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Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi jako minulý rok Vás provést na následujících stránkách děním organizace v roce 2017. Domov Libníč
a Centrum sociálních služeb Empatie je významnou příspěvkovou organizací v Jihočeském kraji, která poskytuje hned
několik druhů sociálních služeb – domov se zvláštním režimem, denní stacionář, týdenní stacionář, chráněné bydlení
a sociálně terapeutické dílny.
Velmi si ceníme nejen Vašeho zájmu, ale i názorů, které jsou podnětem ke zkvalitnění našich služeb.
Mottem je citát od Marca Aurelia: Cokoliv slyšíme, je názor, nikoliv fakt. Cokoliv vidíme, je úhel pohledu, nikoliv pravda.
Nyní již k výsledkům za uplynulý rok.
V Libníči 3. 4. 2018

								Bc. Eva Kysnarová, ředitelka
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Základní informace
Název organizace: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Právní forma:
příspěvková organizace
Adresa:
Libníč 17, 373 71 Rudolfov
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: Bc. Eva Kysnarová, ředitelka
Telefon:
380 301 751
E-mail:
reditel@domovlibnic.cz
www.domovlibnic.cz
IČ: 006 662 71
Číslo účtu:
1000000881/5500
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 409.
Zřizovatel:
Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
Adresa:
U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
IČ:
708 906 50
Odbor:
Odbor sociálních věcí
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie je příspěvkovou organizaci Jihočeského kraje. Organizace poskytuje pět druhů sociálních služeb, jedná se o Domov se
zvláštním režimem, Chráněné bydlení, Denní stacionář,
Týdenní stacionář a Sociálně terapeutické dílny.
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 práva a lidskou důstojnost
každého klienta. 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 nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim
v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
b) denní stacionář dle ustanovení (§ 46) – organizace
je zřízena pro poskytování ambulantních služeb osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdra-

votního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
c) týdenní stacionář dle ustanovení (§ 47) – organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
d) chráněné bydlení dle ustanovení (§ 51) – organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
e) sociálně terapeutické dílny dle ustanovení (§ 67) – organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb
osobám se sníženou soběstačností 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 zajišťovat zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s klientem
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 klientům služeb, zaměstnancům a 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 klientů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných
v rámci povinné péče o pozemky.
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Organizace dále 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.
Od jara do podzimu mohou naši klienti v rámci běžně poskytované péče využít i pobyty na aktivizačním pracovišti,
které je poblíž rybníka Mrhal. Tato možnost je oblíbeným
vybočením ze zaběhnutého stereotypu.
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Registrované sociální služby
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Identifikační číslo v registru poskytovatelů sociálních
služeb MPSV ČR: 9435573
Adresa poskytování služby: Libníč 17, 373 71 Rudolfov,
Vedoucí služby: Mgr. Jana Jarošová
Forma poskytované služby: ambulantní
Kapacita: 24 klientů/den
Provozní doba: pondělí – pátek, od 8.00 do 15.00 hod.
Dostupnost
Služba je dostupná linkovým autobusem z Českých
Budějovic.
Popis místa poskytované služby
Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány ve třech dílnách, které jsou vybaveny dle zaměření.
V truhlářské dílně pracujeme se dřevem a překližkou (výroba drobných dekoračních předmětů, výroba základních
desek pro výrobky z pedigu). Klienti se učí ručnímu opracovávání dřeva i práci s nářadím (vrtání, natírání, lakování).
V keramické dílně pracujeme s keramickou hlínou a šamotem, klienti se učí základní keramické postupy: ruční zpracování hlíny, lití do forem, retušování apod. Vyrábí se zde
různé dekorační předměty, mísy, květináče, aromalampy,
hrnečky, korálky a figurky zvířat.
V ateliéru pedigu pracujeme s pedigem a přírodními provázky. Klienti vyrábějí nejrůznější košíky, podnosy, misky,
oplety lahví apod. Finální výrobky pak lakují, případně dozdobují přírodními materiály nebo obšívají látkou.
Poslání
Posláním služby Sociálně terapeutických dílen je poskytovat lidem cílové skupiny takovou individuální podporu,
která povede k získání nebo upevňování pracovních návyků a dovedností, zároveň k posílení jejich soběstačnosti vedoucí k samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování.
Cílová skupina
• Osoby s chronickým duševním onemocněním,
• osoby s mentálním postižením,
• osoby s tělesným postižením,
• osoby s jiným zdravotním postižením,
• senioři.
Cíle poskytované služby
Rozvoj a upevnění pracovních návyků a dovedností klientů.

Sociálně terapeutická dílna zajišťuje základní činnosti
a fakultativní činnosti dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních
pracovních návyků a dovedností.
Výstavy 2017
• Velikonoční prodej v Madetě,
• velikonoční prodej v Domově Libníč,
• velikonoční prodej v Lišově,
• prodejní výstava s vernisáží v Hornickém muzeu
v Rudolfově,
• prodejní výstava v rámci Libničských slavností,
• prodejní výstava v rámci Lišovských slavností,
• prodejní výstava v Borovanech v rámci prezentace
sociálních služeb,
• výstava jablek ve spolupráci se SOŠ veterinární,
mechanizační, zahradnickou a jazykovou školou,
• vánoční prodejní výstava v Lišově,
• vánoční prodejní výstava v Hornickém muzeu
v Rudolfově,
• vánoční prodejní výstava ve Vědecké knihovně
v Českých Budějovicích,
• vánoční prodejní výstava v Domově Libníč.
Zhodnocení roku 2017
Rok 2017 pro sociálně terapeutické dílny byl úspěšný. Zúčastnili jsme se výše uvedených prodejních výstav, dále
jsme v rámci návštěvy navázali kontakt se sociálními službami se stejným zaměřením. Podařilo se nám dovybavit
dílny novým nábytkem, několika novými nástroji (převážně pro truhlářskou dílnu), upravili jsme v rámci menší rekonstrukce všechny dílny – kdy došlo k úpravě osvětlení,
úpravě elektriky, výmalbě všech dílen.
Přijali jsme 3 nové klienty.
Vize a plány na rok 2018
• Rozšíření nabídky činností v dílnách s možností
využívání nových materiálů a technik.
• Podpora klientů při prohlubování pracovních
dovedností a jejich motivace.
• Spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb
a služeb zaměstnanosti v našem regionu.
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Poděkování
Chtěli bychom zvláště poděkovat spřáteleným sociálním
službám, které k nám byly otevřené a umožnily nám je navštívit. Jednalo se o Domeček – Středisko pro volný čas
a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské a STROOM DUB, o.p.s.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Identifikační číslo v registru poskytovatelů sociálních
služeb MPSV ČR: 3557394
Adresa poskytování služby: Libníč 17, 373 71 Rudolfov,
Vedoucí domova se zvláštním režimem: Bc. Andrea
Šinogl Musilová, vedoucidzr@domovlibnic.cz,
Forma poskytované služby: pobytová
Kapacita: 113 klientů
Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz
Dostupnost
Služba je dostupná linkovým autobusem z Č. Budějovic.
Popis místa poskytované služby
Domov Libníč se nachází v historické budově bývalých
schwarzenbergských lázní na konci obce Libníč.

Poslání
Posláním celoroční sociální služby Domova se zvláštním
režimem Libníč je, aby při poskytování specifické podpory a pomoci klientům se sníženou soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění, kteří jsou závislý
na pravidelné pomoci druhé osoby, bylo vytvořeno bezpečné, klidné a empatické prostředí, při kterém budou zohledněny potřeby a jedinečnost klienta, jež povedou k naplnění
jeho důstojného života.
Domov ze zvláštního režimu zajišťuje pomoc, která nemůže být již zajištěna jejich blízkými v domácím prostředí ani
terénní službou.
Cílová skupina
DZR poskytuje sociální službu osobám nad 18 let, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a pobývají především na území Jihočeského kraje.
Cíle poskytované služby
1) Zkvalitnit individuální plánování,
2) zvýšit kvalitu bydlení.
Domov se zvláštním režimem zajišťuje základní činnosti
a fakultativní činnosti dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
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c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
Ubytování
Klienti jsou ubytováni na čtyřech odděleních, kde jsou převážně dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje. V jednom případě se
objevuje třílůžkový pokoj, který bude v budoucnu zrekonstruován na pokoj dvoulůžkový. V roce 2017 se organizaci povedlo
eliminovat tři třílůžkové pokoje na dvoulůžkové.
Oblast péče
Zajišťujeme ošetřovatelskou péči poskytovanou registrovanými všeobecnými sestrami a praktickou sestrou na základě indikace lékaře. Tato péče je vykazována pod odborností
913 k úhradě smluvním pojišťovnám.
Lékařská péče je poskytována registrovanými praktickými
nebo odbornými lékaři, kteří docházejí do našeho domova.
Pravidelně dochází praktický lékař, psychiatr a kožní lékař.
Klienti mají možnost si zvolit ošetřujícího lékaře, odborného lékaře-psychiatra a další odborné lékaře dle své vůle.
Zhodnocení roku 2017
Jeden z cílů Domova se zvláštním režimem bylo zkvalitnit bydlení klientů, kteří v něm žijí. Domníváme se,
že z velké části byl tento cíl velmi kvalitně naplněn. Posuďte sami.

Rekonstrukce koupelen na IV. oddělení proběhla ve dvou podla-

žích. Koupelny prošly kompletní rekonstrukcí, mají nové barevné

obklady, sprchové kouty, umyvadla, topení a doplňkové vybavení.
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Volnočasové aktivity klientů
Zaměstnanci pracují s klienty individuálně nebo skupinově, v dílnách a v ateliérech nebo na pokojích klientů v rámci
individuální aktivizace. Kreativní práce a aktivizace respektuje možnosti, přání a potřeby klienta.
Některé akce v roce 2017
Pravidelná aktivizace probíhala v rámci výtvarného ateliéru, několika skupin tréninku kognitivních funkcí, tvořivého
ateliéru, ateliéru ručních prací, ranní rozcvičky a tréninku
ping pongu. Průběžně probíhaly vycházky, zpívání písní
v rámci dílen, nacvičování vystoupení socioterapeutického
klubu a jiné. Kromě toho se průběžně denně členové týmu
věnovali klientům individuálně, pořádaly se nárazové akce
(návštěvy města, obchodů, soutěže, kulturní akce). Rozšířili jsme promítání filmů, proběhly turnaje v ping-pongu (i mimo domov), dámě, šachách a člověče nezlob se.
Pravidelně jednou měsíčně probíhala v rámci aktivizace
v přirozeném prostředí návštěva Českých Budějovic a narozeninová diskotéka. Z dalšího kontaktu s přirozeným prostředím můžeme zmínit například tradiční návštěvu ZOO
Hluboká nad Vltavou, Římova, ale i Tábora (čokoládovna),
Písku (Sladovna), Terčina údolí, Kleti, výlovu rybníka Rožmberka, seniorských hrátek s panem Laufrem v ČB apod.
Průběžně probíhala výuka angličtiny, jezdilo se i do bazénu
Aurora v Třeboni. Domov Libníč začal i kromě metodistického faráře navštěvovat farář Diecézní charity České Budějovice a katolický jáhen. Několikrát nás navštívila různá
divadla, v létě na několik dnů přijel Cirkus Paciento, který
s klienty uspořádal představení během Libničský slavností.
Vystoupení měl soubor harmonikářek, byla karaoke party, uspořádala se přednáška o Indii. Proběhl maškarní ples
a mikulášská zábava. Nechyběly ani táboráky na zahradě,
soutěže (Hledání velikonočního zajíčka), pravidelné ježdění na kole apod.
Vize a plány na rok 2018
Motto: „Zvedneme Vás všechny z postelí.“ Bude hlavní náplní práce všech zaměstnanců, kteří budou mít jeden cíl
a to zapojit, co nejvíce klientů do nejrůznějších aktivit domova. Více podpořit individuální přístup ke klientům, zapojit do aktivit i imobilní klienty domova.
Aktivněji naslouchat potřebám klientů i zaměstnanců, neboť platí spokojený zaměstnanec = spokojený klient.
Realizace rozsáhlé rekonstrukce podkrovních (půdních)
prostor V. oddělení z důvodu protékání klientských koupelen
na nižší patra a tak zvýšit kvalitu bydlení stávajících klientů.

Lavice na chodbách oddělení prošly revitalizací – byly nově

přečalouněny sedáky, natřeny rámy lavic. Na chodbách domova došlo k výměně osvětlení.

10

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

TÝDENNÍ STACIONÁŘ
Identifikační číslo v registru poskytovatelů sociálních
služeb MPSV ČR: 4309156
Adresa poskytování služby: Pražská tř. 489/88, 370 04
České Budějovice
Vedoucí týdenního stacionáře: Hana Svobodová,
e-mail: svobodova@domovlibnic.cz
Forma poskytované služby: pobytová
Kapacita: 24 klientů
Provozní doba: pondělí od 6.00 – pátek do 17.00 hod.
Provozní doba: pondělí od 6.00 – pátek do 17.00 hod.
Dostupnost
Pobytová služba týdenního stacionáře je realizována v těsné blízkosti ulice Pražská, se snadnou dostupností MHD
(č. 2 a 8).
Popis místa poskytované služby
Služba je poskytována ve dvou domácnostech a v tréninko-

vém bytě. Vstupy do domácností a bytu jsou oddělené, každá
tato část má svoji šatnu, obývací kuchyni, koupelny a WC.
Pokoje jsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové. Jedna z domácností má k dispozici malou dílnu i vstup do přilehlé zahrady,
která je součástí služby. Druhá domácnost je řešena alespoň částečně bezbariérově. Protože jsou ubytovací prostory
v těsné blízkosti dalších registrovaných služeb organizace,
klienti mají k dispozici široké využití i ostatních prostor –
tělocvična, wellness prostory, místnosti pro aktivizační činnosti, park, venkovní bazén, hřiště, terapeutickou zahradu.
Poslání
Posláním pobytové sociální služby týdenního stacionáře je
poskytovat zázemí tj. bydlení v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích, celodenní stravu, kvalifikovanou podporu a pomoc zaměstnanců, potřebnou ošetřovatelskou
péči, aktivizační, zájmové a volnočasové aktivity lidem
s mentálním postižením během pracovního týdne, přičemž jsou zohledněny jejich potřeby a jedinečnost. Víkendy
a svátky tráví naši klienti doma v přirozeném společenském

Výroční zpráva 2017
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i) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných.

prostředí a tím je zachován pevný kontakt s rodinou, přáteli
a společností.
Cílová skupina
Týdenní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6
do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či
smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje. Věková hranice 50 let je rozhodující u žadatele o poskytování sociální služby.
Cíle poskytované služby
1) Zkvalitnění individuálního plánování klientů,
2) zvýšení kvality bydlení,
3) získání nových a praktických dovedností pro práci
s klienty s poruchou autistického spektra.
Týdenní stacionář zajišťuje základní činnosti a fakultativní činnosti dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění:
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,

Některé akce v roce 2017
LEDEN	25. 1. 2017 – návštěva Jihočeského muzea –
výstava kamenů.
ÚNOR
13. 2. 2017 – návštěva kina dle nabídky.
BŘEZEN	Týden od 13. 3. 2017 – návštěva
Jihočeského muzea – výstava skla, bižuterie
	27. – 31. 3. 2017 – rekondiční pobyt Nové
Hutě.
Návštěva kina dle nabídky.
DUBEN 	27. 4. 2017 – pálení čarodějnic – CSS
Empatie.
Návštěva motorkářů.
Den v zeleném.
	19. 4. 2017 – Český Krumlov – muzeum
voskových figurín.
KVĚTEN
22. – 26. 5. 2017 – rekondiční pobyt Mrhal.
Návštěva kina dle nabídky.
ČERVEN	19. 6. 2016 – návštěva Prachatic –
Prácheňské muzeum.
ČERVENEC	Grilování s muzikou – zahrada TS CSS
Empatie.
Koupání v bazénu.
SRPEN	Grilování s muzikou – zahrada TS CSS
Empatie.
Koupání v bazénu.
ZÁŘÍ	18. 9. – 22. 9. 2017 – cyklopobyt Mrhal.
12. 9. 2017 – ZOO Hluboká nad Vltavou.
ŘÍJEN
Návštěva kina dle nabídky .
LISTOPAD Návštěva Adventních Trhů.
PROSINEC Pečení cukroví.
Mikulášská diskotéka – tělocvična Empatie.
Vánoční posezení s rodiči a opatrovníky.
Zhodnocení roku 2017
V lednu 2017 byla jmenovaná nová vedoucí sociální služby, došlo k časovému rozšíření poskytování ošetřovatelské péče, kterou zajištují všeobecné sestry v době od 6.30
do 21.00 hod. Mimo jejich pracovní dobu zajištuje ošetřovatelskou péči tzv. „červená sestra“ v Domově Libníč. Aktualizovali se vnitřní metodické pokyny a řády.
V průběhu roku byly vymalovány prostory a dovybaveny
pokoje klientů. Proběhla revize individuálního plánování
a došlo k aktualizaci. V rámci zlepšení aktivizace klientů
byla připravena nová nabídka, která nabízí tyto aktivity:
• fotograficko-turistický,
• muzikoterapie,
• trénování paměti,
• opakování trivia,
• sportovní činnosti,
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relaxace – aromaterapie, relaxační hudba,
tvořivé činnosti,
kulinářství,
přírodověda.

Během roku probíhalo povinné školení pracovníků
v sociálních službách, kde zaměstnanci získali nové zkušenosti a to především v oblasti péče o klienty s PAS, dále
pak v oblasti problematiky sexuality klientů s mentálním
postižením. Spolupracujeme na výměně zkušeností a znalostí s Auticentrem v Českých Budějovicích.
Vize a plány na rok 2018
Zvýšit kvalitu bydlení ve stacionáři, kterou docílíme
částečnou výměnou nábytku na jednotlivých pokojích klientů a ve společných prostorách, dodekorováním prostor
výrobky samotných klientů z týdenního stacionáře i
z jiných služeb.
Zlepšit komunikaci a týmovou spolupráci zaměstnanců,
tento tým stabilizovat, podporovat zaměstnance ve vzdělávacích aktivitách a osobním růstu, zajistit odpovídající
pracovní a technické podmínky na pracovišti a tak zajistit
poskytování kvalitní a bezpečné sociální služby.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ EMPATIE
Identifikační číslo v registru poskytovatelů sociálních
služeb MPSV ČR: 4959409
Adresa poskytovatele služby:
Chráněné bydlení Empatie, Pražská tř. 489/88, 370 04
České Budějovice
Chráněné bydlení Empatie, Tyršův sad 403/9, 370 10
České Budějovice
Vedoucí služby: Mgr. Ivana Pilná,
e-mail: pilna@domovlibnic.cz
Forma poskytované služby: pobytová
Kapacita: 24 klientů
Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz
Dostupnost
Obě adresy poskytované služby 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 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 k dispozici kuchyně s obývacím
pokojem sloužící pro společná setkávání a vaření. V zadní
části domu je vstup do zahrady, umožňující relaxaci, ale
i zahradní terapii. Zároveň je zde vybavená kuchyně-pekárna.
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.
Poslání služby
Posláním celoroční pobytové sociální služby chráněného
bydlení je poskytovat lidem s mentálním postižením zázemí, tj. bydlení v jednolůžkových nebo dvoulůžkových
pokojích a aktivní podporu a pomoc při osamostatňování a začleňování do běžné společnosti nácvikem běžných
úkonů potřebných k vedení své domácnosti a pracovním
uplatněním, přičemž jsou zohledněny jejich potřeby a jedinečnost.
Cílová skupina
Chráněné bydlení poskytuje sociální službu osobám od 18
do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či
smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje. Věková hranice 50 let je rozhodující u žadatele o poskytování sociální služby.
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Cíle poskytované služby
1) Zkvalitnění individuálního plánování klientů,
2) zvýšení kvality bydlení s cílem zajistit klientům
jednolůžkové pokoje či garsoniéry (s výjimkou
partnerských dvojic).
Chráněné bydlení zajišťuje základní činnosti a fakultativní činnosti dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
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.
Zhodnocení roku 2017
Původně stanovené vize a plány o tom, že někteří klienti
v rámci svého individuálního plánování ukončí naši pobytovou službu a začnou využívat terénní službu nejlépe ve svých
např. pronajatých bytech, jsme v průběhu roku nenaplnili.
Přesto si ceníme alespoň toho, že během roku si udrželo
zaměstnání 15 klientů. Ačkoliv v průběhu roku někteří své
zaměstnání ztratili, podařilo se jim najít jiné. Zaměřili jsme
se na stanovené základní cíle a zavedli nový způsob individuální dokumentace klienta, o kterém předpokládáme, že
bude přehlednější. Ke konci roku došlo k vymalování obou
budov, kde je sociální služba poskytována. Na adrese Tyršův
sad došlo k obnově vybavení některých pokojů.
Některé akce v roce 2017
BŘEZEN	Turistický pobyt klientů Centra sociálních
služeb Empatie v Nových Hutích.
DUBEN	Jednodenní turistická akce klientů Centra
sociálních služeb Empatie na zříceninu
Louzek.
KVĚTEN	12 klientů chráněného bydlení se zúčastnilo
relaxačně vzdělávacího víkendového pobytu
na Vranovské přehradě.
ČERVEN	6 klientů chráněného bydlení na rekreačním
pobytu na Klepákově Mlýně u Brandlína
(pořadatel Klub Stráž/Nežárkou).
ZÁŘÍ	11klientů chráněného bydlení
na víkendovém pobytu ve Kdyni a okolí.
4 klienti chráněného bydlení na podzimním
ŘÍJEN
houbařském pobytu v Klepákově mlýně
u Brandlína (pořadatel Klub Stráž/Nežárkou).
PROSINEC Vánoční setkání chráněného bydlení.

Vize a plány na rok 2018
Rozšíření stávajícího týmu chráněného bydlení o sociální
pracovnici a tím zkvalitnit poskytované činnosti klientům.
Zrekonstruovat prostory chráněného bydlení, kdy bychom
chtěli dopřát každému klientovi bydlení v jednolůžkovém
pokoji a ještě více je ho přiblížit domácímu prostředí.
Více prosadit individualitu každého klienta do činností poskytované touto službou, což bude znamenat posílit tým
i o pracovníka v sociálních službách, tzn. posílit nácviky, zvyšovat soběstačnost klientů v jednotlivých činnostech apod.

DENNÍ STACIONÁŘ
Identifikační číslo v registru poskytovatelů sociálních
služeb MPSV ČR: 5892031
Adresa poskytovatele služby: Pražská tř. 489/88, 370 04
České Budějovice
Vedoucí služby: Mgr. Ivana Pilná,
e-mail: pilna@domovlibnic.cz
Forma poskytované služby: ambulantní služba
Kapacita: 28 klientů
Provozní doba: 7.00 – 16.00 hod., pouze v pracovních
dnech.
Dostupnost
Registrovaná služba se nachází nedaleko od centra Českých Budějovic, v těsné blízkosti třídy Pražská. Má snadnou dostupnost MHD (č. 2 a 8). – U severní zastávky.
Popis místa poskytované služby
Přístup včetně interiérů je částečně bezbariérový
Denní místnosti stacionáře, společenská místnost a pracovní dílny – keramická a dílna ručních prací – dále výtvarná
a hudební místnost, tělocvična, cvičná kavárna a kuchyňka – to vše je prostředí, kde klienti tráví čas ve svých sjednaných činnostech. K relaxačním činnostem mohli klienti
využívat saunu, perličkovou vanu nebo relaxační místnost.
Součástí prostorů je zahrada, bazén a amfiteátr. Klienti mají
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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.
Konkrétně denní stacionář klientům poskytuje
Vzdělávací aktivity:
Trénování paměti, vzdělávací kurzy.
možnost odebírat stravu dováženou z centrální kuchyně organizace, obědvají ve společné jídelně stacionáře. Součástí nabízených činností je také možnost absolvovat návštěvy
kulturních, společenských a sportovních akcí, které jsou pořádány i mimo zařízení Empatie.
Poslání
Posláním ambulantní sociální služby je poskytovat pomoc a podporu během pracovního dne osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení,
formou denních aktivit směřujících k navazování nových
sociálních vztahů a k zachování a rozvíjení individuálních
schopností, dovedností a zájmů, a tím posilovat jejich samostatnost.
Cílová skupina
Denní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6
do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či
smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území
Jihočeského kraje. Věková hranice 50 let je rozhodujícím
kritériem u žadatele o poskytování sociální služby.
Denní stacionář zajišťuje základní činnosti a fakultativní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
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,
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,

Hudební aktivity:
Zpívání za doprovodu kytar, kulturní akce v amfiteátru.
Sportovní činnosti:
Boccia, stolní tenis, využívání tělocvičny, 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, keramická dílna, nácvik jemné motoriky, arteterapie a výtvarná činnost, spolupráce s výtvarným
ateliérem v Domě umění v Českých Budějovicích.
Pracovní činnosti:
Zahrada – pracovní činnost na zahradě – tvorba přírodní
zahrady, jejíž upravená plocha plní účel nejen dekorační,
ale i rekreační a terapeutický. Cvičná kavárna – je forma
pracovní činnosti, kde za podpory zaměstnanců se klienti
rozvíjejí v sociálních dovednostech a komunikaci.
Relaxace:
Sauna, perličková koupel, relaxační místnost, bazén.
Některé akce a činnosti v roce 2017
ÚNOR	Přihlášení DS do členství ve spolku Přírodní
zahrady.
BŘEZEN
Turnaj v boccii v Empatii.
DUBEN
Turnaj ve stolním tenise v Písku.
KVĚTEN
Sportovní hry v Hluboké nad Vltavou.
ČERVEN
Turnaj v KUBB v Mačkově.
25.9 – 31.10.	Výstava fotografií přírodní zahrady Empatie
na Krajském úřadě v Českých Budějovicích.
LISTOPAD 	Soutěž v hrabání listí, návštěva Cinestar
film Po strništi bos.
PROSINEC	Mikulášská zábava v Empatii a vánoční
setkání denního stacionáře.
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Zhodnocení roku 2017
Splnili jsme si vytyčený cíl a stali se členy spolku Přírodních
zahrad. Díky tomuto členství si můžeme rozšiřovat znalosti o přírodních zahradách nebo hledat nové inspirace při
exkurzích, které spolek pořádá. Klienti se s neočekávaným
zájmem zapojili do činností, které péče o přírodní zahradu
skýtá: od zalévání až po zpracování květů a plodů – to se
v létě děje zejména pod bytelným slunečníkem, jehož instalace byla také v plánu předchozího roku. Realizaci plánovaných úprav venkovního sportovního terénu a též tělocvičny,
jsme posunuli na pozdější dobu, jelikož v dohledné době
čeká všechny přilehlé budovy, včetně denního stacionáře,
celková rekonstrukce, která by jakékoliv úpravy opět poškodila. Kontakty s ostatními sociálními službami a organizacemi jsme ovšem i v tomto roce upevňovali a rozvíjeli,
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účastnili se společných akcí a zrovna tak jsme tyto akce
s radostí pro naše stálé známé hosty z ostatních služeb pořádali. Příkladem je např. XXIV. ročník Sportovních her
v Hluboké nad Vltavou nebo turnaj v boccii.
Vize a plány na rok 2018
Rozšířit a zkvalitnit činnosti, které se realizují v terapeutických zahradách týdenního a denního stacionáře. Zjistili
jsme totiž, že klienty tyto činnosti v zahradě uspokojují a naplňují. Upevňují si při nich různé pracovní návyky, rozvíjejí
motoriku, přitom nejsou ochuzeni o kontakty s ostatními
kamarády z denního stacionáře a také už vědí, že pokud
vyvinou energii a snahu v těchto činnostech, zahrada jim
to oplatí různými sladkými plody nebo květy, ze kterých se
dají vyrobit chutné osvěžující nápoje.
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Organizační členění a personální zajištění
Organizační struktura se odvíjí od charakteru poskytované služby, současného a předpokládaného složení klientů
služby, jejich potřeb a zdravotního stavu, platné legislativy, finančních zdrojů a možnostech organizace. V průběhu
roku došlo ke zrušení pracovního místa psychologa.

služby. Jedná se o stravovací úsek, provozně – technický
úsek, sociální úsek, ekonomický úsek.
Zaměstnanci organizace se v roce 2017 zúčastnili pravidelně pořádaných školení, která přispěla k vyšší odbornosti
při vykonávané práci.

Organizace se člení dle charakteru činnosti na čtyři úseky,
které vykonávají činnosti pokrývající všechny poskytované

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE
Ředitelka
(1)

Manažer kontroly,
zástupce ředitelky

Recepce
(1)

(1)

Domov se
zvláštním
režimem

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

Týdenní
stacionář

Vedoucí
služby (1)

Vedoucí
služby (1)

Vedoucí
služby (1)

Vedoucí
služby (1)

PSS/N (9)
DPP (3)

PSS/O (1)
PSS/N (4)
DPP (4)

Vrchní sestra (1)
Všeobecná sestra
(13)
Praktická sestra (1)

Všeobecná
sestra (1)
PSS/N (8)
DPP (2)

Sociálně
terapeutické
dílny

Vedoucí
Služby (1)

Ekonomický úsek

Provozně-technický úsek

Vedoucí ekonomického úseku (1)
Hlavní účetní (1)
Účetní/pokladní/hospodářka (3)
Personalista, mzdový účetní (1)
DPP recepce (4)

Vedoucí provozně - technického úseku
(1)
Provozní technik (1)
Údržbář (3)
Prádelna/šijovna (3)

Sociální úsek

Stravovací úsek

Vedoucí sociálního úseku (1)
Sociální pracovníci (3)
DPP (2)

Vedoucí stravovacího úseku (1)
Kuchaři (4)
Pomocní kuchaři (3)
DPP – pomocní kuchaři (2)

PSS/N (4)

PSS/O (25)
DPP – Fyzioterapeut
(1)
Koordinátor
volnočasových
aktivit (1)
PSS/N (7)

STRAVOVACÍ ÚSEK
Vedoucí úseku: Rudolf Kirli
Stravování klientů i zaměstnanců je zajišťováno vlastní kuchyní. Strava je připravována ve formě 3 hlavních jídel: snídaně a dopolední svačina, oběd a odpolední svačina, večeře
včetně pitného režimu. Některé dny je možnost volby 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 zdravot-

ním stavu klientů jsou připravovány diety (racionální dieta,
dieta s omezením tuku – žlučníková, diabetická, bezlepková dieta).
Počet vydaných jídel
Druh jídla

Počet porcí

Snídaně a přesnídávka

42 300

Oběd a svačina

54 012

Večeře

41 352

Druhá večeře

2 472
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Stravovací úsek zajišťuje přípravu, výdej stravy a účetní
a skladovou agendu související s přípravou jídla. Dohlíží
na správnou technologii výroby jídel a výdeje stravy. Dodržuje systém kritických bodů HACCP. Odpovídá za řádnou
evidenci podaných jídel.
V roce 2017 došlo k nákupu nového elektrického konvektomatu, rekonstrukci v místnosti bramborárny a k výměně
dveří.
Vize a plány na rok 2018
Stabilizace týmu zaměstnanců, dokoupení potřebných
strojů a zařízení, která dokáží poskytnout a zároveň zajistí
zkvalitnění přípravy pokrmů.

PROVOZNĚ – TECHNICKÝ ÚSEK
Vedoucí úseku: Mgr. Radim Schmidtschläger,
e-mail: schmidtschlager@domovlibnic.cz
Tento úsek zajišťuje činnosti pro zachování bezproblémového chodu organizace v oblasti správy a údržby budov,
prádelny, kotelny, ČOV, KGJ a zahrady, péče o okolní pozemky, BOZP, PO a drobné opravy. Odpovídá za evidenci
materiálu. Dále zajišťuje dopravu klientů na různé sportovní a kulturní akce, nebo při návštěvě lékaře.
V roce 2017 došlo k vymalování objektů celé organizace vyjma provozních prostor, které se budou malovat postupně
vlastními silami. Do provozu prádelny, byla zakoupena nová
průmyslová pračka. Došlo k úpravě lesoparku a venkovních
prostor Domova Libníč a k rozsáhlé rekonstrukci koupelen
na IV. odd., a zároveň byla vybudována centrální koupelna
na II. odd., která v domově chyběla. Byl vyměněn elektrorozvaděč v zázemí prádelny a realizovány úpravy v rozvaděči Dieselagregátu a v centrálním rozvaděči, díky čemuž
došlo k zajištění obsluhy v případě hrozících krizových situací. Postupně dochází k výměně osvětlení na všech chodbách
a pokojích klientů za úsporné. Byla realizována oprava venkovního pláště (fasády) objektu Domova Libníč.
Vize a plány na rok 2018
Dokončit projektovou dokumentaci a stanovit konkrétní
termín rekonstrukce V. oddělení z důvodu netěsných sprchových koutů, koupelen a s tím související devastace všech
konstrukcí na podlaží pod ním. Rekonstruovat obvodovou
a střešní konstrukci ČOV, vybudovat parkoviště pro zaměstnance a také realizovat výměnu Veluxových oken v podkrovní části na IV. oddělení. Bude nutné zakoupit nový osobní
užitkový vůz pro přepravu klientů, jelikož stávající vůz má
nákladné opravy a údržbu. Jednou z hlavních priorit je též

zmodernizování dosluhujícího komunikačního zařízení klient&sestra, který v současnosti, mimo jiné, ani neumožňuje vzájemnou komunikaci obsluhujícího personálu v případě
krizových situací. Jako prvním a zároveň testovacím místem
bude instalace takového zařízení na II. oddělení, kde je již
tento komunikační systém nefunkční. V neposlední řadě je
třeba sjednotit klíčový systém Domova Libníč.

SOCIÁLNÍ ÚSEK
Vedoucí úseku: Mgr. Jana Nováková,
e mail: novakova@domovlibnic.cz
Zabezpečuje naplňování zákona o sociálních službách, podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování standardů kvality
v sociálních službách. Poskytuje základní sociální poradenství a další služby zajišťují sociální pracovníci s příslušnou
kvalifikací. Vedoucí úseku metodicky řídí klíčové pracovníky klientů, kteří zabezpečují individuální plánování sociální služby.
Sociální pracovníci 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 klientů a žadatelů o službu.
Sociální pracovníci pro sociálně terapeutické dílny:
Mgr. Tomáš Emr,
Sociální pracovnice pro týdenní stacionář, denní
stacionář a chráněné bydlení:
Mgr. Jana Prachařová, e-mail: pracharova@domovlibnic.cz
Sociální pracovníci pro domov se zvláštním režimem:
Mgr. Jana Jarošová, e-mail: jarosova@domovlibnic.cz
Mgr. Tomáš Emr
V roce 2017 zaznamenal sociální úsek celkem na domově
se zvláštním režimem 14 stížností a 7 připomínek/přání
a 10 poděkování, na chráněném bydlení 4 stížnosti.
Zhodnocení roku 2017
Tento rok nás provázel řadou změn. Tou nejvýznamnější
byla částečná obměna pracovníků sociálního úseku, která
se ukázala jako krok dobrým směrem. Nový tým prokázal
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bohaté zkušenosti v sociální oblasti, prosadil změny,
které se ukázaly jako věcné a praktické, zkvalitnili práci
s dokumentací klientů, zrevidovali a zhodnotili dosavadní
práci předchozích pracovníků, nastavili řadu pravidel,
vnitřních předpisů a standardů atd. Byl zkvalitněn systém vyúčtování, byly oživeny vztahy s opatrovníky či
zastupujícími osobami, zaktualizovány smlouvy, navázány vztahy s městy a obcemi a mnohé další.
Zkvalitnil se systém individuálního plánování. Vedoucí sociálního úseku je zároveň koordinátorkou, která věnuje zvýšenou péči a podporu klíčovým pracovníkům při plánování
služby. Byla stanovena jasná pravidla, jak plánování bude
realizováno do praxe. Pracovníci byli pravidelně proškolováni, aby co nejvíce pochopili, co je smyslem celého systému.
V neposlední řadě bylo zkvalitněno i pracovní prostředí zaměstnanců sociálního úseku.
Vize a plány na rok 2018
Zkvalitnit, sjednotit zákonem o sociálních službách nařízený proces individuální plánování. Dát individuálnímu pláno-

vání jasná pravidla, řád a naučit klíčové pracovníky vnímat
klienta jako rovnocenného partnera, se kterým budou spolupracovat na sestavení individuálního plánu, který budou
spolu pravidelně aktualizovat, hodnotit a přizpůsobovat tak,
aby byl vždy v souladu s klientovými potřebami a přáními.
Zvýšit podporu klíčových pracovníků při plánování. Budou
se konat pravidelná setkání klíčových pracovníků s vedoucí
sociálního úseku a ostatními členy týmu. Smyslem těchto schůzek bude podpořit klíčové pracovníky v tomto procesu, naučit je správně definovat a stanovovat osobní cíle,
které společně sestavují s klientem. Sdělovat jim aktuální
informace, seznamovat je s pravidly a vnitřními předpisy
organizace, být jim oporou při poskytování sociální služby.
Dále zlepšení informovanosti poskytovaných sociálních
služeb napříč celou organizací, tzn. zaktualizovat propagační materiály, zkvalitnit propagaci služby na webových
stránkách. Cílem bude přiblížit se více veřejnosti a zmírnit
takzvanou. „fobii“ vůči naší cílové skupině.
Posílit bychom chtěli i počty dobrovolníků a studentů, kteří
by se individuálně věnovali klientům jednotlivých služeb.

STATISTICKÉ ÚDAJE
Kapacita zařízení v roce 2017
Sociálně
terapeutické dílny

Domov se zvláštním
režimem

Týdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

Celkem

24/den

113

24

24

28/den

213

48

118

24

24

41

255

Sociálně
terapeutické dílny

Domov se zvláštním
režimem

Týdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

Celkem

Přijatí

3

5

0

1

3

12

Ukončené
pobyty

0

7

2

0

8
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Sociálně
terapeutické dílny

Domov se zvláštním
režimem

Týdenní
stacionář

Chráněné
bydlení

Denní
stacionář

Celkem

Muži

33

67

16

15

25

156

Ženy

15

51

8

9

16

99

Kapacita
Klienti
celkem/rok

Přijatí klienti/ukončené pobyty 2017

Složení klientů dle pohlaví 2017

Stupně příspěvků na péči 2017
Domov se zvláštním režimem

Týdenní stacionář

Bez PnP

1

0

I.

29

1

II.

48

9

III.

21

13

IV.

12

1
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Příspěvek na péči Domov ze zvláštním režimem

12

Příspěvek na péči Týdenní stacionář

1

29

21

1
9

13
48

I. st. PNP

III. st. PNP

I. st. PNP

III. st. PNP

II. st. PNP

IV.st. PNP

II. st. PNP

IV.st. PNP

Předpis ošetřovného za rok 2017 v tis. Kč
Úhrada klienti

1

2

3

4

5

1 228

1 198

1 218

1 190

1 202

15

15

14

14

16

16

17

18

17

20

813

981

954

853

866

857

794

812

843

2

2

2

1

14

3

2

1

18

0

0

0

0

0

0

2 076

2 196

2 188 2 058

2 098

2 075

315

338

338

332

Úhrada smluvně
PP
Fakultativní služby
Doplatky za léky
Celkem
Neuhrazeno

350

340

6

7

8

1 199 1 165

9

10

1 195 1 187

11

12

1 207 1 193

Součet

1 175

14 357

18

19

199

853

847

809

10 282

9

1

1

1

39

0

0

0

0

0
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1 978

2 026

2 056

2 081 2 059

2 004

24 895

343

338

334

4 034

7

8

342

334

330

9

10

11

Obložnost v roce 2017
1

2

3

4

5

6

12

Počet klientů

41,00

41,00

41,00

38,00

38,00

38,00

38,00

39,00

38,90

39,55

38,00

37,00

DS – Denní stacionář
– kapacita

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

Počet klientů

113,00 113,32 113,03 112,63 111,45 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00

DZR – Domov se
zvláštním režimem
– kapacita

113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00

Počet klientů

23,00

23,32

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

CHB – Chráněné
bydlení – kapacita

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Počet klientů

55,00

55,00

54,29

52,73

53,94

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

53,47

53,00

STD – Sociálně
terapeutické dílny
– kapacita

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Počet klientů

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

23,00

23,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

TS – Týdenní
stacionář – kapacita
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Dobrovolnická činnost Domova Libníč a Centra
sociálních služeb
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb intenzivně spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA a Dobrovolnickým centrem při Diecézní charitě v Českých Budějovicích.
Dobrovolníci byli evidováni a svou dobrovolnickou činnost
vykonávali na základě smluvního vztahu. Z dobrovolnického centra ADRA působilo v naší organizaci za rok 2017
celkem 11 dobrovolníků. Celkem dobrovolníci z ADRY s našimi klienty strávili 613 hodin. Z Dobrovolnického centra při
Diecézní charitě navštěvovalo naši organizaci celkem 9 dobrovolníků a s našimi klienty strávili celkem 93 hodin.
Práce dobrovolníků spočívá ve výtvarné činnosti, doprovodech na různé zájmové akce. Většina dobrovolníků dochází
za jedním klientem, kterému nejenže vyplňují volný čas, ale
především se mu individuálně věnují. Služeb dobrovolníků
si jakožto organizace vysoce ceníme.

EKONOMICKÝ ÚSEK
Vedoucí úseku: Jaroslava Studničková,
e-mail: studnickova@domovlibnic.cz
Ekonomický úsek zabezpečuje vedení účetnictví podle zá-

kona o účetnictví a v souladu s českými účetními standardy,
předpisy zřizovatele. Eviduje majetek organizace, vedení
mzdové a personální agendy. Zajišťuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a plnění závazných
ukazatelů. Plní úkoly spojení s přípravou a plněním rozpočtu, vyhodnocením hospodaření a přijímáním potřebných opatření.
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem uvedeným
v přílohách ke zřizovací listině, včetně majetku získaného
vlastní činností nebo darem, tj. i s peněžními prostředky
získanými vlastní činností, přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob včetně prostředků
z rozpočtu Evropské unie.
Zhodnocení roku 2017
Týmu zaměstnanců se podařilo udržet a stabilizovat nastavené procesy v rámci účtování a reportingu.
Pro zjednodušení inventarizace byla pořízena čtečka majetku. V průběhu roku došlo ke zkvalitnění a zpříjemnění
prostředí – kanceláří zaměstnanců.
Vize a plány na rok 2018
Udržení nastavených postupů, stabilizace pracovního týmu.

Hospodaření za rok 2017
Schválený rozpočet pro rok 2017 činil
63 099 600,00 Kč.
Celkové náklady hospodaření z hlavní činnosti organizace
činily v roce 2017 63 143 915,63 Kč. Hospodařili jsme s dotací v souvislosti s plněním závazku veřejné služby od Jihočeského kraje, kapitoly MPSV, ve výši 25 434 000,00 Kč.
Z rozpočtu Jihočeského kraje byl také poskytnutý neinvestiční příspěvek, který činil celkem 3 853 000,00 Kč.
Celková úhrada za stravu a ubytování činila v roce 2017:
16 154 731,00 Kč, příspěvek na námi poskytovanou
péči (poukázaný Úřadem práce jako zdroj ze státního

rozpočtu) činil 8 240 972,00 Kč.
Dalším výrazným zdrojem našich příjmů byly úhrady ze
zdravotních pojišťoven za vykázanou zdravotní péči, kterou našim klientům poskytujeme. Úhrady od zdravotních
pojišťoven činily celkem 6 233 790,00 Kč.
Doplňková činnost – není
Organizace se ve svém hospodaření řídí finančními, odpisovými a investičními plány, které každoročně schvaluje
zřizovatel.
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Porovnání výše nákladů dle druhu

Tabulka nákladů
NÁKLADY

Kč

501

Spotřeba materiálu

6 605 891,23

502

Spotřeba energie

2 724 204,70
3 080 508,01

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

513

Reprefond

518

Ostatní služby

17 800,00
1 316,00
3 304 958,33

521

Mzdové náklady

31 216 265,00

524

Zákonné sociální pojištění

10 370 278,00

525

Jiné sociální pojištění

527

Zákonné sociální náklady

538

Jiné daně a poplatky

2 930,00

542

Jiné pokuty a penále

1 426,00

549

Ostatní náklady z činnosti

3 640,00

551

Odpisy dlouhodobého majetku

557

Náklady z vyřazených pohledávek

558

Náklady z drobného
dlouhodobého majetku

CELKEM

86 433,00
644 606,00

2 911 134,45
15 086,03
2 157 438,88

Kč

601

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

154 252,00

602

Výnosy z prodeje služeb

603

Výnosy z pronájmu

116 924,50

644

Výnosy z prodeje materiálu

15 000,00

648

Čerpání fondů

775 683,39

649

Ostatní výnosy z činnosti

121 340,78

672

Výnosy vybraných místn.vládn.
institucí z transférů

CELKEM

502 Spotřeba energie

524 Zákonné sociální pojištění

511 Opravy a udržování

525 Jiné sociální pojištění

512 Cestovné

527 Zákonné sociální náklady

513 Reprefond

538 Jiné daně a poplatky

518 Ostatní služby

542 Jiné pokuty a penále

Porovnání výše výnosů dle druhu
VÝNOSY

Úroky

521 Mzdové náklady

63 143 915,63

Tabulka výnosů

662

501 Spotřeba materiálu

32 470 230,93

5 780,68
29 488 879,00
63 148 091,28

Hospodářský výsledek organizace v roce 2017 byl
4 175,65 Kč.

Investice
Pořízení investičního majetku proběhlo v souladu se schváleným plánem investic za daný rok, který byl v průběhu
roku aktualizován dle aktuálních potřeb organizace.
Ve sledovaném roce proběhlo několik investičních akcí, které byly financovány z vlastních zdrojů organizace v celkové
výši 3 308 000,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly použity:
výmalba domova se zvláštním režimem, rekonstrukce části
koupelen na IV. odd., vybudování centrální koupelny na II.
oddělení včetně úpravy přilehlých pokojů, oprava stropu

601 Výnosy z prodeje
vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje
služeb
603 Výnosy z pronájmu
644 Výnosy z prodeje
materiálu

648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy
z činnosti
662 Úroky
672 Výnosy vybraných
místn. vládn. institucí
z transférů

a prostor zaměstnanecké šatny, nákup konvektomatu, nákup průmyslové pračky, oprava omítky a bramborárny.
Veškeré investiční zakázky byly zadány v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem
a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými
obchodními společnostmi.
Dary
V roce 2017 byly přijaty dary v peněžní formě v celkové výši
412 700,00 Kč a v nepeněžní formě ve výši 40 362,00 Kč.
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Fondy
Název fondu

k 1.1.2017

k 31.12.2017

0

0

194 933,21

183 956,21

Fond investic

17 881 139,46

15 099 380,91

Fond rezervní

2 943 880,70

3 273 147,57

Fond odměn
Fond kulturních
a sociálních potřeb

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen zejména základním přídělem a čerpán na kulturní činnost, rekreace
a na dary k životním výročím zaměstnanců.
Fond investic byl čerpán v souladu s plánem oprav a investic.

V průběhu roku 2017 nebyly zjištěny žádné nedostatky,
které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace.
Spolupráce s obcemi, městy
V souladu s § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a dále dle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsme se obrátili na obce a města,
jejichž obyvatelé jsou našimi klienty, s žádostí o poskytnutí
účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb.
Poř. číslo Smluvní partner

Rezervní fond byl tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření a z finančních darů, fond byl použit pro potřeby klientů
naší organizace.
Stav bankovního účtu k 31.12.2017 byl 22 854 132,54 Kč.

Částka

1.

Magistrát města Č. Budějovice

2.

Obec Hrdějovice

130 000,00 Kč

3.

Město Třeboň

8 000,00 Kč

4.

Obec Ostrovec

6 000,00 Kč

5.

Město Blatná

5 000,00 Kč

6.

Městys Ledenice

4 000,00 Kč

7.

Město Vimperk

1 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Vnitřní řídící kontrola
V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém a je postupováno dle směrnice k finanční kontrole, která je závazná pro všechny zaměstnance organizace. Vnitřní
finanční kontrola je zabezpečována příkazcem operací,
správcem rozpočtu, hlavní účetní a vedoucími zaměst-

nanci tak, aby bylo zajištěno průběžné sledování operací
při hospodaření s veřejnými prostředky od jejich plánování, realizaci až do konečného vypořádání a vyúčtování.
Nedostatky zjištěné v rámci vnitřní kontroly jsou průběžně odstraňovány.

VEŘEJNOPRÁVNÍ KONTROLA
V roce 2017 byly provedeny tyto veřejnosprávní kontroly:
Kontrolní orgán

Předmět kontroly

Krajská hygienická stanice Jihočeského kaje

Plnění povinností provozovatele potravinářského podniku

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Revize období 1.1.2016 – 31.12.2016

Okresní správa sociálního zabezpečení
České Budějovice
Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Plnění povinností důchodového pojištění od 1.11.2014 do 31.8.2017
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného od 1.9.2013 do 30.4.2017
§15 – §18, §45 a §48 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a vyhláška
č. 306/2012 a Nařízení vlády č. 361/2007; Vyhláška č. 537/2006 Sb., §6

Odborový svaz zdravotnictví
a sociální péče ČR

Doklady o školení zaměstnanců z BOZP, směrnice a seznam pro poskytování OOPP, registrace pracovních úrazů a chorob z povolání, práce zakázané
ženám, závodní preventivní péče, veřejné prověrky BOZP, riziková pracoviště
a prevence rizik, bezpečnostní značky a signály a stav pracovních podmínek
a pracovní prostředí na vybraných pracovištích

Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení
sociálních služeb

Kontrola plnění realizace předmětu uzavřené Smlouvy o zajištění sociální
služby SZSS/OSVZ/175/16 a Pověření Jihočeského kraje k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje
č. SSVZ/30/2016
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Poděkování
Vřelé poděkování patří všem, kteří podpořili finančním
nebo věcným darem klienty našich služeb. Díky tomuto
přispění jsme mohli realizovat některé kulturní akce, zajistit materiál a pomůcky pro aktivizaci klientů s cílem zvyšování kvality jejich života. Dary organizace využívá účelově
v souladu s darovací smlouvou.
Našimi sponzory jsou:
Šárka Dominová – obchod Slunečnice České Budějovice,
Roman Turek,
Dalibor Zikeš,
Účetnictví Kyslíková, s.r.o.,
Oblastní spolek Českého červeného kříže,
MIXIT s.r.o.,
KERN LIEBERS CR spol. s r.o.,
Obec Libníč,
Kristýna Vantrubová,
Mgr. Zuzana Čtveráčková,
Jitka Brodská,
Zaměstnanci SÚS JčK,
E-ON Česká republika s.r.o.

Spolupracujeme:
Závodní lékařskou péči zaměstnancům organizace
zajišťuje MUDr. Jolana Trochtová.
Spolupracujícím psychiatrem je MUDr. Lukáš Krejčů,
kožní lékařkou MUDr. Pavlína Kršková, praktickým
lékařem MUDr. Ivo Petrášek, urolog MUDr. Pavel Puškáč.
Úklid v organizaci zajišťuje firma Čistící stroje s.r.o.
Poradenskou činnost v rámci požární ochrany zajišťuje
pan Richard Lošek.
Poradenskou činnost bezpečnosti, ochrany a zdraví při
práci zajišťuje společnost ALLIMIT s.r.o. paní Libuše
Pelcová.
Supervize zajišťuje pro pracovníky v sociálních službách
PhDr. Miroslav Frnoch.
O IT technologii se stará společnost EFOS Czech s.r.o.
Za rok 2017 byl proveden audit externí společností
Organizační kancelář Cz, s.r.o. Daňové přiznání k dani
z příjmů zpracoval a podal Ing. David Puffer.
Právní služby organizaci poskytuje ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ Kříženecký & partneři, s.r.o., Mgr. Petr
Smejkal.
Aditus Pro, z.ú.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Závěr
Na předchozích stránkách jsem Vás seznámila s jednotlivými poskytovanými sociálními službami, hospodařením
organizace a dalšími, jistě zajímavými informacemi.
Cílem organizace je i nadále zachovat rozsah poskytovaných sociálních služeb, zlepšovat zázemí klientů. I nadále
budeme hledat možnosti, jak poskytované sociální služby
přizpůsobit měnícím se požadavkům a potřebám klientů.

Závěrem děkuji všem zaměstnancům, za jejich obětavou a náročnou práci, do které mnohdy vkládají veškerou
energii a lásku. Především jejich zásluhou jsou jednotlivé
sociální služby pro naše klienty opravdovým domovem.
Partnerům a dobrovolníkům děkuji za spolupráci a projevenou podporu.
Poděkování také patří i zřizovateli Jihočeskému kraji
za podporu a spolupráci.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA
č. 106/1999Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
následující údaje:
• Počet podaných žádostí o informace ���������������������������������������������������������� 0
• Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti ������������������������������������������������� 0
• Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ����������������������������������������������������� 0
• Počet stížností podaných podle § 16 a počet zpoplatněných žádostí o informaci ������������������������ 0
• Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat
na internetových stránkách organizace www.domovlibnic.cz
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 zaměstnanci organizace.
Veřejnost je o činnosti organizace informována prostřednictvím webových stránek na adrese www.domovlibnic.cz, a prostřednictvím dalších sdělovacích prostředků.
V roce 2017 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.

