Výroční zpráva za rok
2016
Název zpracovatele:

Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace

Adresa:

ul. 28. října 377, 333 01 Stod

Identifikační číslo:

48333841

Telefon:

377 183 339

e-mail:

cssstod@cssstod.eu

Veškeré informace poskytujeme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Základní údaje jsou zveřejněny na
www.cssstod.eu . Další informace dodáme na základě buď osobní či písemné žádosti na
adrese uvedené výše, v pracovní dny do 14.00 hod, nebo elektronické žádosti na
e-mailovou adresu cssstod@cssstod.eu . Podrobnější info ve „Výroční zprávě o činnosti v
oblasti poskytování informací“, která je přílohou této Výroční zprávy.

Pár slov o nás ...
Zařízení pod současným názvem existuje již čtvrtým rokem a v roce 2016
poskytovalo pět registrovaných sociálních služeb.
Původní ústavní areál byl v roce 2016 opuštěn z více než 60% kapacity. K
poskytování sociálních služeb se využívají pouze dvě budovy z původních pěti. V
nich se nachází již pouze dvou či jednolůžkové pokoje. Většina pobytové kapacity
je rozdělena do rodinných domů s jednou či dvěma domácnostmi.
Služby jsou poskytovány rovněž v chráněných bytech na sídlišti Pod Makovým
vrchem v Holýšově, v Nové ulici v Nýřanech, v Sokolské ulici ve Stodu a v Sociálně
– terapeutickém centru Stod na Komenského náměstí ve Stodu. Na stejné adrese
se nachází i pekárna a prodejna.

Dílna Šikovná myš se nachází v objektu DPS v Dělnické ulici v centru Stodu.
Další aktivizační dílny jsou pak v Nýřanech, dílna Na sklárně, a ve Staňkově, kde je
dílna Liduška. Odborná sociální poradna byla přesunuta do sídla organizace na
adrese 28. října 377 ve Stodu. Pro rekreaci a odlehčovací pobyty využíváme také
rekreační objekt, bývalý zámeček, v Březí na Šumavě.

Organizace se důsledně snaží odstranit ústavní způsob poskytování služeb.
Probíhá intenzívní proces deinstitucionalizace a přechodu ke službě poskytované v
komunitě. Jednotlivé úkony služby jsou vysoce individualizované, „šité na míru“
konkrétnímu člověku. Nezbytná míra podpory v různých oblastech je uživatelům
poskytována profesionály na základě konceptu na člověka zaměřeného plánování.

Poslání organizace
Chceš život podle svých představ?
Naučíme Tě zařídit si ho tak!

Organizace poskytuje tyto druhy sociálních služeb:


Domov pro osoby se zdravotním postižením,
identifikátor služby 9040579 DOZP



Chráněné bydlení, identifikátor služby 6995337



Sociálně – aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory,
identifikátor služby 7111206 SAS



Odborné sociální poradenství, identifikátor služby 5747982



Odlehčovací služba, identifikátor služby 4130431

ChB

OS

OSP

Chráněné bydlení Komenského

Budova Kostka se nachází v novostavbě na

adrese Komenského náměstí 856, 333 01 Stod a přímo navazuje na městský
bytový dům. Objekt je bezbariérový a je přístupný výtahem. V objektu jsou pro
službu vyčleněny čtyři bytové jednotky typu 2+1, každá vždy pro dvě osoby. Byty
jsou bezbariérové.

Budova Rotunda se nachází v novostavbě na adrese Komenského náměstí 856,
333 01 Stod a přímo navazuje na budovu pekařství U mlsného anděla. Objekt je
bezbariérový, druhé nadzemní podlaží je přístupné výtahem v sousední budově a
pomocí spojovací lávky. V objektu se nachází osm bytových jednotek typu
garsoniéra s kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením. Byty jsou
bezbariérové.
Chráněné bydlení Sokolská je poskytováno v pronajatém bytě v městském
bytovém domě na adrese Sokolská 568, 333 01 Stod. Byt je typu 2+1 a je určen
pro dvě osoby. Je zde upřednostňováno soužití páru. Byt není bezbariérový.
Chráněné bydlení PMV 1 je poskytováno v bytě v panelovém domě na sídlišti
Pod Makovým vrchem. Adresa Pod Makovým vrchem 472, 345 62 Holýšov. Byt je
typu 2+1 po rekonstrukci, je určen pro dvě osoby a není bezbariérově přístupný.
Nachází se na prvním nadzemním podlaží vpravo. Druhý byt je typu 3+1 po
rekonstrukci, je určen pro tři osoby a není bezbariérově přístupný. Nachází se na
prvním nadzemním podlaží vlevo. Byt není bezbariérový.
Chráněné bydlení PMV 2 je poskytováno v bytě v panelovém domě na sídlišti
Pod Makovým vrchem. Adresa Pod Makovým vrchem 475, 345 62 Holýšov. Byt je
typu 3+1 po rekonstrukci, je určen pro tři osoby a není bezbariérově přístupný.
Chráněné bydlení Nýřany je poskytováno v bytě v panelovém domě na sídlišti
v centru města. Adresa Nová 1136, 330 23 Nýřany. Byt je typu dvougenerační 4+1
po rekonstrukci, je určen pro čtyři osoby a není bezbariérově přístupný. Nachází
se na prvním nadzemním podlaží. Byt není bezbariérový.

Chráněné bydlení Jankovského se nachází v rodinném domě s rozlehlou
zahradou na adrese Jankovského 232, Staňkov I, 345 61 Staňkov. Dům je
dvoupatrový a je určen pro čtyři osoby, z nichž každá má k dispozici vlastní pokoj.
Dům není bezbariérový.
Chráněné bydlení Liduška se nachází ve dvoupatrové vile se zahradou na
adrese Jankovského 216, Staňkov I, 345 61 Staňkov. V každém patře se nachází
jeden byt pro tři osoby. V bytech jsou k dispozici pokoje pro jednu a dvě osoby.
Dům není bezbariérový.
Chráněné bydlení Vejprnice se nachází ve dvoupatrovém rodinném domě s
rozlehlou zahradou na adrese Líňská 67, 330 27 Vejprnice. V domě je pět ložnic,
každá pro jednu osobu. Dům není bezbariérový.

Domov Vrchlického je umístěn v zrekonstruovaném rodinném domě se
dvorem na adrese Vrchlického 178, 330 26 Tlučná.

Objekt není

bezbariérový, je přístupný pouze po schodišti. Ve dvoupatrovém domě jsou
ložnice pro pět osob, kuchyně, obývací pokoj a dvě koupelny.
Domov U vlečky je umístěn v zrekonstruovaném rodinném domě se
zahradou na adrese U Vlečky 625, 330 26 Tlučná.

Objekt není

bezbariérový, je přístupný pouze po schodišti. Ve dvoupatrovém domě jsou
ložnice pro pět osob, kuchyně, obývací pokoj a dvě koupelny.
Domov OPV 1 se nachází v novostavbě s předzahrádkou na adrese
Osvobozených politických vězňů 1315, 330 23 Nýřany. Dům je bezbariérový,
přízemní. V objektu se nachází tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s
kuchyňským koutem a dvě koupelny.
Domov OPV 2 se nachází v novostavbě s předzahrádkou na adrese
Osvobozených politických vězňů 1316, 330 23 Nýřany. Dům je bezbariérový,

přízemní. V objektu se nachází tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s
kuchyňským koutem a dvě koupelny.
Domov Chotěšov je poskytován v přízemním zrekonstruovaném domě
se zahradou na adrese Dobřanská 6, 332 14 Chotěšov. V domě se nachází tři
domácnosti pro čtyři osoby. Každá domácnost má základní vybavení pro
bydlení, kuchyni a dvě koupelny. Ložnice jsou určeny pro jednu nebo dvě
osoby dle dispozic domácnosti.
Domov Háječek 1 se nachází v novostavbě s předzahrádkou na adrese
K Háječku 887, 333 01 Stod. Dům je bezbariérový, přízemní. V objektu se
nachází tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě
koupelny.
Domov Háječek 2 se nachází v novostavbě s předzahrádkou na adrese
K Háječku 888, 333 01 Stod. Dům je bezbariérový, přízemní. V objektu se
nachází tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě
koupelny.
Domov Háječek 3 se nachází v novostavbě s předzahrádkou na adrese
K Háječku 889, 333 01 Stod. Dům je bezbariérový, přízemní. V objektu se
nachází tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě
koupelny.
Domov Dnešice se nachází v zrekonstruovaném statku se zahradou na
adrese Dnešice 18, 334 43 Dnešice. V objektu jsou dvě domácnosti, každá
pro šest osob. V domácnosti jsou tři ložnice, každá pro dvě osoby. Dům má
základní vybavení pro bydlení, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě
koupelny.

Domov Terasy 1 se nachází v novostavbě s předzahrádkou na adrese
Na Terasách 766, 345 62 Holýšov. Dům je bezbariérový, přízemní. V
objektu se nachází tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a dvě koupelny.
Domov Terasy 2 se nachází v novostavbě s předzahrádkou na adrese
Na Terasách 767, 345 62 Holýšov. Dům je bezbariérový, přízemní. V
objektu se nachází tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a dvě koupelny.
Domov Terasy 3 se nachází v novostavbě s předzahrádkou na adrese
Na Terasách 768, 345 62 Holýšov. Dům je bezbariérový, přízemní. V
objektu se nachází tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a dvě koupelny.
Domov Stod je poskytován v pětiposchoďové budově Modrého domu
na adrese 28. října 377, 333 01 Stod. V budově jsou pro službu vyčleněna
dvě poschodí, na kterých se nacházejí domácnosti pro osoby ze zvýšenou
potřebou podpory s převahou ošetřovatelské činnosti. Podpora se poskytuje
24 hodin denně.. Každá domácnost má ložnice, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a dvě koupelny. V podzemním podlaží jsou dílny údržby, kotelna a
sklady. V prvním nadzemním pak najdete zázemí organizace, sekretariát a
kuchyni s jídelnou. V podkrovním poschodí se nachází ateliéry pro volný čas
a pracovní rehabilitaci. Dům je bezbariérový, přístupný výtahem. Další
služby Domova Stod se poskytují v budově Penzión, kde se nachází třináct
cvičných domácností. Domácnost má ložnici s kuchyňským koutem a
koupelnou.

Dům není bezbariérový. Asistence se poskytuje pouze v

organizačních záležitostech. Čtyři asistentky pro všechny osoby jsou
přítomny 10 hodin denně v pracovní dny. V suterénu budovy jsou dvě dílny
pracovní rehabilitace – keramická a svíčkařská.

Jak se u nás bydlí?
Kapacita služeb:
DOZP - 143
ChB - 47
SAS - 24 v jeden okamžik
OSP - 1 v jeden okamžik
OS
-3

Počet uživatelů k 31. 12. 2016:
DOZP
ChB
SAS
OSP
OS

- 130, z toho 7 žen
- 46, z toho 2 ženy
- 92, z toho 34 žen
- 27, z toho 18 žen
- 17, z toho 8 žen

Věková struktura:
Sociální služba

DOZP

CHB

Ve věku 19 – 26 let

2

0

Ve věku 27 – 65 let

119

45

Ve věku 66 – 75 let

8

1

Ve věku 76 – 85 let

1

0

Věkový průměr

52,3

51

věková struktura

Struktura uživatelů podle stupně závislosti:
Sociální služba

DOZP

CHB

Stupeň závislosti
I. stupeň

2

5

II. stupeň

9

25

III. stupeň

34

14

IV. stupeň

83

2

Ve službě DOZP jsou 2 klienti bez příspěvku.

Cílová skupina:
služba DOZP:
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
Služba není určena osobám s akutní a neléčenou závislostí na návykových látkách a
osobám, které splňují zákonné důvody pro odmítnutí žadatele o službu.
věková kategorie:
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

služba ChB:
osoby s kombinovaným postižením s nízkou nebo střední mírou potřebné podpory
osoby s mentálním postižením s nízkou nebo střední mírou potřebné podpory
osoby s tělesným postižením s nízkou nebo střední mírou potřebné podpory
osoby se zdravotním postižením s nízkou nebo střední mírou potřebné podpory
Služba není určena pro osoby s akutní a neléčenou závislostí na návykových
látkách, osobám s poruchou autistického spektra spojenou s agresivitou a osobám,
které splňují zákonné důvody pro odmítnutí žadatele o službu.
věková kategorie:
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

služba SAS:
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři
Služba není určena pro osoby s akutní a neléčenou závislostí na návykových
látkách, osobám s poruchou autistického spektra spojenou s agresivitou a osobám,
které splňují zákonné důvody pro odmítnutí žadatele o službu.
věková kategorie:
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

služba OSP:
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby s chronickým onemocněním, a to i v oblasti duševní
osoby zrakově postižené
senioři
věková kategorie:
bez omezení věku

služba OS:
osoby s kombinovaným postižením se střední nebo vysokou mírou potřebné
podpory
osoby s mentálním postižením se střední nebo vysokou mírou potřebné podpory
osoby s tělesným postižením se střední nebo vysokou mírou potřebné podpory
osoby se zdravotním postižením se střední nebo vysokou mírou potřebné podpory
Služba není určena pro osoby s akutní a neléčenou závislostí na návykových
látkách, osobám s poruchou autistického spektra spojenou s agresivitou a osobám,
které splňují zákonné důvody pro odmítnutí žadatele o službu.
věková kategorie:
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

V roce 2016 byl následující pohyb uživatelů:
Sociální služba

DOZP

CHB

Přijatí

11

11

Odešlí

10

4

Zemřelí

1

0

Pohyb uživatelů

úroveň bydlení
domov pro osoby se zdravotním postižením
hlavní budova
- 22dvoulůžkových pokojů
Penzión
– 9 jednolůžkových pokojů
- 4 dvoulůžkové pokoje
Domov Chotěšov
- 2 jednolůžkových pokojů
- 5 dvoulůžkové pokoje
Domov Háječek
- 9 dvoulůžkových pokojů
Domov Terasy
- 9 dvoulůžkových pokojů
Domov Tlučná
- 10 jednolůžkových pokojů
Domov Dnešice
- 6 dvoulůžkových pokojů
Domov OPV
- 6 dvoulůžkových pokojů

chráněné bydlení
Sociálně terapeutické centrum byty Holýšov
byt Stod
byt Nýřany
rodinný dům Staňkov I.
rodinný dům Staňkov II.
rodinný dům Vejprnice

6 bytů 1kk, 6 jednolůžkových pokojů
6 bytů 2kk, 6 dvoulůžkových pokojů
1 byt 2+1, 2 jednolůžkové pokoje
2 byty 3+1, 6 jednolůžkových pokojů
1 byt 2+1, 1 dvoulůžkový pokoj
1 byt 4+1, jednolůžkové pokoje
1 domácnost 4 + 1, 4 jednolůžkové pokoje
2 domácnosti 2 + 1
2 jednolůžkové + 2 dvoulůžkové pokoje
- 1 domácnost 5 + 1, 5 jednolůžkových pokojů

cena za ubytování pro službu DOZP a CHB
1 lůžkový pokoj
- 210,- Kč/den
2 lůžkový pokoj
- 190,- Kč/den

vybavenost pokojů
Všechny domácnosti jsou vybaveny moderním nábytkem a zařízením, které
odpovídá individuálním potřebám klientů.

Když se bydlí, musí se i jíst!
Jídlo se připravuje dle potřeby ve formě:
-

strava normální
strava dietní žlučníková
strava bezezbytková
strava diabetická
speciální diety

V roce 2016 činila cena za potraviny na uživatele:
snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
večeře

Celkem

15,12,30,12,29,-

98,- Kč

Provozní režie, která se promítá do úhrady za stravu, je různá dle místa pobytu.
Ve sledovaném období se připravilo a ke konzumaci odebralo 76 347 porcí jídla a
to včetně jídla pro zaměstnance.
Jídelní lístek je sestavován tak, aby byl pestrý, vyvážený, rozmanitý i se
zajištěním pitného režimu, ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Nově přibyla
povinnost seznamovat strávníky s potravinovými alergeny, které jsou k dispozici
v jídelníčcích a na nástěnkách .
Pracovníci stravovacího provozu se snaží plnit přání uživatelům při různých
příležitostech (Velikonoce,Vánoce apod.) a připravují tradiční pokrmy.
Strávníci mají již několik let možnost volby ze dvou jídel na obědy.
Výdej jídel probíhá v jídelně CSS a zároveň je tam většina vydané strava
konzumována. Kuchyně CSS Stod rovněž vaří tzv, „přes ulici“.
Kuchyně je zařízena dle hygienických požadavků. Pracovníci provozovny jsou
pravidelně školeni v principech HACCP. Kuchyně je vybavena nerezovými
pracovními plochami a dřezy, nerezovým náčiním, konvektomatem, kuchyňským
kráječem, lednicemi a myčkami nádobí.

Péče o zdraví
Péče o zdraví a prevenci, zmírnění bolestí, pravidelné očkování a preventivní
prohlídky se u uživatelů, žijících v komunitních domácnostech, plně přesunuly do
ordinací praktických lékařů v místě bydliště a hlavně dle výběru klientů.

Uživatelé mohli v roce 2016 využít přítomnosti registrované sestry, která je na
zdravotním servisu v pracovních dnech od 6:00 h – 22:00 h, o víkendu od 6:00h do
18:00 h. Ta individuálně dle metodických pokynů a ošetřovatelských standardů,
řeší vzniklé situace, při kterých přibírá do týmu uživatele, zaměstnance přímé
péče a další osoby, které je nezbytně nutné do situace zainteresovat.

Spolupracující lékaři pro komunitní domácnosti:
Oblast SEVER
MUDr. Dvořák
White Smile Dental Clinic
MUDr. Dvořáková
MUDr. Hošková
MUDr. Zavázalová
MUDr. Boříková- Vojtková
MUDr. Klečka
MUDr. Štádlerová
MUDr. Sevelková
MUDr. Karkošová
MUDr. Kropáčková
MUDr. Mašek
MUDr. Berger
MUDr. Zimmermanová
MUDr. Plzáková
MDDr. Dan
MUDr. Krejčová
MUDr. Verešínský

praktický lékař
zubní lékař
praktická lékařka
zubní lékařka
kožní lékařka
psychiatrička
urolog
psychiatrička
praktický lékař
zubní lékařka
oční lékařka
kožní lékař
neurolog
neuroložka
praktická lékařka
zubní lékař
praktická lékařka
zubní lékař

Oblast JIH
MUDr. Kováčová
MUDr. Jánská
MUDr. Klemperová
MDDr. Procházka
MUDr. Boříková- Vojtková
MUDr. Holeček
MUDr. Černý
MUDr. Mašek
MUDr. Berger
FN Plzeň

praktická lékařka
zubní lékařka
praktická lékařka
zubní lékař
psychiatrička
urolog
proktolog
kožní lékař
neurolog
flebologie

Oblast STOD
MUDr. Drahoš
MUDr. Jánská
MUDr. Boříková- Vojtková
MUDr. Holeček
MUDr. Černý
MUDr. Mašek
MUDr. Berger
NsP Stod
FN Plzeň

praktický lékař
zubní lékařka
psychiatrička
urolog
proktolog
kožní lékař
neurolog
gynekologie
flebologie

Oblast CHODSKO
MUDr. Drahoš
MUDr. Jánská
MUDr. Hrubá
MDDr. Bradová
MUDr. Cihlářová
MUDr. Štrbíková
MUDr. Boříková- Vojtková
MUDr. Holeček
MUDr. Černý
MUDr. Mašek
MUDr. Berger

praktický lékař
zubní lékařka
kožní lékařka
zubní lékařka
praktický lékařka
zubní lékařka
psychiatrička
urolog
proktolog
kožní lékař
neurolog

Hospitalizace:
NSP - Stod
450 dní / o 14,1 dne
32

PN Dobřany
148 dní / o 24,7 dne*
6

FN Plzeň
56 dní / o 4,7 dne
12

Hospitalizace slouží pouze k akutnímu zaléčení zdravotního problému, doléčování
klientů probíhá v domácím prostředí s pomocí vlastních zaměstnanců.
* z toho 120 dní protialkoholní léčby 1 člověka

rozdělení dle mobility uživatelů:
Trvale upoutáni na lůžku
Částečně imobilních
Počet uživatelů odkázaných na inv.
vozík

1
39
15

Rozdělení dle nejčastějších Dg.
E10-11 diabetes
F71 – F 73
Dg. 88 paraplegie
G 40 epilepsie
HBsAg
B 35.5 mykóza

11 z toho 1 inzulín
176
2
51
17
50% uživatelů

Dg. I.10 hypertenze

45

REHABILITACE 2016 (provádí se přímo v domácnostech uživatelů):
LTV individuální
Nácvik chůze
Nácvik k soběstačnost
Chodítka, berle, hole
Invalidní vozíky
protetika (obuv, vložky, protéza)
Kompresivní punčochy

15
17
36
10
21
16
15

provádí se denně

1 RHC pracovnice na MD.
RHC se v CSS Stod neprovádí, využívá se v případě poúrazových stavů RHC v
Ns P Stod. Všeobecné sestry (5) poskytují u klientů s vysokou mírou podpory
ošetřovatelskou RHC v domácnostech klientů, kde využívají LTV, dechová cvičení,
polohování, prvky bazální stimulace – zklidňující somatická masáž, povzbuzující
somatická masáž, stimulace střevní peristaltiky, facilitace – míčkování .
Ošetřovatelská RHC je vykazovaná na VZP.
Úkony odbornosti 913 provádí 5 všeobecných sester v úvazku 5,0.

Ošetřovatelské úkony
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

injekční léčba
134 aplikací i.m.
odběry krve
199
inzulin – 1 edukovaný uživatel, aplikuje si sám pomocí pera
péče o stomie
410 výkonů
péče o ránu
4275 výkonů
výměna PMK
410 výkonů
měření TK
35
očkování Pneumo: 10
očkování Vaxigrip: 52
očkování Engerix: 4

analýza plateb od VZP
zálohy od VZP = měsíční paušál = 186 797,- Kč => 2 241 564,- Kč za rok
fakticky účtováno: 2 579 721,78 Kč
=> rozdíl je - 338 157,78 Kč

Výstavy a prodejní akce
březen

ČEZ Plzeň
Nýřany - velikonoční trhy

srpen

INFOCENTRUM Stod – výstava obrazů Renaty Horváthové

září

Klášter Chotěšov - prodej výrobků a dílnička

říjen

INFOCENTRUM Stod – výstava obrazů Václava Kriegelsteina
jarmark Nečtiny

listopad

Nýřany - adventní trhy
Vodokrty - adventní trhy

prosinec

ČEZ Plzeň - adventní trh
Plzeň ZASTÁVKA – výstava obrazů

celoroční spolupráce:

prodej výrobků na prodejnách – U mlsného anděla Plzeň a Stod
Streicher - výroba vánočních přání a výrobků pro klientelu
Město Stod - vánoční dárky pro zaměstnance, dárkové tašky na vítání občánků

Celoročně probíhá přímý prodej v dílnách v areálu CSS Stod, v dílně Šikovná myš v
Dělnické ulici ve Stodu, v dílně Na sklárně v Nýřanech a v dílně Liduška ve
Staňkově.

Nejen prací živ je člověk ...
Jak už bylo zmíněno výše, je součástí našich služeb poskytování
aktivizačních činností i zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím. V rámci transformace ústavu na komunitní službu však již
neorganizujeme akce hromadně, ale dopřáváme lidem možnost vlastní
organizace volného času. Proto v roce 2016 jen "vlajkové lodě", které
nám zajišťují publicitu:



splutí Berounky – z Hlinců do Berouna



Podzimní country bál v KD Stod

Mezi běžné aktivity, které však již neprobíhají pod patronací a za peníze služby,
patří pobyty v lázních, turistika na Šumavě, návštěva fotbalových a hokejových
zápasů,....

V neposlední řadě nezbytná čísla
Rozbor hospodaření za rok 2016

I. Investiční výdaje
Fond investic k 1. 1. 2016

6 210 642,74

nárůst o odpisy, oprava zaúčtování čerpání IF

3 982 175,59

rekonstrukce dvou koupelen – Modrý dům
vrt Březí
oprava půdních prostor ve Staňkově
nákup automobilu Nissan
pravidelná údržba nemovitostí
rekonstrukce střešní terasy CHB
odvod z IF KÚ PK

98 467,60
232 072,40
35 520,00
519 858,00
430 000,00
238 544,50
2 500 000,00

FI k 31. 12. 2016

6 138 355,83

II. Neinvestiční výdaje
501 Spotřeba materiálu

Kč

DOZP
Chráněné bydlení
Sociálně aktivizační služby
Odlehčovací služba
Hospodářská činnost
Ostatní

2 222 879
710 026
95 951
79 562
1 682 700
333 716

Celkem spotřeba materiálu

5 124 834

502 Spotřeba energie

Kč

DOZP
Chráněné bydlení
Sociálně aktivizační služby
Odborné poradenství
Hospodářká činnost

2 879 370
663 240
58 513
39 126
392 018

Celkem spotřeba energie

4 032 267

504 Prodané zboží

Kč

Celkem prodané zboží

482 629

508 Změna stavu zásob vl. výroby

Kč

Celkem změna stavu zásob

- 163 075

511 Opravy a udržování

Kč

DOZP
Chráněné bydlení
Ostatní
Hospodářská činnost

425 746
198 973
68 176
164 748

Celkem opravy a udržování

857 643

512 Cestovné

Kč

Celkem cestovné

106 383

513 Náklady na reprezentaci

Kč

Celkem náklady na reprezentaci

518 Ostatní služby

18 493

Kč

DOZP
Chráněné bydlení
Sociálně aktivizační služby
Odborné poradenství
Hospodářská činnost
Ostatní

6 079 945
1 379 845
6 708
100
88 706
22552

Celkem ostatní služby

7 577 856

521 Mzdové náklady

Kč

DOZP
Chráněné bydlení
Sociálně aktivizační služby
Odborné poradenství
Odlehčovací služba
Hospodářská činnost
Ostatní

31 324 069
4 812 192
1 275 400
153 772
413 622
2 139 279
1 655 823

Celkem mzdové náklady

41 774 157

524 Zákonné sociální pojištění

Kč

DOZP
Chráněné bydlení
Sociálně aktivizační služby
Odborné poradenství
Odlehčovací služba
Hospodářská činnost
Ostatní

10 350 899
1 529 425
429 317
31 884
121 644
554 641
941 602

Celkem zákonné sociální pojištění

13 959 412

527 Zákonné sociální náklady
Celkem zákonné sociální náklady

531 Daň silniční

Kč
786 486

Kč

Celkem daň silniční

538 Jiné daně a poplatky
Celkem jiné daně a poplatky

20 449

Kč
8 619

549 Ostatní náklady z činností

Kč

DOZP
Chráněné bydlení
Sociálně aktivizační služby
Odborné poradenství
Odlehčovací služba
Hospodářská činnost
Ostatní

1 372 666
40 989
4 221
286
1 884
29 699
31 814

Celkem ostatní náklady z činností

1 481 559

551 Odpisy dlouhodobého majetku

Kč

DOZP
Chráněné bydlení
Hospodářská činnost
Ostatní

1 828 204
550 952
704 669

Celkem odpisy dlouhodobého majetku

3 083 825

556 Tvorba a zúčtování opravných
položek

Kč

Celkem tvorba opravných položek

558 Náklady z drobného dlouhodobého
majetku

21 896

Kč

DOZP
Chráněné bydlení
Hospodářská činnost
Celkem náklady z drobného dl. majetku

563 Kurzové ztráty
Celkem kurzové ztráty

92 381
10 890
43 485
146 756

Kč
3

III. Příjmy
Výnosy
Výnosy v tis. Kč
601
602
603
604
646
648
649
662
672
Celkem

výnosy z prodeje vl. výrobků
výnosy z prodeje služeb
výnosy z pronájmu
změna stavu zásob vl. výroby
výnosy z prodeje DHM
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
úroky
výnosy z transferů

Úhrady od uživatelů

Rozpočet

Čerpání

4 476
35 001
81
1212
20
543
2415
4
35 779
79 531

Čerpání v %

4 475
35 001
81
1212
20
543
2416
4
35 779
79 531

DOZP

99,9
100
100
100
100
100
100,04
100
100
100

CHB

strava a bydlení

12 555 561

3 539 940

za poskytnutou péči
Celkem

15 803 853
28 359 414

2 424 102
5 964 042

IV. Dotace
Na základě usnesení č. 3817/15 ze dne 24. 8. 2015 Rada Plzeňského kraje
schválila vyrovnávací platbu v rámci dotačního titulu Podpora sociálních služeb ve
výši 21.225.381,- Kč. Dodatkem č. 1, který schválilo Zastupitelstvo Plzeňského
kraje dne 12. 9. 2016 usnesením č. 1386/16 nám byly finanční prostředky
poskytnuté jako vyrovnávací platba navýšeny na celkovou částku Kč 27 331 757,- .

Dotace - vyrovnávací platba
ID
Druh sociální služby
9040579

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

6995337

Chráněné bydlení

7111206

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

5747982
4130431

Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby

Kč
21 912 598,00
3 469 224
1 525 416
148 481
276 038

Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 4735/16 ze dne 23. 5. 2016, usnesením
č. 5013/16 ze dne 22. 8. 2016, usnesením č. 5155/16 ze dne 26. 9. 2016 a
usnesením č. 19/16 ze dne 28. 11. 2016 schválila pro CSS Stod neinvestiční
příspěvek na provoz v celkové výši Kč 7 682 155,-.

Příspěvek zřizovatele

Kč

DOZP
Chráněné bydlení
Sociálně aktivizační služby
Odborné poradenství
Odlehčovací služby
Hospodářská činnost
Zdravotní servis

6 416 626
363 162
109 660
2 912
24 490
327 404
437 901

Celkem příspěvek zřizovatele

7 682 155

Dotace úřadu práce

Kč

DOZP
Sociálně aktivizační služby
Pekárna + prodejna

193 145
61 640
474 239

Celkem dotace úřadu práce

729 024

Finanční prostředky od KÚ

Kč

Oprava půdních prostor ve Staňkově

35 520

Celkem prostředky na opravu

35 520

V. Rozpočet a jeho čerpání

Náklady v tis. Kč
501 spotřeba materiálu
502 spotřeba energie
504 prodané zboží
508 změna stavu zásob vl. výroby
511 opravy a udržování
512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
518 ostatní náklady
521 mzdové náklady
524 zákonné sociální pojištění
527 zákonné sociální náklady
531 silniční daň
538 jiné daně a poplatky
542 ostatní pokuty a penále
549 ostatní náklady z činnosti
551 odpisy dlouhodobého majetku
556 zúčtování opravných položek
558 náklady z DDM
Celkem

Rozpočet
5 135
4 032
483
-160
857
106
18
7 578
41 774
13 960
790
21
8
0
1 490
3 080
0
148
79 320

Čerpání
5 125
4 032
483
-163
857
106
18
7 578
41 774
13 960
786
21
8
1
1 482
3 083
22
147
79 320

Čerpání v
%
99,80
100,00
100,00
101,88
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,49
100,00
88,88
0,0
99,46
100,00
0,00
99,32
100,00

Komentář k čerpání rozpočtu:
501 - spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu zahrnuje nákup čistících a hygienických prostředků,
kancelářské potřeby, odbornou literaturu, ochranné oděvy, pohonné hmoty,
potraviny, režijní materiál a drobný hmotný majetek.
511 - opravy a udržování
V roce 2016 byly prováděny běžné opravy a údržba.
518 - ostatní služby
Položka zahrnuje náklady na servis a revize, pravidelné kontroly strojů a zařízení,
poštovní a telekomunikační služby. Dále jsou zahrnuty softwarové služby, náklady
na likvidaci odpadu a služby auditora.
549 - ostatní náklady z činnosti
Na účtu 549 je zaúčtováno zákonné a havarijní pojištění vozidel, pojištění
odpovědnosti, zákonné pojištění zaměstnanců. Nejvyšší položkou je krácení DPH.
558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku
Položka obsahuje nákup majetku v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis.

VI. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek

náklady

hlavní činnost
hospodářská činnost

72 613 256,13
6 706 937,42

72 816 131,39
6 715 182,79

202 875,26
8 245,37

Celkem

79 320 193,55

79 531 314,18

211 120,63

Náklady na uživatele/měsíc
podle kapacity
podle obložnosti

výnosy

rozdíl

29 356
31 289

VII. Komentář k výsledku hospodaření
Centrum sociálních služeb Stod hospodařilo v roce 2016 s kladným výsledkem
hospodaření ve výši Kč 211 120,63. V souladu s § 30 odst.1), zákona č. 250/2000
Sb. organizace požádala svého zřizovatele o přidělení výsledku hospodaření do
rezervního fondu.

Mzdy a pracovníci

Mzdy celkem bez OON 40 806 471,- Kč
Náhrady – nemoc
216 944,- Kč
OON celkem
749 648,- Kč
==========================================================================
Celkem
41 773 063,- Kč
-------------------Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený:

168,834

Evidenční přep. počet pracovníků na konci měsíce:

178

Počet pracovníků v přímé péči o klienta (dle kategorií)
Zaměstnanci CSS Stod

prům. ev. počet přepočtený

A/ služby sociální:
Pracovníci v sociálních službách
- přímá obslužná péče
- základní výchovná nepedag.činnost
Sociální pracovníci

128,877
3,488
117,806
7,583

fyzické osoby

132
2
122
8

B/ služby pedagogické:
Vychovatelé

0

0

C/ služby zdravotnické:
Všeobecné sestry

5,000

5

D/ ostatní:
Hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci
11,791
Zaměstnanci převážně manuálně pracující
23,166

Průměrný plat (rok 2016):
Průměrná platová třída (rok 2016)

11
30

20 142,- Kč
5,6

Vzdělávání pracovníků
Vzdělávání pracovníků probíhá formou účasti na školících akcích, odborných
konferencích, kurzech, v rámci provozních porad – seminářů a také studováním
odborné literatury.
Přesný soupis vzdělávacích aktivit viz příloha č.2.

Zaměstnanci THP jsou proškolováni průběžně dle platné legislativy a potřeby.

Transformace pokračuje!!
Motto: „Hranice je pouze v našich hlavách. Ta není nikde jinde. Jestli máme
dostatek fantazie pro to, abychom i ty, co jsou na konci, zařadili do normálního
světa, tak tam jsou. Jestliže nemáme, tak tam není nikdo.“
Milan Cháb
Proces přeměny ústavního zařízení na komunitní služby pokračoval i v roce 2016!
Transformační tým po krátkém oddechu, a obohacen o nového člena, znovu
zmobilizoval své síly a začal pracovat na transformačním plánu pro projekt
Transformace CSS Stod – III. etapa.
Projekt je cílen na dokončení změnu Centra sociálních služeb Stod v zařízení,
které se zaměří na poskytování sociálních služeb v uživatelově přirozeném
prostředí. Proces transformace spočívá v novém způsobu poskytování služeb namísto jednoho centralizovaného zařízení budou moci klienti využívat nově
vybudované domácnosti nebo chráněné byty v několika lokalitách v blízkosti města
Stod, kde bude nadále sídlit management Centra sociálních služeb Stod. Proces
přeměny už trvá deset let a III. etapa by měla být jeho poslední fází.
V současnosti tedy poskytujeme služby v 19 domácnostech v rodinných domech
ve Staňkově, Holýšově, Stodu, Chotěšově, Dnešicích, Nýřanech, Tlučné a
Vejprnicích. Nový domov a lepší služby v nich našlo 97 klientů. Další pobytové
služby jsou pak poskytovány v 17 bytech v běžné zástavbě Holýšova, Stodu a
Nýřan. S minimální podporou v nich žije 32 osob, které opustili ústavní způsob
života.
V následujícím roce se budeme snažit získat podporu pro realizaci kompletního
opuštění původního areálu ústavu.. Správa nevyužívaného areálu generuje nemalé
fixní náklady, přitom se v něm nachází již pouze necelá třetina ubytovací kapacity.

Ve Stodu dne: 20. 3. 2017

Mgr. Radomír Bednář
ředitel

Příloha č. 1:

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací.
Název zpracovatele:

Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace

Adresa:

ul. 28. října 377, 333 01 Stod

Identifikační číslo:

48333841

Telefon:

377 183 339

Fax:

377 183 364

e-mail:

cssstod@cssstod.eu

Poskytování informací podle zákona 106/1999:
Počet podaných žádostí o informace:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona:

0

Počet stížností podaných podle § 16a zákona:

0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
Další informace poskytujeme na základě buď osobní žádosti na adrese uvedené výše, v
pracovní dny do 14.00 hod, nebo elektronické žádosti na e-mailovou adresu
cssstod@cssstod.eu .

Ve Stodu dne: 20. 3. 2017
Mgr. Radomír Bednář
ředitel

