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Nejdražší  dárky  nejsou  šperky,  

auto  nebo  telefon……. 
 

jmenují  se  čas,  pozornost  a  

láska……………. 

 
Úvodní slovo: 
 
Vážení,  
 

opět uplynul další rok a je opět mojí milou povinností Vám v krátkém shrnutí  přiblížit   
to nejdůležitější, co se v minulém  roce událo a vyzdvihnout to, co se podařilo: 
V činnosti  naší příspěvkové organizace po dlouhé době bohužel došlo ke snížení 
 počtu poskytovaných sociálních služeb. 
Pro dlouhodobý nezájem o službu denního stacionáře byla tato služba k datu 
30.6.2018 zrušena a nahrazena rozšířením pobytové formy odlehčovací služby o 
ambulantní a terénní formu. Bohužel ani o tyto služby nebyl v průběhu druhé 
poloviny roku 2018 projeven očekávaný zájem a proto, z důvodu ekonomické 
nevýhodnosti  služby,  byly i tyto formy služby zrušeny. 
 

K datu 1.1.2018 byly provedeny nepatrné úpravy kapacity pobytových služeb 
Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, kdy byla na obou domovech 
snížena kapacita lůžek o dvě z důvodu respektování podmínek o velikosti pokojů 
daných materiálně-technickým standardem MPSV.  
Důležitým krokem pro terénní pečovatelskou službu bylo rozšíření provozní doby 
služby do  odpoledních a podvečerních hodin a smluvní zajištění roznášky obědů do 
bytů zvláštního určení v budově Penzionu a 7.poschodí v budově na Bavlnářské 523. 
 

Důležitým úkolem nás všech bylo vypořádat se s novým nařízením Evropského 
parlamentu a Rady EU v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů. Ve spolupráci 
se zřizovatelem a jmenovaným pověřencem pro ochranu těchto údajů jsme tento 
úkol zvládli.  
Dalšími  třemi výtisky pokračovalo vydávání Občasníku  s názvem 3D, který pokaždé 
přinesl uživatelům služeb, zaměstnancům i návštěvníkům mnoho zajímavých 
informací o dění v organizaci,  jednoduché  kvízy, doplňovačky, pranostiky aj. 
Pro možnost větší prezentace na různých akcích jsme vytvořili aktuální letáky o 
poskytovaných službách. 
 

Příspěvková organizace zajišťuje sociální služby převážně pro seniory,  tyto služby 
jsou řádně registrovány a právoplatně zařazeny do základní sítě  sociálních služeb 
Libereckého kraje. Péčí o cca 200 uživatelů prostřednictvím 110 zaměstnanců byla 
organizace také v roce 2018 významným zaměstnavatelem a  důležitým  
poskytovatelem sociálních služeb pro obyvatele města Semily a jejich regionu.  
Všem poskytovaným sociálním službám byl věnován dostatek pozornosti i finančních 
prostředků na jejich kvalitní, veřejnosti dostupné a profesionální  fungování. 
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Dobré služby mohou být poskytovány pouze dobrými pracovními týmy. K budování 
týmu mj. přispělo již druhé letní setkání zaměstnanců, tentokrát ve sportovně-
rekreačním areálu Sedmihorky u Turnova.  
Již tradičně proběhlo vánoční setkání zaměstnanců, na kterém byli zaměstnanci 
organizace odměněni za odpracované roky v organizaci a oceněni ti nejlepší 
z jednotlivých  pracovních kolektivů. 
O úspěšně proměněných nominacích na regionální a celostátní úrovni je zmiňováno 
dále v textu. 
 

V rámci stálé snahy o zpříjemnění prostředí a ve spolupráci s uživatelem, který svůj 
život zasvětil mimo jiné malbě, byly na podesty hlavního schodiště budovy umístěny 
na stálou výstavu některé z jeho obrazů. 
 
 

Při výčtu toho dobrého nelze opomenout opětovné zapojení pobytových služeb 
domova se zvláštním režimem a domova pro seniory do projektu Českého rozhlasu s 
názvem:“Ježíškova vnoučata.“ Přestože přání byla tentokrát spíše drobná a 
skromná, jejich splnění přineslo mnoho radosti, krásných zážitků a pozitivních emocí. 
 
Na závěr  chci poděkovat všem pracovníkům organizace za jejich velmi náročnou a 
obětavou práci a profesionální přístup. 
 

Děkuji též zřizovateli, městu Semily, za jeho vstřícnost a podporu a všem ostatním 
organizacím i jednotlivcům, kteří  s námi v uplynulém roce spolupracovali. 
  
Všem Vám přeji jenom to  dobré v roce 2019 a s  vámi se všemi se těším na další 
setkání a spolupráci. 

 
s úctou, 
 
 

 Eva Matura Štěpničková, ředitelka 
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Hlavním ú čelem a p ředmětem  činnosti, pro který byla p říspěvková organizace 
Sociální služby Semily z řízena je:  zabezpe čení sociálních služeb ob čanům 
podle zákona č. 108/2006 Sb.. 
Poskytované služby: 

� Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.  
� Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.  
� Odlehčovací služba dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb.  
� Pečovatelská služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb.  

Další činnosti ze zřizovací listiny: 
� Poskytnutí ubytování v bytech zvláštního určení 
� Zajištění stravy seniorům a občanům se zdravotním postižením  města Semily 

 
 
 

Ekonomické zhodnocení činnosti organizace v roce 2018 
 
 

Celkové skutečné náklady a výnosy v roce 2018 v tis. Kč 
Náklady celkem 52 040 
Výnosy celkem 52 040 
Hospodářský výsledek 0 
 
Rozvaha ke dni 31.12.2018 v tis. Kč 
A. Stálá aktiva 23 555 C. Vlastní kapitál 24 197 
1.DNM 185 1. Jmění účetní jedn. 23 594 
2.Oprávky k DNM -185 2. Fondy účetní jedn. 603 
3. DHM 108 025 3. Výsledek hospod. 0 
4. Oprávky k DHM -84 566 D. Cizí zdroje 10 033 
5. Pozemky 96   
B. Oběžná aktiva 10 675 1. Dlouhod. závazky 0 
1. Zásoby 231 2. Krátkod. Závazky 10 033 
2. Krátk. pohledávky 949 3. Bankovní úvěry 0 
3. Krátkod.fin.majet. 9495   
Aktiva celkem 34 230 Pasiva celkem 34 230 
 
Tabulka nákladů a výnosův roce 2018v tis. Kč 
Náklady rok 2018 podíl v % Výnosy rok 2018 podíl v % 
Mater. náklady 5 465 10,50 Příjmy za 32 540 62,53 
Energie 2 793 5,36 Ostatní příjmy 152 0,29 
Opravy, údržba 693 1,33 Zúčtov. fondů 382 0,73 
Ostatní služby 1 601 3,08 Dotace MÚ 4 449 8,55 
Mzdové  náklady 29 779 57,22 Dotace MPSV 14 347 27,57 
Zák. poj. 10 676 20,51 Dotace ÚP 170 0,33 
Náklady z DHIM 66 0,12    
Odpisy HIM 874 1,70    
Ostatní náklady 93 0,18    
Celkem náklady 52 040 100,00 Celkem výnosy 52 040 100,00 
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Roční náklady a výnosy na jednotlivé sociální služby v roce 2018 
Druh sociální služby Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč 
Domov pro seniory   23 792 23 911 
Domov se zvláštním režimem 24 122 23 924 
Odlehčovací služby 949 925 
Pečovatelská služba 2 778 2 851 
Denní stacionář 399 429 
Celkem 52 040 52 040 
 
 
Struktura vlastních výnosů v roce 2018 v tis. Kč 
Vlastní výnosy Skutečnost v tis. Kč 
Tržby za pobyt 13 090 
Tržby za příspěvky na péči 15 190 
Tržby za zdravotnické úkony od pojišťoven 1 794 
Tržby za služby Pečovatelské služby 431 
Tržby za služby Denního stacionáře 36 
Tržby za stravování bez pobyt. služeb a DS 1 309 
Úroky 0 
Ostatní vlastní výnosy 1 224 
Celkem 33 074 
 
 
Dotace Libereckého kraje z rozpočtu MPSV v tis. Kč – rozdělená na jednotlivé služby 
Druh sociální služby rok 2018 
Domov pro seniory 4 854 
Domov se zvlášt. režimem 7 389 
Odlehčovací služby 190 
Pečovatelská služba 1 620 
Denní stacionář 294 
Dotace MPSVcelkem 14 347 
 
 
Negativní dopad na celkový vývoj ekonomických ukazatelů mělo neočekávané ukončení 
dodávek elektrické energie a následně vyhlášení insolvenčního řízení na jejího dodavatele. 
Finanční propad z nevyúčtovaných záloh a  nevrácených  přeplatků byl vyrovnán 
zvýšeným provozním příspěvkem zřizovatele. 
 

Město Semily a Sociální služby Semily, příspěvková organizace mají uzavřenou Smlouvu 
o poskytnutí platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.  
 

Více-zdrojové financování služeb bylo v roce 2018, kromě vlastních příjmů organizace a 
výše uvedené  podpory zřizovatele, založeno na vyrovnávací platbě Libereckého kraje 
poskytované z finančních prostředků  MPSV na základě   Smlouvy o poskytnutí dotace na 
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z 
finančních prostředků MPSV č. OLP / 1737/2018. 
 

Financování provozu základních sociálních služeb  Libereckým krajem bylo  v roce 2018 
garantováno Pověřením  k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. 
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Investiční akce:  

V  rámci investičních akcí financovaných z rozpočtu zřizovatele byl v roce 2018 pořízen 
následující dlouhodobý majetek: 
-nová profesionální  pračka v částce 209 tis. Kč,  jejíž nákup  
  byl nezbytný z důvodu havárie a nemožnosti opravy stávající 
  pračky, již několikrát opravované  
-otočná sedačka do služebního automobilu terénní pečovatelské  
  služby pro snadnější nastupování a vystupování přepravovaných  
  osob,  pro které je zajišťována doprava k lékaři, na různá  
  vyšetření aj.,  za 41 tis. Kč 
- automaticky uzavíratelná brána do zahrady, vybudovaná zejména z důvodu zajištění 
větší bezpečnosti uživatelů služeb při pobytu na zahradě v letních měsících. Pořízena byla 
za 73 tis. Kč. 
 

 
Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků v roce 2018 

 

Příkazem ředitelky č. 1/2018 ze dne 17.10.2018 byl vydán pokyn k provedení řádné 
inventarizace veškerého majetku a závazků Sociálních služeb Semily, příspěvkové 
organizace za rok 2018. K provedení inventarizace byla jmenována hlavní inventarizační 
komise a dílčí inventarizační komise dle okruhu inventarizovaných oblastí, byl stanoven 
termín začátku a ukončení inventarizace. 
Zápisy s výsledky inventur byly předány hlavní inventarizační komisi, která následně 
vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí, výsledkem fyzické inventury 
pokladních hotovostí a skladu čistících prostředků je inventurní shoda, tzn. nebyl shledán 
rozdíl mezi skutečným a účetním stavem evidovaného majetku organizace. 
Výsledkem fyzické inventury ve skladu potravin byl shledán rozdíl – 72,40Kč, který byl 
řádně proúčtován. Výsledkem fyzické inventury dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku je inventurní shoda, tzn. nebyl shledán rozdíl mezi skutečným a účetním stavem 
evidovaného majetku organizace. 
Protokol o výsledku inventarizace majetku a protokol o výsledku dokladové inventury byl 
sepsán dne 11.2.2019. Závěrečná inventarizační zpráva byla předána ředitelce organizace 
dne 12.2.2019.  
Opatřením v závěrečné zprávě byl stanoven termín pro likvidaci nefunkčního a 
nepotřebného majetku, který byl řádnou inventarizací označen k likvidaci. 
 

 
Personální údaje, zaměstnanci: 

 

 Počet zaměstnanců, přepočtené úvazky 
(bez DPP,DPČ)                                             k 31.12.2017     k 31.12.2018 
Pracovníci přímé obslužné péče 59,9 64,4 
Sociální pracovníci, pracovníci ergo  10,4   6,2 
Všeobecné zdravotní sestry 10,0 10,0 
Administrativní zázemí 4,5   4,8 
Zaměstnanci provozu  (úklid, kuchyň, 
prádelna, recepce, údržba) 

19,8 19,4 

Pracovní  úvazky celkem 104,6 104,9 
Celkem  počet zaměstnanců 112 110 
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V porovnání let 2017 a 2018 zůstal počet zaměstnanců a přepočtených úvazků prakticky 
beze změn,   počet zaměstnanců se ustálil na výši, prostřednictvím kterého bylo  možné  
zajistit kvalitní  fungování poskytovaných služeb v uplynulém roce. 
 
Jak bylo již v úvodu zmíněno, zaměstnancům pracujícím v organizaci pět, deset, patnáct, 
případně dvacet let bylo předáno písemné poděkování, motivujícím morálním 
ohodnocením bylo již druhým rokem pořádané vyhlášení pracovníků roku ze všech 
pracovních kolektivů. 
Příjemnou součástí vyhlašování byla ukázka ocenění získaných: 
-v rámci  soutěže „Pečovatelka roku  2018 Libereckého  kraje“,  kde mezi pěti oceněnými 
finalistkami byla  a ocenění si slavnostně převzala paní Cornelia Melicharová z Domova 
se zvláštním režimem  
- v soutěži pořádané redakcí časopisu Péče o seniory,  jejíž součástí  je udělována Cena 
sympatie – ocenění pracovníků, kteří jsou oblíbení, něčím výjimeční, skuteční 
profesionálové a „andělé“ ve své profesi, byla v  roce 2018 mezi sedmi oceněnými 
osobnostmi v budově Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci  v Praze oceněna 
vedoucí úseku ošetřovatelské péče paní Martina Zadražilová.  
 

Do června 2018 pokračovala spolupráce s  Úřadem práce ČR  v rámci Dohody o 
vytvoření pracovních příležitostí pro dvě osoby v rámci „Aktivní politiky zaměstnanosti“ 
financovaná z Evropského sociálního fondu. 
Na podzim roku 2018 proběhla na základě Dohody s Úřadem práce ČR   zaměstnanecká 
rekvalifikace, tentokrát nejen pro pracovníky v sociálních službách, ale také pracovníci 
kuchyně měli možnost doplnit si kuchařské vzdělání. 
 

V roce 2018 pokračovalo již třetím rokem pravidelné měsíční odesílání finančních  
příspěvků zaměstnanců do nadačního fondu “DOBRÝ ANDĚL.  
 

Mimo to se zaměstnanci, uživatelé i návštěvníci  
Domova zapojili do akce sběru plastových víček  
pro neziskovou organizaci „ Pes nejvěrnější přítel“,  
která pomáhá zvířatům v nouzi. 
 
 
POBYTOVÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 
 

Domov pro seniory  s kapacitou 68 lůžek  poskytuje  seniorům podporu v 
zachování schopností, soběstačnosti a  individuálních potřeb spojenou s  bydlením v  
jedno a  dvoulůžkových pokojích v zařízení umístěném poblíž centra  města  a přírody. 

Domov se zvláštním režimem  s  kapacitou 54 lůžek umožňuje seniorům 
s demencí žít v klidném a bezpečném prostředí, ve kterém odborně vzdělaný personál 
citlivým, lidským a profesionálním přístupem vytváří podmínky  vedoucí  k zachování  
schopností a soběstačnosti uživatelů.  

Odlehčovací služba  s kapacitou 2 lůžka je  pobytová služba na přechodnou dobu 
(min. týden, max. 3 měsíce), která je určena a poskytována seniorům a občanům s těžkým 
zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.  
 
Zdravotní péče v pobytových službách byla v průběhu roku poskytována stálým 
kolektivem zaměstnanců včetně úkonů rehabilitační pracovnice a s  pomocí dobře 
fungujícího  týmu ergoterapie.  
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Poskytnutá zdravotní péče byla v průběhu roku hrazena  ve smyslu zákonných pravidel 
úhrad podle počtu vykázaných bodů na základě  zvláštních smluv uzavřených s pěti 
zdravotními pojišťovnami. 
 
Sociální péči v pobytových službách  zajišťovaly na zkrácené úvazky dvě sociální 
pracovnice, které se aktivně podílely na aktualizaci a tvorbě standardů kvality sociálních 
služeb, zejména v oblastech týkajících se jednání se zájemci o službu a uzavírání smluv. 
Tým zůstal doplněn dvěma pracovníky pro administrativní  práce a  depozitní pokladnu. 
 

Během roku 2018  bylo  zaevidováno celkem    111  žádostí: 
 z toho do Domova pro seniory bylo  přijato:       27 žadatelů   
            do Domova se zvláštním režimem:           21 žadatelů 
            do Odlehčovací služby                              11 žadatelů 
 
           Porovnání údajů  roku 2018 ve srovnání s rokem 2017 
 

 Domov pro 
seniory 

Domov se zvláštním 
režimem 

 2017 2018 2017 2018 
Obsazenost 94,3 97,4 99,9 97,78 
kapacita 70 68 56 54 

 
V roce 2018 byla v domově pro seniory poskytnuta péče 93 uživatelům, v domově se 
zvláštním režimem 73  uživatelům, rozdělení uživatelů bylo dle příspěvku na péči 
následující:  
 

Příspěvek na péči Počet  uživatelů 
Domov pro seniory 

 

Počet  uživatelů 
Domov se zvl.režimem 

 bez příspěvku na péči 0 0 

stupeň 1 2 0 

stupeň 2 9 3 

stupeň 3 48 23 

stupeň 4 34 47 

celkem 93 73 

 
Průměrný věk uživatelů pobytových sociálních služeb je 82,8 let, z toho k 31.12.2018 
bylo ve věku 85 – 95 let 51 uživatelů, ve věku nad 95 let dva. 
 
Aktiviza čními činnostmi  v průběhu roku 2018 vyplňovaly pracovnice ergoterapie 
volný čas uživatelů.  Cílem bylo procvičit tělo i mozek, setkat se s ostatními uživateli a 
potěšit se. Některé aktivity  probíhaly pravidelně,  jiné občas.  Aktivity se konají  
obvykle v kulturní místnosti, v dílnách nebo na zahradě.  
 

Mezi pravidelné aktivity patří: 
- 2x týdně Kondiční cvičení v sedě na židlích (používají se míčky, činky, gumy..) 
- 1x týdně muzikoterapie s paní Jarmilou Ochmanovou, 1x týdně trénování paměti  
- 2x měsíčně setkání s Mgr. Ladou Kocourkovou – Bohoslužba a povídání o víře 
- 1x týdně canisterapie s paní Lenkou Navrátilovou 
- 3x týdně dílny – pracovní terapie při, při které se vyrábí různé drobné výrobky, 

koberečky, keramika, práce s textilem, přízí….Výrobky jsou prezentovány:  na 
Velikonočních a Předvánočních trzích na KÚ v Liberci a předvánočních trzích na 
MěÚ v Semilech) 
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Nepravidelné jednorázové a opakované  tradiční  aktivity: 
- Návštěva Tří králů, vystoupení dětí a žáků z různých mateřských  a základních škol, 

M. E. D.u, Kokrháčku.. 
- Výlet do města Jičín (v rámci výletů pro seniory pořádaných městem Semily) 
- Vycházka po městě se žáky 9. tříd ZŠ Dr. Fr. L. Riegra. 
- Léto v zahradě s Táborankou a vystoupením mažoretek – Popelky,  a podzim 

v zahradě se Semilskou 12 
- Sportovní  hry seniorů ve spolupráci se studenty Waldorfského lycea,  hraní kuželek 

na zahradě a souboje v „Člověče, nezlob se!“ se žáky ze ZŠ I. Olbrachta 
- Vystoupení Elektroluxu, Karla Jiroše, Petra Ochmana, Miloše Hujera, cestopisné a 

jiné přednášky 
Snad se také stane tradicí rozsvěcení vánočního stromu, které v prosinci 2018 proběhlo 
poprvé a mělo velký úspěch  nejen  u  uživatelů služeb. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako každý rok v rámci týdne sociálních služeb vyhlášených Asociací poskytovatelů 
sociálních služeb ČR byl uspořádán 11. října 2018 den otevřených dveří, spojený 
s prohlídkou budovy Sociálních služeb a výstavkou výtvarných prací uživatelů 
Sociálních služeb. 
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Velmi milým překvapením byl pro uživatele i pro zaměstnance organizace koncert 
Panochova kvarteta, který se konal ve  společenské  místnosti domova dne 12. 12 2018  
jako „dárek“ pro pana Jaroslava H.  od  Ježíškových vnoučat.  

 

 
AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 
 

Pečovatelská služba  je terénní služba, která poskytuje odbornou pomoc a 
podporu seniorům a osobám se sníženou soběstačností  s cílem vyřešit jejich 
nepříznivou sociální situaci tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném 
domácím prostředí. 
Cílová skupina jsou senioři a zdravotně postižení občané města Semil a spádových 
obcí. Za spádové obce pro účely pečovatelské služby jsou přednostně považovány 
takové obce, které nemají svůj obecní úřad a městské části města Semily, tj.: Semily, 
Bítouchov,  Podmoklice,  Spálov, Nouzov, Cimbál. 
V případě volné kapacity  je možné službu poskytovat v obcích do 5, příp. 10 km od 
centra města Semily. Službu v terénu lze v  jednom okamžiku poskytnout max. 3 
osobám.  
Součástí pečovatelské služby je poskytování ambulantní péče ve středisku osobní 
hygieny. Jedná se o celkovou koupel v  koupelně v 8. poschodí budovy na ulici 
Bavlnářská 523. 
 

 
Nejčastější a nejvíce využívané úkony a služby provedené v roce 2018: 

 

 
 
  
. 
 
 
 
 
 
 

 počet návštěv 
Doprovod na vyšetření, 
k lékaři, na poštu a pod. 

256 

Nákupy,  nutné pochůzky 1250 
Příprava stravy 635 
Podání oběda, stravy 1242 
Dovoz oběda 6258 
Pomoc při pohybu a 
prostorové orientaci 

95 

Pomoc při úkonech osobní 
hygieny, koupání  aj. 

963 

Pomoc v domácnosti 556 
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Celkem bylo v průběhu roku 2018 pečováno o 101 uživatelů v terénu, z toho: 
- 37 ve III. a  IV. stupni závislosti na péči 
- 43 ve věku nad 80 let 
- 18 bydlí v bytě zvláštního určení 
- 31 uživatelů ukončilo smlouvu, 39  uživatelů nově uzavřelo  smlouvu 

 
Poskytování služeb v terénu je velmi časově i personálně náročné, hygienu uživatelů 
jak v domácím prostředí, tak ve středisku osobní hygieny provádí vždy dvě 
pečovatelky.  Díky  zvýšenému počtu pečovatelek a dvěma služebním automobilům  
lze poskytování péče v terénu co nejefektivněji rozvrhnout a uspokojit tak více 
žadatelů o službu v terénu. 
Časová dostupnost pečovatelské služby je v současné době ve všední dny pondělí až 
pátek od 6:30  do 19:00 hodin. Uživatelům služby v penzionu na 7.poschodí budovy 
Bavlnářská 523 a na penzionu Bavlnářská 567 je zajištěna víkendová donáška obědů. 
 

 

PROVOZ KUCHYN Ě také v roce 2018 zajišťoval celodenní stravu pro 
uživatele pobytových sociálních služeb  a obědy pro uživatele v terénu, zaměstnance 
organizace a seniory města Semily. Maximální kapacita kuchyně 230 obědů byla celý 
rok plně využita.  
Celkem bylo v roce 2018 odebráno cca 
206  tisíc  porcí  jídel včetně druhých večeří,  
z toho cca 73 tisíc obědů. 
Jídelní lístky jsou  konzultovány  s nutriční  
terapeutkou, obsahují výběr ze dvou variant  
obědů a zaručují rozmanitost stravy. 
Uživatelé pobytových služeb mají  
možnost se ke kvalitě stravy vyjádřit  
prostřednictvím stravovací komise,  
příp. na společných schůzkách. 
 
 
 
PROVOZNÍ ÚSEK a jeho zaměstnanci v průběhu roku doplňovali práci 
ošetřovatelského  úseku  ve smyslu úklidu,  praní, oprav a žehlení prádla pro uživatele 
i  smluvní partnery, zajištění provozu kuchyně, recepce, údržby, běžných oprav  aj.  
 

Provozu prádelny výrazně pomohl nákup nové profi pračky a přijetí pracovnice na 
dohodu o provedení práce. V roce 2018 bylo vypráno cca 76 tis. kg prádla, to je 
v průměru cca  210 kg denně. 
 

V průběhu roku 2018 byly provedeny všechny každoroční pravidelné revize a 
kontroly.  
 
PENZION:  V souladu s pravidly zřizovací listiny je organizace oprávněna 
poskytovat ubytování v bytech zvláštního určení na 7. poschodí budovy Bavlnářská 
523,  Semily. Penzion má celkem 12 bytů,  z toho 4 dvou a 8 jednopokojových.  
V roce 2018 pokračovaly  zahájené  celkové rekonstrukce uvolněných bytů. 
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Kontrolní činnost 
 

PROVEDENÉ KONTROLY: 
 

- MUDr. Boháčová – poskytovatel pracovně-lékařských služeb: provedení pracovně- 
  lékařského dohledu na pracovištích  
 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje: provedení kontroly za účelem  
  dodržování právních předpisů o ochraně zdraví a potravin a následná kontrola za   
  účelem zjištění odstranění závady – doplnění dalšího umývadla ve stravovacím  
  provozu  
 

- VZP ČR: kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění – bez závad 
 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje: provedení kontroly za účelem  
  dodržování  odpovídající skladby stravy z hlediska výživových hodnot, vyjádření ke   
  zjištěným nedostatkům bylo předloženo v termínu (větší obsah soli v některém   
  z kontrolovaných druhů stravy) 
 

- Úřad práce České republiky: kontrola příjemce veřejné finanční podpory – bez závad 
 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje: provedení kontroly za účelem  
  dodržování právních předpisů o potravinách (kontrola teploty vydávané stravy) – bez  
  zjištěných závad  
 
Další kontrolní činnost: 
 

- Ověření účetní závěrky  za rok 2017 auditorem,  provedení veřejnosprávní kontroly 
na místě za rok 2017 a zpráva auditu pro účely vyúčtování dotací přidělených 
Libereckým krajem z finančních prostředků MPSV 
 

- Provedení veřejnosprávní kontroly na místě za  1. až 3.  čtvrtletí roku 2018 
 

 
 

Plány organizace na další období: 
 

Mimo konkrétních cílů jednotlivých služeb a  plánů na zvýšení kvality poskytovaných 
sociálních služeb zajistit  finanční,  personální  a  provozní podmínky  pro udržení  
minimálně stávající kvality pobytových služeb a pečovatelských služeb v terénu. 
 

 
 
 

Na výroční zprávě spolupracovali: 
Ředitel: ing. Eva Matura Štěpničková, DiS. 
Zástupce ředitele, ekonom  
a hlavní účetní: Viera Bělovská 
Mzdová účetní a personalistka: Bc. Iva Šmídová 
Sociální pracovnice: Bc. Jitka Kvintusová 
Pracovnice ergo: Martina Farská, DiS. 
Vedoucí zdravotní a sociální péče:  Martina Zadražilová 
Vedoucí  pečovatelské služby: Aneta Miháliková 
Vedoucí provozního úseku: Zdeněk Šturc 


