režimem

T ýdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

muži

28

65

17

15

22

147

ženy

9

51

10

12

15

97

Celk em

Ke dni 31. 12. 2012 bylo v pořadníku čekatelů za domov se zvláštním režimem celkem 88
neuspokojených žadatelů o službu. Z toho 58 mužů a 30 žen. Počet neuspokojených žadatelů
o službu ke stejnému datu za chráněné bydlení, týdenní stacionář a denní stacionář je 0
žadatelů.
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Průměrná obložnost lůžek za rok 2012 je 120,99%. Průměrný věk uživatelů Domova Libníč a
Centra sociálních služeb Empatie je 50 let.
Ke konci roku 2012 zaznamenal sociální úsek celkem 13 stížností a připomínek, které 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 2012 celkem 18
dobrovolníků. Celkem dobrovolníci z ADRY s našimi klienty strávili 651 hodin.
Z Dobrovolnického centra při Diecézní charitě navštěvovalo naši organizaci celkem 6
dobrovolníků.
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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Úsek psychologa
Psychologickou péči a podporu pro osoby s mentálním postižením a s chronickým duševním
onemocněním v Domově Libníč a Centru sociálních služeb Empatie zajišťuje psycholožka Mgr.
Valentýna Hubal.

Kontakt:
tel.: 387 001 126, mobil: 724 979 231, e-mail: v.hubal@domovlibnic.cz
kancelář č. 122, Libníč 17, 373 71 Rudolfov
kancelář č. 505, Pražská 489/88, 370 04 Č. Budějovice
Psychologická péče spočívá v poskytování konzultací k osobním problémům klienta,
podpůrného psychokorektivního vedení a nabízí krizovou intervenci, terapeutické a
poradenské služby dle potřeby klienta.
Profesionální komunikace se především zakládá na vedení podpůrných psychologických
rozhovorů.
Individuální kontakty jsou často krizovými intervencemi reagujícími na momentální stav
klienta, na krizové situace, které jsou zapříčiněny různými faktory, jako jsou zhoršené vztahy s
rodinou či jinými blízkými osobami, ztrátou blízké osoby atd. Intervence se zaměřuje na řešení
aktuálních problémů klienta a zvyšování jeho kompetencí je samostatně řešit, eventuálně s
potřebnou dávkou podpory.
Psycholožka intervenuje při překonávání úzkostných a depresivních stavů stejně jako při
vyrovnávání se se zatěžujícími situacemi a krizovými životními událostmi. V průběhu
jednotlivých konzultací bývá úkolem posilování schopnosti adekvátní reakci na události v okolí,
překonávání nepříjemných pocitů a vyrovnávání se s obtížnými situacemi.
Nedílnou součástí působení je pomoc při kompenzaci akutních psychotických stavů anebo při
dekompenzaci klientů. Psycholog se podílí na rozhodování o společném bydlení, poskytuje
podporu při vytváření individuálního plánu vycházejících z potřeb a požadavků klienta s
přihlédnutím k možnostem zařízení. Nabízí pomoc klientům v situaci, kdy se adaptují na nové
prostředí v Domově Libníč. Délka a rozsah péče jsou odvislé od komplikovanosti adaptačního
procesu.
Na stabilizaci klientovy psychiky a na rehabilitaci jeho narušeného vztahu k realitě je zaměřen
metodicky řízený výtvarný proces. U osob s mentálním postižením a s psychotickou zkušeností
je kladen důraz na samotný proces tvorby s předpokladem působení autosanačních
mechanizmů. Výtvarný projev již sám o sobě podporuje abreakci a sublimační proces.
Skupinová práce s klienty zařízení svou koncepcí zahrnuje jak zvládání kognitivních poruch,
narušených sociálních funkci a schopností řešit problémy, tak i přístupy skupinově dynamické.
Integrovaný psychologický program postupuje po jednotlivých podprogramech od
jednodušších cvičení kognitivního diferencování, přes nacvičování sociálního vnímání,
verbální komunikace až po nácvik sociálních dovedností a řešení interpersonálních problémů.
Efektivní cestou k dosažení a udržení kvality života je komplexní přistup ke klientovi, což je
perspektivním cílem v oblasti podpory a peče ve všech službách naší organizace.
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Technicko-provozní úsek
Vedoucí technickoprovozního úseku:
Miroslav Galbač
tel.: 387 001 135, mobil: 724 520 893, e-mail: galbac@domovlibnic.cz, č. dv. 130

Vedoucí stravování a zásobování:
Lenka Psohlavcová
tel.: 387 001 124, mobil: 724 769 863, e-mail: psohlavcova@domovlibnic.cz, č. dv. 124
šéfkuchař: Miroslav Nový
vedoucí údržby: Josef Fencl
prádelna: Monika Leštinová
Technicko-provozní úsek zajišťuje tyto činnosti: údržbu a dopravu, kuchyni a stravování,
prádelnu, úklid a správu počítačové sítě.

Údržba a doprava:
Pět zaměstnanců údržby provádí celoročně veškeré údržbářské práce na všech 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), 365 dní v roce pro naše
uživatele, zaměstnance a nahodile pro cizí strávníky. Ve dvou směnách připravují kuchaři a
kuchařky jídlo pro téměř 300 strávníků. Tým kuchařů je složen z jednoho šéfkuchaře, dvou
kuchařů, dvou kuchařek 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 všech pracovištích organizace provádí úklidová služba.

Správa počítačové sítě:
Je řešena smluvně externí firmou „MH servis“

Některé realizované investiční i neinvestiční akce v roce 2012:
Během prvního pololetí roku 2012 jsme z investičních akcí provedly výměnu filtrace u bazénu
na pracovišti Pražská 88. Byly vyměněny dva plynové kotle na pracovišti Mrhal.
V druhém pololetí r. 2012 byla provedena oprava komína na pracovišti Domov Libníč, Libníč
17.
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Plán na rok 2013:
Opětovné podání žádosti na realizaci projektu na obnovu zeleně a vybudování
socioterapeutické zahrady v Libníči, který by měl být podpořen z evropských zdrojů.
Vypracování studie pro projektovou dokumentaci budoucích socioterapeutických dílen na
Pražské tř. 88.
Výměna chladírenských a mrazírenských technologií v kuchyni Domova Libníč, Libníč 17.
V roce 2012 byly v naší organizaci provedeny kontroly:
•
•
•

Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, se zaměřením na dodržování
povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
Krajskou Hygienickou Stanicí, která byla zaměřena na plnění povinností k ochraně
veřejného zdraví.
Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, která byla zaměřena na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních
podmínek.
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Ekonomický úsek
Vedoucí ekonomického úseku:
Ing. Iva Jíchová (od 1. 6. 2012), Ilona Šafránková (do 31. 5. 2012)
Telefon: 387 001 122, mobil: 724 950 721, email: jichova@domovlibnic.cz, č. dveří 124

Zpráva o hospodaření organizace
Po provedené analýze výsledku hospodaření v měsíci listopadu 2012 organizace vzhledem
k očekávanému nesplnění plánu tržeb z prodeje služeb požádala o úpravu finančního plánu na
rok 2012, a to o snížení položek výnosů i nákladů o cca 2 mil. Kč, tzn. o snížení rozpočtu z 54,84
mil. Kč na 52,8 mil. Kč. Dále organizace požádala o použití fondu odměn a o navýšení použití
rezervního fondu. Změna finančního plánu byla schválena RK v prosinci 2012.
I přes veškerá úsporná opatření v oblasti nákladů se však nepodařilo za rok 2012 dosáhnout
vyrovnaného výsledku hospodaření a organizace k 31. 12. 2012 vykázala ztrátu ve výši
152 174,10 Kč, kterou předpokládá krýt z prostředků rezervního fondu. V roce 2012 byl
rezervní fond organizace navýšen o 287 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011.

Hospodaření s fondy v roce 2012
F ondy příspě vkové org anizace

Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hosp.
Rezervní fond z ostatních titulů
Investiční fond
Celkem

Stav k 1.1.2012

+ přírůstek
- úb ytek

Stav k
3 1.12.2012

1
302 447,59

2
151 000,00

3
151 447,59

74 539,62
287 334,85
125 382,42
4 587 194,50
4 672 686,55

278 906,34
2 964 872,83
204 613,85
16 463 984,76
20 063 825,37

204 366,72
2 677 537,98
329 996,27
11 876 790,26
15 391 138,82

-

Pozn.: hodnoty jsou v Kč.

Náklady a výnosy organizace
Struktura výnosů v roce 2012
(v tis. Kč)
52 396

Celkem
7 000

Příspěvek na provoz
Ostatní výnosy - použití fondů
Tržby z prodeje materiálu

647
6
1 132

Jiné ostatní výnosy
Úroky

3
12 605

Dotace ze SR od MPSV

30 877

Tržby z prodeje služeb
Tržby za vlastní výrobky

126
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Finanční plán roku 2012 a jeho plnění ukazuje následující tabulka s údaji v tis. Kč:
řádek

Ukazatel

Plán 2012

1 NÁKLADY
52 8 27,00
2
Spotřeba materiálu
1 500,00
3
Spotřeba potravin
4 400,00
4
Spotřeba energie
3 000,00
5
Opravy a udržování
700
6
Cestovné
30
7
Ostatní služby
2 652,00
8
Mzdové náklady
26 400,00
9
v tom: platy zaměstnanců
25 537,00
10
OON
863
11
Sociální a zdravotní pojištění
8 717,00
12
Zákonné sociální náklady
255
13
Daně a poplatky
2
14
Jiné ostatní náklady
0
15
Odpisy dlouhodobého majetku
4 766,00
16
Daň z příjmů
0
17
Ostatní náklady
405
18 V Ý N O S Y
52 8 27,00
19
Tržby za vlastní výrobky
150
20
Tržby z prodeje služeb
31 000,00
20a
Dotace ze SR od MPSV
12 605,00
21
Úroky
3
22
Jiné ostatní výnosy
1 437,00
23
Tržby z dlouhodobého majetku
0
24
Tržby z prodeje materiálu
12
25
Ostatní výnosy - použití fondů
620
26 Příspě vek zřizovatele na provoz
7 000,00
27 Výsledek hospodaření po zdaně ní
0

Hlavní
Celkem
Jiná
č innost
skuteč nost Index
č innost
1- 12 2012
2012
52 548 ,00
1 482,00
4 364,00
2 725,00
719
18
2 745,00
26 389,00
25 528,00
861
8 690,00
255
4
0
4 765,00
0
392
52 3 96,00
126
30 877,00
12 605,00
3
1 132,00
0
6
647
7 000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- 152

0

52 548 ,00
99%
1 482,00
99%
4 364,00
99%
2 725,00
91%
719 103%
18
60%
2 745,00 104%
26 389,00 100%
25 528,00 100%
861 100%
8 690,00 100%
255 100%
4 200%
0
0%
4 765,00 100%
0
0%
392
97%
52 3 96,00
99%
126
84%
30 877,00 100%
12 605,00 100%
3 100%
1 132,00
79%
0
0%
6
50%
647 104%
7 000,00 100%
- 152

0%

Pozn.: tabulka slouží pro účely plánu a jeho hodnocení zřizovatelem.

Kontrolní činnost
Zhodnocení výsledků řídících kontrol:
a) Dodržování zákonnosti
Příspěvková organizace dodržuje všechny zákony a vyhlášky včetně novel, interní předpisy
zřizovatele a vnitřní vlastní 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.
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d) Rozpočtové hospodaření
Organizace hospodaří dle ročního rozpočtu – finančního plánu schváleného zřizovatelem. V
případě potřeby předkládá organizace zřizovateli návrh na změnu rozpočtu. V roce 2012 byla
schválena jedna změna, a to 20. 12. 2012.
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 proběhl pravidelný roční audit externí auditorskou firmou s výrokem
bez výhrad. V roce 2012 proběhl dle zadání zřizovatele další audit s cílem vyhledání možných
úspor v oblasti osobních a provozních nákladů. Úsporná opatření začala organizace realizovat
již v roce 2012 a bude v nich vzhledem k neustále se snižujícímu objemu ročního rozpočtu
organizace pokračovat i v následujícím kalendářním roce. V září roku 2012 proběhla kontrola
finančního úřadu, předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků MPSV v roce 2008
a 2009, nebyly shledány žádné nedostatky. V e stejném období byla rovněž zahájena kontrola
MPSV, předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků MPSV v roce 2011, výsledek
kontroly bez závad.
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Dárci a podporovatelé
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2012 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.

Agentom Alfa s. r. o.
Bella Bohemia s. r. o.
ČČK oblastní spolek
ČSOB Leasing, a. s.
DM drogerie markt s. r. o.
E-on Energie a. s.
Eurofrost CB a. s.
Eva Roschlová
František Fau
Frivent CZ, s. r. o.
Jednota, spotřební družstvo
Jiří Řehák
Kaufland ČR, v. o. s.
Kern-Lieber CR s. r. o.
Lukáš T rinkl
Milan Horák
Milan T rochta BENEFIT
Nicotrans a. s.
Olga T rčková
p. Čservíčková, Ráj sýrů
PaedDr. Milan Kyzour
Rerenčík s. r. o.
SU-servis s. r. o.
Vladimír Dolének
Zdeněk Candra
Zemcheba, s. r. o.
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Praha
Praha
České Budějovice
Praha
České Budějovice
České Budějovice
Hlinsko
České Budějovice
Košice
České Budějovice
Kaplice
České Budějovice
Praha
České Budějovice
České Budějovice
Zliv
Dubičné
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Borek
České Budějovice
České Budějovice
Chelčice

Účetní audit
Výrok auditora k účetní závěrce Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie za rok
2011 byl formulován bez výhrad. Celá zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky (tj.
rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy) je k dispozici na www.domovlibnic.cz v sekci
Dokumenty.
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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,
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 2012 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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Slovo na závěr:
Rok 2012 hodnotím jako náročný pracovní
rok z hlediska našich možností a představ o
plnění daných úkolů a z hlediska toho, jaká
očekávání od nás poskytovatelů mají uživatelé
a zadavatelé sociálních služeb.

cca 52,5 miliónů korun pro všechny
naše služby. Bohužel jsme kvůli nedostatku
finančních prostředků z veřejných zdrojů
nuceni postupně a citlivě zavádět další
úsporná opatření.

V našich službách zavádíme najednou větší
počet organizačních změn. Důvodem je
nutnost snížit provozní náklady a zároveň
poskytovat moderní pobytové a ambulantní
služby. To není jednoduché a úplně příjemné
pro mnohé naše zaměstnance. Zároveň
nemusí tato aktivita plně korespondovat s
očekáváním našich klientů o úrovni
poskytované péče.

Jak je to s financováním našich služeb z
hlediska zdrojů?

Chceme-li navzdory sníženému rozpočtu
udržet dostupnost, kapacitu i stanovenou
kvalitu péče v námi poskytovaných službách,
musíme všichni udělat více muziky za méně
peněz. Znovu plánovat, vyjednávat o
podmínkách a potřebách lidí se zdravotním
znevýhodněním. Každý rok společně
plánujeme sociální služby, zadavatelé potom
předkládají akční plány ke komunitním a
střednědobým plánům a pracují na koncepci,
která stanoví minimální síť poskytovatelů
sociálních služeb.
Hledáme způsob, jak to udělat levně a
kvalitně. Zkoušíme najít řešení, jak zajistit,
aby služby mohly být i nadále dostupné a do
budoucna udržitelné pro další zájemce. K
tomuto účelu byla naše organizace před
šedesáti lety zřízena. Věříme, že se nám
podaří, v souladu se schválenými plány,
zajistit dobré služby zejména pro Jihočechy.
Inspirací nám může být odkaz nositele
Nobelovy ceny za mír z padesátých let George
C. Marshalla, že je lepší malé činy vykonat,
než velké jenom plánovat.
Společně se zřizovatelem a externími
konzultanty jsme stanovili pro tento rok
úsporná opatření směřující ke snížení
provozních nákladů ve výši cca 3 miliónů
korun. Na zajištění péče jsme tedy plánovali

V kapitole hospodaření organizace uvádíme,
že na financování nákladů spojených s
poskytováním našich pobytových služeb se
podílí nejvíce klient podle předpisu k úhradě.
V případě, že má dostatečný příjem, hradí si
celodenní stravu a náklady spojené s bydlením
včetně dalších služeb. Ze svého příspěvku na
péči obvykle hradí za poskytnuté úkony dle
typu služby. Zdravotní úkony, které klientovi
indikuje jeho ošetřující lékař, potom uhradí
jeho zdravotní pojišťovna. Ze státního
rozpočtu k dofinancování nákladů spojených
se zajištěním základní služby slouží dotace
Ministerstva práce a sociálních věcí, dále
příspěvek od Jihočeského kraje, našeho
zřizovatele. Určitou část nákladů na Sociálně
terapeutické dílny spolufinancuje také
Evropský sociální fond. K úplnému
dofinancování nákladů mohou být využity
finanční příspěvky od opatrovníků či
rodinných příslušníků našich klientů, tak i od
obcí, úřadů práce, poskytnuté dary a
sponzoring fyzických a právnických osob či
nadací, dále pak tržby z prodeje výrobků a
peníze utržené za pronájem. Pro nás všechny
je důležitá i pomoc v nefinančním vyjádření,
práce dobrovolníků, studentů, sousedská
výpomoc, věcné dary. Dobré vztahy, dobré
slovo. Velice si toho vážíme.
Děkuji Vám a přeji naší organizaci dalších
minimálně šedesát úspěšných let.

Mgr. Alois Ambrož – ředitel
V Libníči, dne 28. 4. 2013
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Aktuální kontakty pro rok 2013
Ředitel organizace
Mgr. Alois Ambrož, ambroz@domovlibnic.cz , tel. 387 001 110, mobil 602 202 369

Personalistka / zástupkyně ředitele
Mgr. Iva Jirovská, jirovska@domovlibnic.cz, tel. 387 001 111, 383 130 900,
mobil 724 979 230

Vedoucí ekonomického úseku
Ing. Iva Jíchová, jichova@domovlibnic.cz, tel. 387 001 122, mobil 724 950 721

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Dagmar Grillová, grillova@domovlibnic.cz, tel. 387 001 134, 383 130 906,
mobil 606 650 609

Vedoucí Domova se zvláštním režimem – Domov Libníč
PaedDr. Milan Kyzour, kyzour@domovlibnic.cz , tel. 387 001 128, mobil 728 786 631

Vedoucí Chráněného bydlení a Týdenního stacionáře - Empatie
Mgr. Ivana Pilná, pilna@domovlibnic.cz, tel. 383 130 902, mobil 734 314 497

Vedoucí Denního stacionáře - Empatie
Mgr. Monika Liďáková, lidakova@domovlibnic.cz , tel. 734 314 495, 383 130 903

Vedoucí Sociálně terapeutických dílen
Mgr. Dana Pokorná, pokorna@domovlibnic.cz, tel. 387 001 132, mobil 734 574 470

Psycholog
Mgr. Valentýna Hubal, v.hubal@domovlibnic.cz , tel. 387 001 120, mobil 724 979 231

Vedoucí technickoprovozního úseku
Miroslav Galbač , galbac@domovlibnic.cz , tel. 387 001 135, mobil 724 520 893
www.domovlibnic.cz

