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1 Základní údaje o organizaci
Centrum sociálních služeb Prostějov (dále jen CSSP) je příspěvkovou organizací,
jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Statutárním zástupcem CSSP byla v roce
2014 ředitelka PhDr. Markéta Čožíková.
CSSP sídlí na adrese Lidická 2924/ 86, 796 01 Prostějov, kde v roce 2014
poskytovalo dvě registrované sociální služby:
 domov pro seniory (dále jen DS)
 domov se zvláštním režimem (dále jen DZR).
 CSSP se prezentuje na svých webových stránkách www.csspv.cz.
V čele organizace stojí ředitelka, za každý z úseků (úsek přímé péče, sociálně –
aktivizační úsek a ekonomicko – provozní úsek) odpovídá vedoucí úseku.

1.1 Domov pro seniory
Posláním domova pro seniory je vytváření klidného a bezpečného prostředí
seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
a seniorům, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby. Snažíme se vytvořit
podmínky pro důstojně prožité stáří.
1.1.1 Cíle domova pro seniory



Umožnit seniorům důstojně dožít svůj život
Obnovit, případně udržet soběstačnost seniorů

1.1.2 Principy poskytování služby v domově pro seniory
a) INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – poskytujeme uživatelům sociální službu podle jejich
potřeb a jejich schopností.
b) TÝMOVÝ PŘÍSTUP – při poskytování sociální služby pracujeme v týmu,
předáváme si informace a postupujeme podle společně dohodnutých postupů
a pravidel.
c) UZNÁVÁME HODNOTU SENIORA – uznáváme hodnotu každého seniora s jeho
jedinečnou životní zkušeností a chápeme stárnutí jako vývoj, který patří k životu.
Přistupujeme k uživatelům s úctou, zájmem a trpělivostí.
KAPACITA: 133 uživatelů služby
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1.1.3 Cílová skupina:




senioři od 65 let, se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby
senioři, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby
manželské a partnerské páry seniorského věku (od 65 let)

1.1.4 Nabízíme











ubytování (1-4 lůžkové pokoje)
celodenní strava včetně dietní
pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc při oblékání, svlékání, pomoc
při prostorové orientaci, podávání jídla, pití, přesuny na postel, vozík, atd.)
pomoc při osobní hygieně
praní, úklid
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti (pravidelné aktivizační a volnočasové programy,
reminiscenční skupinová setkávání uživatelů, práce se vzpomínkami,
individuální přístup a speciální validující metody práce u uživatelů upoutaných
na lůžku či se ztíženou schopností komunikace, vernisáže vzpomínkových
výstavek na daná témata, zdravotní a relaxační cvičení s hudbou, ruční práce
apod.)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

1.1.5 Další služby




kulturní akce
bohoslužby
knihovna

1.1.6 Službu nemůžeme poskytnout








osobám, které nepatří do naší cílové skupiny
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení ve zdravotnickém
zařízení
osobám s akutním infekčním onemocněním
osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které naše zařízení
vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu
o poskytnutí sociální služby domov se zvláštním režimem z důvodu
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
z důvodu plné kapacity naší služby
Sociální službu poskytujeme ve třech dvoupodlažních, bezbariérových
budovách. Budova A je přednostně určena pro manželské a partnerské páry.
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budova A

budova C

budova D

1.2 Domov se zvláštním režimem
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu nebo péči
ženám s chronickým duševním onemocněním, které nemohou žít samy ve své
domácnosti.
Cílem domova se zvláštním režimem je podpora uživatelek služby v co nejvyšší
míře samostatnosti, podpora uživatelek při zachování jejich stávajících schopností,
naplňování volného času uživatelek pomocí ergoterapie a dalších zájmových činností
a příprava některých uživatelek na chráněné bydlení.
1.2.1 Principy poskytování služby v domově se zvláštním režimem




respekt k uživatelkám služby
individuální přístup k uživatelkám služby
důraz kladený na samostatnost uživatelek

Kapacita domova se zvláštním režimem: 76 uživatelek služby
Cílová skupina domova se zvláštním režimem: osoby od 19 let s chronickým
duševním onemocněním (zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy
a bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy) včetně některých přidružených
smyslových vad, které jsou plně invalidní nebo dosáhly seniorského věku.
1.2.2 Nabízíme






Poskytnutí ubytování (ubytování v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích,
soc. zařízení je společné vždy pro více pokojů, součástí je úklid pokojů a praní
ložního i osobního prádla)
Poskytnutí stravování (celodenní stravování, příprava dietních a diabetických
jídel)
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití,
oblékání, svlékání, přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc při prostorové
orientaci a samotném pohybu)
Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní
a večerní hygiena, celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (besídky, přednášky,
výlety, kulturní a společenské akce, obchody)
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Sociálně terapeutické činnosti (nácvik nákupu v obchodě a v klubovém
zařízení, orientace v městě Prostějov, nácvik cestování hromadnou dopravou
apod.)
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí uživatelů (řešení nepříznivé sociální situace, řešení osobních
problémů, základní sociální poradenství komunikace s úřady, soudy,
vyřizování příspěvku na péči a jiných sociálních dávek, vyřizování občanského
průkazu, apod.)
Aktivizační činnosti (činnosti v rámci ergo - aktivizací)

1.2.3 Další služby





kulturní akce
bohoslužby
knihovna
klubové zařízení

1.2.4 Službu nemůžeme poskytnout







osobám, které nepatří do naší cílové skupiny
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení ve zdravotnickém
zařízení
osobám s akutním infekčním onemocněním
osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které naše zařízení
vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu
o poskytnutí sociální služby domov se zvláštním režimem z důvodu
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
z důvodu plné kapacity naší služby

Sociální službu poskytujeme ve dvou dvoupodlažních, bezbariérových budovách.
budova E

budova M

2 Přehled o činnosti
Činnost organizace v roce 2014 zajišťovali pracovníci CSSP, jejichž přehled je
uveden v následující organizační struktuře:
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Sociální pracovnice 3,00

Vedoucí
sociálně aktivizačního
úseku 1,00

Aktivizační pracovník 9,00
Ergoterapeutka 1,00
Pracovník klubového zařízení
1,00 + DPP

Koordinátor
pracovníků
v sociálních
službách 6,00

Ředitelka 1,00

Vedoucí úseku
přímé péče
1,00

Duchovní služba DPP
Pracovník v sociálních
službách 55,50
Pomocnice 14,00

Koordinátor
sester 2,00

Všeobecná sestra 14,00
Zdravotnický asistent 1,00

Asistentka
Sekretářka
ředitelky
a
1,00
správkyně
majetku
CSSP 1,00

Fyzioterapeut 1,00

Stravovací
koordinátor
1,00

Nutriční terapeut DPP
Kuchařka 4,00
Pomocná kuchařka 5,00
Elektrikář, zámečník 1,00

Vedoucí
ekonomicko –
provozního
úseku 1,00

Technický
koordinátor
1,00

Instalatér, topenář, ostraha
2,00
Řidič, údržbář, topič 2,00
Zahradník 1,00
Účetní 2,00
Mzdový, personální, IT
pracovník, 1,00
Skladní 1,00
Administrativní pracovník 1,00

Příloha č. 1: Organizační schéma CSSP

Realizace rozprac. invest.
projektů DPP
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3 Přehled o zaměstnancích
údaje v tis. Kč
Přehled o zaměstnancích (počty, platy)
Zařazení

Počet
pracovníků
(fyzický počet)

Celkové
prostředky na
platy

Platové tarify

Příplatky

Z toho
Osobní
ohodnocení

Odměny

Náhrady platů

Pracovníci v sociálních službách a
sociální pracovníci
Zdravotničtí nelékařští pracovníci

77
19

17 137,3
6 298,2

10 257,9
4 257,2

2 692,0
770,6

2 041,7
526,5

312,5
103,8

1 833,2
640,1

Hospodářskosprávní a
provoznětechničtí zaměstnanci

10

2 988,9

1 758,9

277,4

483,0

169,2

300,4

30
136

6 032,9
32 457,3

4 196,8
20 470,8

404,2
4 144,2

754,8
3 806,0

102,1
687,6

575,0
3 348,7

Zaměstnanci převážně manuálně
pracující
Celkem

Zařazení

Počet
pracovníků
(fyzický počet)

Celkové
prostředky na
platy

Platové tarify

Příplatky

Z toho
Osobní
ohodnocení

Odměny

Náhrady platů

Pracovníci v sociálních službách a
sociální pracovníci
Zdravotničtí nelékařští pracovníci

77
19

17 137,3
6 298,2

31,60%
13,12%

8,29%
2,37%

6,29%
1,62%

0,96%
0,32%

5,65%
1,97%

Hospodářskosprávní a
provoznětechničtí zaměstnanci

10

2 988,9

5,42%

0,85%

1,49%

0,52%

0,93%

30
136

6 032,9
32 457,3

12,93%
63,07%

1,25%
12,77%

2,33%
11,73%

0,31%
2,12%

1,77%
10,32%

Zaměstnanci převážně manuálně
pracující
Celkem
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4 Základní údaje o hospodaření
Celkové náklady CSSP za rok 2014 dosáhly výše 67 778 048,02 Kč. Největší část
nákladů tvoří mzdové náklady ve výši 32 724 273 Kč. (48% z celkových nákladů).
Výnosy činily v roce 2014 částku 68 322 200,02 Kč. Největší části tvoří příjmy
z prodeje služeb ve výši 37 622 640,98 Kč (55%) a výnosy z transferů ve výši
30 045 297,84 Kč (44%).
Porovnáním nákladů a výnosů vychází hospodářský výsledek zisk ve výši
544 152 Kč. Po odečtení transferového podílu je zisk ve výši 0,00 Kč.
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát je přiložen na konci tohoto dokumentu.

4.1 Investice
V roce 2014 byly pořízeny tři investice pro stravovací provoz. První z nich bylo
uvedení do provozu nové myčky a předmyčky černého nádobí. Nová myčka pomůže
snížit provozní náklady a také čas pracovníků kuchyně, který je třeba věnovat mytí
nádobí.
Druhou investicí bylo zakoupení šokového zchlazovače, který přinesl zvýšení
hygienického standardu při přípravě stravy pro uživatele služeb. Konkrétně zvýšení
bezpečnosti potravin (HACCAP), efektivnější práce v kuchyni, možnost vytvoření
zásob velkého množství energeticky a časové náročných potravin (např. dušené
hovězí, guláše), eliminace váhové ztráty (udržením vlhkosti potravin) a prodloužení
doby upotřebitelnosti u zchlazené zeleniny.
Poslední investicí do provozu kuchyně v roce 2014 bylo pořízení chladící skříně,
která nahradila již neopravitelnou lednici a navýšila skladovací prostory.
V roce 2014 byla provedena rekonstrukce dvou budov CSSP. Pokračovala
rekonstrukce budovy SO-14, která bude sloužit pro aktivizace uživatelů služeb.
Druhým zrekonstruovaným objektem je
jako kancelář sociální pracovnice a
se zvláštním režimem se zaměřením
Rekonstrukce budovy pro tuto skupinu
2015.

budova SO-15. Tato budova bude sloužit
psychologa pro sociální službu domov
na osoby s Alzheimerovou chorobou.
uživatelů služeb bude dokončena v roce
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4.2 Stavy fondů
Fond
Počáteční stav Tvorba
Čerpání
Fond
reprodukce
1 273 150,39 4 029 363,00 4 422 135,54
majetku
136 705,60
0,00
0,00
Fond odměn
Fond kulturních a
216 018,22
326 452,53
198 662,35
sociálních potřeb
326 717,81
128 065,52
93 201,00
Rezervní fond

údaje v Kč
Konečný stav
880 377,85
136 705,60
259 660,18
361 582,33

4.3 Závazné ukazatele
Rozhodnutím Zastupitelstva Olomouckého kraje byl CSSP stanoven limit mzdových
prostředků ve výši 32 125 000 Kč společně s příspěvek na provoz – odpisy ve výši
3 898 000 Kč a odvod z investičního fondu (odpisy) ve výši 2 924 000 Kč.
Během roku 2014 došlo k několika úpravám závazných ukazatelů. Konečná výše
závazných ukazatelů k 31. 12. 2014 byla: Limit mzdových prostředků ve výši
23 590 000 Kč, který nebyl dočerpán o 26 466 Kč, a dále příspěvek na provoz –
odpisy ve výši 4 029 363 Kč a odvod z investičního fondu (odpisy) ve výši
3 055 363 Kč.

5 Další údaje
5.1 Kontroly CSSP v roce 2013
Dne 30. 4. 2014 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
se sídlem v Olomouci, kdy předmětem kontroly byl stravovací provoz uzavřeného
typu. V průběhu uvedeného státního zdravotního dozoru nebylo zjištěno porušení
povinností provozovatele potravinářského podniku ani fyzických osob vykonávajících
činnosti epidemiologicky závažné, stanovených právními předpisy.
12. 8. až 14. 8. 2014 proběhla v CSSP v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) a § 69
odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje č.
UR/42/57/2014 ze dne 12. června 2014 kontrola činnosti CSSP. Výsledkem bylo 18
zjištěných nedostatků.
Dne 12. 8. 2014 byla provedena Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje
kontrola budovy 8D s výsledkem 15 návrhů na opatření. Nedostatky byly odstraněny
do 15. 2. 2015.
Dne 18. 8. 2014 byla provedena Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje
kontrola budovy 3C s výsledkem 22 návrhů na opatření. Nedostatky byly odstraněny
do 15. 2. 2015.
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Dne 17. 10. 2014 proběhla v Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvková
organizace, kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj
a Olomoucký kraj, která zjišťovala Dodržování povinností vymezených v ustanovení
§ 3 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na povinnosti na úseku pracovního
poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a povinnosti
na úseku rovného zacházení. Uvedená kontrola neshledala v kontrolované oblasti
žádné nedostatky.
Dne 19. 11. 2014 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje,
která zjišťovala proočkovanost uživatelů služby proti pneumokokovým nákazám.
Uvedená kontrola neshledala v kontrolované oblasti žádné nedostatky.
Dne 10. 12. 2013 byl uskutečněn audit čerpání dotace na poskytování sociálních
služeb poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí, dotace byla využita
v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta.

5.2 Ocenění
5.2.1 Soutěž „Zlaté listy“
Jednou z akcí pořádaných začátkem října v rámci Týdne sociálních služeb bylo
vyhodnocení 1. ročníku celorepublikové soutěže o nej… časopis roku 2013.
Iniciátorem této akce, ve které soutěží časopisy o titul „Zlaté listy“, je Domov
pro seniory Heřmanův Městec, který akci připravil ve spolupráci s Asociací
poskytovatelů sociálních služeb a za podpory svého zřizovatele, kterým je Hlavní
město Praha. Letos se do soutěže přihlásilo ve dvou kategoriích celkem 31 časopisů,
mezi nimi také „Čtyřlístek pro štěstí“, který vydává CSSP.
CSSP obstálo hned napoprvé velmi dobře – ve skupině A (do šesti výtisků za rok)
obsadilo 6. místo a 8. října 2014 se členky redakční rady zúčastnily slavnostního
vyhlášení výsledků a předání cen nejlepším v Rytířském sále Domova pro seniory v
Heřmanově Městci.
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5.2.2 Pečovatelka roku 2014
Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR uspořádaly v letošním
roce II. Ročník Národní ceny sociálních služeb – Pečovatelka roku 2014.
Dlouhodobým cílem obou pořádajících organizací je podpořit ty, jejichž záslužným
úkolem je pečovat a pomáhat potřebným.
Ocenění v kategorii pečovatelka roku – pracovník v sociálních službách získala letos
paní Marie Krejčí, která v CSSP pracuje na pozici pracovník v sociálních službách
(od roku 1979).
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Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, které se uskutečnilo v úterý 11. listopadu
2014 v sále Novoměstské radnice v Praze 2, se paní Maruška bohužel nemohla
zúčastnit. Své ocenění převzala prostřednictvím ředitelky Centra sociálních služeb
Prostějov, p. o. PhDr. Markéty Čožíkové.

5.3 Informace pro klienty
5.3.1 Informace pro zájemce o službu
Zájemci o služby mohou podat žádost o poskytování sociální služby - formulář
žádosti o poskytnutí služby si mohou stáhnout na našich webových stránkách nebo
převzít přímo v CSSP. Vyplněnou žádost mohou předat osobně na sekretariátu,
či sociálním pracovnicím nebo poslat poštou na adresu zařízení.
Sociální pracovnice poskytne zájemcům o službu potřebné informace o službě,
a pokud budou mít zájem, zajistí prohlídku CSSP.
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Poté, co bude žádost schválena členy komise žádostí, bude zařazena do pořadníku
žadatelů (v případě, že má žadatel zájem o aktuální poskytování služby), nebo
do evidence žadatelů (v případě, že si sociální službu přeje využít někdy
v budoucnu). Po uvolnění místa bude žadatel kontaktován sociální pracovnicí,
která jej před přijetím do sociální služby navštíví, poskytne podrobné informace
o službě a dohodne s žadatelem termín nástupu.
5.3.2 Informace o sociální službě
Samotné poskytování služby začíná uzavřením písemné smlouvy o poskytování
sociální služby, jejíž návrh předá sociální pracovnice žadateli ještě před jeho přijetím.
Žadatel tak má možnost ještě před přijetím do sociální služby projednat se zařízením
své připomínky a požadavky, které je možné do smlouvy zanést. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou a k jejímu uzavření dojde nejpozději v den přijetí nového
uživatele služby. Využívání sociální služby může uživatel kdykoliv ukončit
vypovězením smlouvy či dohodou s poskytovatelem služby.
V průběhu pobytu v sociální službě se budeme uživatele služby pravidelně ptát,
jak je se službou spokojen a co od služby očekává.
Uživatel služby může kdykoliv pracovníkům CSSP nebo prostřednictvím schránky
důvěry sdělit své připomínky, podněty, stížnosti i vyjádření spokojenosti.
Během roku 2014 našich služeb využilo celkem 266 uživatelů, toho 184 uživatelů
využilo služby domov pro seniory a 82 uživatelek využilo služby domov se zvláštním
režimem.
V roce 2014 jsme měli celkem 64 volných míst, z toho 57 míst v domově pro seniory
a 7 míst v domově se zvláštním režimem.
Věkový průměr uživatelů služby DS v roce 2014 byl 83,0 let. U uživatelek služby DZR
činil věkový průměr 65,5 let.
Uživatelé našich služeb mají možnost bydlet v jednolůžkových, dvoulůžkových,
třílůžkových, nebo čtyřlůžkových pokojích. Počty pokojů jsou uvedeny v následující
tabulce:
Typ pokoje
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Třílůžkový
Čtyřlůžkový
Celkem

Počet v DS

Počet v DZR

Obě služby

7
22
18
7
54

2
18
2
8
30

9
40
20
15
84
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Platby za ubytování a stravu v CSSP jsou uvedeny v následujících tabulkách (platby
se liší počtem lůžek na pokoji):
částka za
bydlení
170,-

měsíčně

jednolůžkový

částka za
stravu
150,-

dvoulůžkový

150,

160,-

9 300,-

dvoulůžkový-odd. A

150,

170,-/180,-

9 600,-/9 900,-

třílůžkový

150,

155,-

9 150,-

čtyřlůžkový

150,

150,-

9 000,-

velikost pokoje

9 600,-

Rozložení uživatelů služeb dle stupně příspěvku na péči bylo v roce 2014
následující:
DS
Stupeň závislosti
I. stupeň závislosti
II. stupeň závislosti
III. stupeň závislosti
IV. stupeň závislosti

Počet uživatelů
13
31
43
41

Stupeň závislosti
I. stupeň závislosti
II. stupeň závislosti
III. stupeň závislosti
IV. stupeň závislosti

Počet uživatelů
29
25
18
2

DZR:

5.3.3 Sociálně - aktivizační úsek
Sociálně aktivizační úsek tvoří
 3 sociální pracovnice (1 pracovnice v DZR a 2 pracovnice v DS)
 11 aktivizačních pracovníků (5 pracovníků v DZR a 6 pracovnic v DS)
 ergoterapeutka (v DZR)
 2 pracovnice klubového zařízení
 jáhen
Sociální pracovnice zajišťují především:
 komunikaci se zájemci o službu
 přijímání a evidenci žádostí o poskytnutí sociální služby
 sociální šetření před přijetím žadatele
 sepisování smlouvy s novým uživatelem služby
 podávání informací související s poskytováním sociální služby uživatelům
služby
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pomoc uživatelům služby s vyřizováním záležitostí, které si nemohou zařídit
sami
pomoc uživatelům služby v kontaktu s rodinou, známými a opatrovníky

Ergoterapeutka a aktivizační pracovníci zajišťují volnočasové aktivity pro uživatele
služby a také aktivity s prvky terapií. V domově pro seniory nazýváme tyto aktivity
„Aktivizační činnosti“ v domově se zvláštním režimem „Ergo – aktivizace“. V roce
2014 probíhaly aktivizační a ergo-aktivizační činnosti následovně:
5.3.3.1 Aktivizace v domově pro seniory
Uživatelům služby DS nabízíme celou řadu pravidelných aktivizačních
a volnočasových programů. Podle svých zájmů a schopností si mohou vybrat
z pestré nabídky. Základním pilířem naší práce se seniory je naslouchání, sdílení,
rozhovory i uspokojování potřeby společného setkávání a podporování
sounáležitosti. V každé budově je možnost bezplatného zapůjčení knih v knihovně.
Při aktivizační činnosti uplatňujeme individuální přístup. U uživatelů upoutaných
na lůžku či se ztíženou schopností orientace uplatňujeme speciální validující metody
komunikace. Za důležité považujeme využívání stimulujících předmětů a pomůcek,
které obohacují vnímání prostředí.
Vítaným zpestřením ve volném čase jsou také tradiční ruční práce zaměřené
na činnosti z běžného života např. loupání ořechů, sušení křížal, párání vlny, drhnutí
rouna, výroba krmítek pro ptáčky, pečení osvědčených receptů s ochutnávkou,
příprava domácí marmelády, výroba drobných předmětů z keramické hlíny, výtvarné
techniky a práce jako např. aranžování květin, sušení bylin, voňavé levandulové
pytlíčky, koláže, kreslení mandal, filmový klub na přání. Velké oblibě u seniorů se těší
zábavná společenská hra bingo a luštění křížovek o drobné ceny.
Alespoň jedenkrát za měsíc se uživatelé služeb s vervou pustí do pečení oblíbených
receptů s následnou ochutnávkou. Nejen přes léto hojně gril na přípravu uzených
dobrot.
Při oblíbené práci s keramickou hlínou se uživatelé služby ponoří do tvoření, mohou
rozvíjet vlastní kreativitu a fantazii, procvičit jemnou motoriku, přispět do prezentačně
prodejní výstavky CSSP.
V prostorách „Senior klubu“ se scházívá u kávy nebo čaje malá skupinka našich
uživatel se specifickými potřebami a zabývá se reminiscenčními činnostmi (péče
o květiny, párání, namotávání, škrobení, žehlení, umývání nádobí apod.). Tyto běžné
činnosti napomáhají při zachovávání stávajících dovedností a příznivě působí
na jemnou motoriku. Ve vybraných případech využíváme pro uživatele služeb
terapeutické panenky. Samotná změna prostředí působí velmi stimulačně.
Mezi další oblíbené aktivity našich uživatel patří kondiční zdravotní a relaxační
cvičení s hudbou, tanečky na židlích nebo prožitková, harmonizující cvičení s prvky
jógy.
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Posedět si v příjemném prostředí s ostatními uživateli, s návštěvou, oslavit své
jubileum, poslechnou si hezkou hudbu, něco si vyrobit pro radost nebo si zahrát
společenské hry, to vše je možné v našem reminiscenčním Klubu „Pod lípou“.
V našem zařízení hojně uplatňujeme práci se vzpomínkami - reminiscenci. Mimo
běžné přirozené vzpomínání připravujeme reminiscenční skupinová setkávání
uživatelů s využitím předmětů vyvolávajících vzpomínky a probouzející vzájemná
sdílení, podporující vlastní hodnotu a identitu starého člověka.
Jedno z reminiscenčních setkání v roce 2014 patřilo vzpomínkám na období
tanečních kurzů. Podařilo se nám uskutečnit velmi poutavou besedu s významným
prostějovským tanečním mistrem panem Jiřím Šindlerem. Ten nejen podnítil naše
uživatele k vybavení krásných vzpomínek na svá mladá léta, ale poskytl nám i část
své celoživotní sbírky dobových pohlednic s taneční tématikou, pozvánek na plesy,
tanečních pořádků a dalších cenností na téma plesová sezóna. Děkujeme panu
Šindlerovi za vstřícnost a možnost vytvoření vzpomínkové výstavky s jeho exponáty.
Čtvrtletně otvíráme vernisáže vzpomínkových výstavek na daná témata: „Plesová
sezóna přichází“, „Hračky v proměnách času,“ „Švadlenka,“ „Prázdniny,“ „Staré
Vánoce.“
Celoročně přináší uživatelům radost canisterapie, skupinová i individuální. Paní
canisterapeutka Renata Procházková se věnuje zájemcům z řad uživatelů se svými
třemi pejsky. Mimo návštěvy terapeutických psů zde máme i králíka, který se stal
miláčkem našich uživatel.
Jednou z důležitých filozofií našeho zařízení je podporování mezigeneračního
soužití. Nesmíme dopustit, aby se z našich životů vytrácela mezigenerační solidarita,
která prohlubuje interakci a důvěru mezi generacemi, tolik potřebnou zvláště v dnešní
době. Proto pravidelně pořádáme společné akce.
Do Centra sociálních služeb Prostějov přijali naše pozvání žáci výtvarného oboru
Základní umělecké školy Vl. Ambrose a s nadšením se chopili výzvy namalovat tváře některých našich seniorů. A tak se v průběhu tří listopadových
podvečerů na čtyřicet žáků pomocí tužky a papíru pokusilo vystihnout jedinečnost
tváře starého člověka. Pro většinu umělců ve věku od 9 do 15 let to byla opravdu
první příležitost, ale i možnost vzdát hold stáří. Společné setkání přineslo nejen
zcela nové hluboké zážitky, ale výsledkem společného úsilí se stala i putovní
výstavka v CSSP, která upoutala každého kolemjdoucího. 24. února pak proběhla
slavnostní vernisáž.
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Od dubna 2014 si mohla veřejnost ve foyer Nemocnice Prostějov prohlédnout
výstavu portrétů s názvem „Stáří očima mládí“, která se stala vyvrcholením půlroční
spolupráce mladých kreslířů ze Základní umělecké školy Vl. Ambrose a seniorů
z CSSP.
Od jara 2014 připravuje pro naše uživatele služeb, kteří mají zájem, tvůrčí hodinku
paní arteterapeutka Ing. Olga Měsícová.
Uživatelům se ztíženou pohyblivostí zprostředkováváme doprovody při procházkách
po okolí např., v zahradě areálu, při pochůzkách po městě, v letním období
do zahradní restaurace, na městský hřbitov. Pravidelně navštěvujeme od jara
až do podzimu Botanickou zahradu Petra Albrechta v Prostějově, abychom
vychutnali tuto oázu klidu a mohli obdivovat krásu kvetoucích rostlin.

V rámci reminiscenční terapie i v letošním roce navazují uživatelé služeb
v sepisování knihy „Střípky vzpomínek ze života uživatel Centra sociálních služeb
Prostějov,“ další z nich doplňují své životní vzpomínky. V roce 2014 se podařila vydat
další kniha životních příběhů „Jak šel život – 2. díl“ panu Vladimíru Pospíšilovi s jeho
vlastními ilustracemi.
V CSSP jsme několikrát přivítali milé hosty, předsedu Vlasteneckého sdružení
antifašistů pana RNDr. Josefa Lišku a paní PhDr. Evu Štouračovou. Pan Liška je
i ve svém seniorském věku velmi aktivním, pozitivně laděným člověkem se spoustou
životních zkušeností a zážitků, o které se s námi rád podělil. Je autorem knihy
„Zaprášené vzpomínky“, ze které nám pan Liška i paní Šťouračová přečetli mnoho
zajímavých vzpomínek převážně z válečného období, na které bylo naše setkání
zaměřeno. I přesto, že válečné období je dosti vážné téma, naše setkání proběhlo
v klidném a velmi přátelském duchu, kdy poutavé povídání pana Lišky obohacovali
svými vzpomínkami i pamětníci z řad uživatelů naší služby.
Na přání uživatel služby pomáháme zajišťovat organizaci společných oslav životních
jubileí, při kterých se mohou setkat společně nejen samotní uživatelé, ale i jejich
rodinní příslušníci a přátelé.
5.3.3.2 Průběh aktivizací v roce 2014
Také letos v lednu proběhla tradiční Tříkrálová sbírka ve spolupráci s Charitou
Prostějov.
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V únoru se konala beseda s „Policii ČR.“ Poručík Bc. František Kořínek zajímavě
hovořil na téma bezpečnost seniorů, čas zbyl i na zvídavé otázky našich uživatelů.
Nezapomínáme ani na připomínku Mezinárodního dne žen. Letos přijali naše
pozvání žáci ze ZŠ Určice a seniorky potěšili vlastnoručně vyrobenými dárky.
Jaro a předvelikonoční atmosféru do Centra sociálních služeb Prostějov přineslo
vystoupení dětí ZŠ Majakovského. Při té příležitosti jsme symbolicky přivítali i tři
ovečky plemene Suffolk, které až do podzimu v sadu CSSP spásaly trávu.
V měsíci březnu jsme přivítali v našem zařízení milou návštěvu. Organizátorky třetího
ročníku setkání amatérských cukrářek přinesly sladké překvapení ve formě dvanácti
nádherných dortů. Uživatelům udělaly velikou radost. Tímto jim srdečně děkujeme.

Trénování paměti je pro uživatele zábavné a vrcholí každoročně účastí v březnovém
Národním týdnu trénování paměti. K dispozici máme také množství kognitivních her
pro seniory.
Již tradičně členové Rotary klubu obdarovali uživatele naší služby pečenými
velikonočními beránky. Uživatelé obdivovali rozmanitost i krásu voňavých výrobků
a s velkým uznáním ocenili um pekařů Rotary klubu.
Tradičně již pátým rokem k nám v květnu zavítal, u příležitosti svátku sv. Floriána,
patrona hasičů, velitel dobrovolných hasičů jednotky v Žešově pan Pavel Koutný.
Účast byla jako vždy hojná. Opět jsme měli možnost prohlédnout si, ohmatat nebo
i vyzkoušet hasičské vybavení, a nejen to reminiscenční, ale i moderní, které hasiči
používají v dnešní době. O každém předmětu jsme se měli možnost něco dozvědět
a bylo nám vysvětleno jeho použití v praxi.
Den matek nám přišly zpříjemnit děti z Mateřské školy Mánesova. Uživatelé našich
služeb měli možnost zhlédnout milé vystoupení, kdy děti zazpívaly písničky,
zarecitovaly básničky a říkadla. Výsledkem bylo krásné setkání generací,
které všechny přítomné velmi potěšilo.
O tom, že se nám mezigenerační spolupráce daří, svědčí i to, že děti ze Základní
školy Vl. Majakovského přišly samy s originálním nápadem. Vyhlásily soutěž
pro babičky a dědečky s názvem „Pohádkový skřítek.“ I naše zařízení Centrum
sociálních služeb Prostějov p. o. se do klání zapojilo. Po počátečním ostychu začala
vznikat nádherná dílka plná fantazie. Vyhodnocení skřítkovské soutěže proběhlo
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12. května, kdy k nám přišly děti pod vedením paní vychovatelky Naděždy Kalábové
osobně předat krásné ceny, vyjádřit obdiv za tvořivé schopnosti babiček a dědečků
a také zahrát a zazpívat při slavnostním společném posezení. Nejstarší účastník
soutěže se může pochlubit svým věkem 89 roků. A že se práce uživatel naší služby
dětské porotě opravdu líbily, o tom svědčí pět ocenění a dvě čestná uznání.
V souvislosti se soutěží „Pohádkový skřítek“ se 4. 6. 2014 konala v Kulturním klubu
Duha u příležitosti Dne seniorů velká výstava, kde byly vystaveny všechny soutěžní
práce seniorů, ale i výtvarné práce dětí ze ZŠ Majakovského, které krásně ztvárnily
nejen skřítky, ale i to, jak si představují babičky a dědečky.
Z menší části těchto prací jsme uskutečnili v prostorách Centra sociálních služeb
Prostějov, p. o., výstavu, aby se z šikovnosti mladých umělců ze ZŠ Vladimíra
Majakovského mohli potěšit nejen ostatní uživatelé našich služeb, ale i jejich rodinní
příslušníci, přátelé a všichni, kteří o „babičky a dědečky“ v Centru sociálních služeb
Prostějov, p. o., pečují.
Setkání dětí ZŠ Vladimíra Majakovského s uživateli služby domov pro seniory
při příležitosti vernisáže „Pohádkový skřítek“ ze dne 24. 6. 2014 bylo příjemným
završením společného úsilí, které přineslo mnoho radosti i dojetí do našich životů.
V tento pro nás sváteční den paní ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov, p. o.,
dětem poděkovala a osobně předala drobné dárečky. Ani děti nezahálely a dárky
obdarovaly přítomné „babičky a dědečky“ i naši paní ředitelku PhDr. Markétu
Čožíkovou.
Na jednom z netradičních koncertů zazněly v měsíci červnu v CSSP známé italské,
francouzské a španělské písně, světoznámé operní a operetní árie a také písně
filmové a populární hudby, které byly doprovázené působivým tancem.
Letošní červnový výlet jsme na přání uživatel pojali reminiscenčně. Naše cesta
nízkopodlažním autobusem směřovala do nedaleké vesnice Určice, kde jsme měli
domluvenou prohlídku hospodářského družstva a návštěvu blízké restaurace. Našim
průvodcem se stal pan Přemysl Mlčoch. Nastínil historii i současnost družstva
a provázel nás celým statkem s podrobným výkladem aktuálního dění v družstvu.
Komu nebylo prostředí statku cizí, mohl porovnat, jak se hospodařilo dříve
a zavzpomínat si.
Poprvé se uživatelé CSSP zúčastnili sportovního turnaje „Učíme se, nezlobit“
pořádaný Penzionem pro důchodce v Lošticích. Jednalo se o přátelské klání
v nestárnoucí a stále oblíbené společenské hře Člověče, nezlob se. Přestože se
uživatelé naší služby neprobojovali až do finále této napínavé hry, určitě se nezlobili.
Olomoucký kraj ve spolupráci s Domovem seniorů POHODA Chválkovice, p. o.,
pořádal 18. 6. 2014 již pátý ročník soutěže ve hře Petangue. Družstvo CSSP se
zodpovědně připravovalo svědomitým tréninkem a jeho snaha píle byla po zásluze
odměněna. Z osmi zúčastněných družstev jsme se umístili na krásném třetím místě a
získali jsme pohár. Jen jeden jediný bod nás dělil od postupu do finále o vítěze III.
Ročníku Moravia Cupu.
Krásný letní den, příjemné prostředí a vůně cibulky smažící se na sádle - to byla
atmosféra, která nás přivítala na „Gulášení“ v Domově důchodců Prostějov, p. o.,
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v Nerudově ulici. Sice jsme na „stupně vítězů“ nedosáhli, ale guláš se nám opravdu
povedl a moc jsme si na něm pochutnaly.
Konec léta patří tradičně olympiádě v Bohuslavicích, kterou pořádá Dům pokojného
stáří Bohuslavice. Letos již V. ročník Olympiády seniorů připadl na krásné datum
9. 9. 2014. Náš tým byl sestaven z velmi odvážných a zodpovědných sportovců,
tvořili jej čtyři uživatelé naší služby domov pro seniory. Soutěžilo se celkem v pěti
disciplínách: Člověče, nezlob se!, skládání puzzle na čas, šipky, zapínání knoflíků
na čas, ruské kuželky. Odpoledne se pomalu chýlilo ke konci a při vyhlašování
výsledků na nás čekalo ještě jedno milé překvapení – uživatelka služby, paní Losová
s dojetím přijala diplom za třetí místo v disciplíně Skládání puzzle na čas a třetí místo
v disciplíně Zapínání knoflíků na čas spolu s pěknými cenami. Potom už nás čekalo
tradiční závěrečné focení a plní dojmů jsme se s úsměvem na rtech vraceli zpět
domů.
Během roku jsme realizovali i druhý výlet nízkopodlažním autobusem. 19. září, v den
našeho výletu do nedalekých Lázní Slatinice, nám skutečně počasí přálo. Kdo měl
chuť, zúčastnil se poutavé komentované prohlídky lázní pod vedením paní
Kostelníkové, která nás provedla i novým penzionem „Majorka“.
Samozřejmě jsme nezapomněli ochutnat nebo si nabrat do láhve některou z léčivých
vod. Podzimní návštěvu Slatinic jsme zakončili na prosluněné kolonádě v restauraci
u dobré kávy a teplého lázeňského oplatku, jak jinak než u veselých vzpomínek
na život lázeňský.
21. září přijali uživatelé služby pozvání do Domova pro seniory Soběsuky, p. o.,
na Hodové odpoledne. Hned při příjezdu nás vítaly milé tóny známých lidových písní
v podání manželů Procházkových, kteří vystupovali v tradičních lidových krojích.
Nechyběla ani bohatá tombola a občerstvení v podobě hanáckých koláčů a dobré
kávy. Setkání v Soběsukách je pro nás vždy nevšedním zážitkem, neboť kdo by
odolal kráse tamní zahrady a malebné přírodě v okolí domova.
15. 11. jsme se zúčastnili Odpoledne s dechovkou v Žárovicích a odpoledne to bylo
skutečně velmi příjemné. V kulturním domě se nám dostalo milého přivítání a také
ochotné pomoci pořadatelů při manipulaci s vozíčky po schodech do sálu. Tam nás
čekalo pohoštění a hlavně Krumsíňanka, na kterou se všichni moc těšili. Hrála nejen,
jak se říká, k tanci a poslechu, ale my jsme si s ní společně i zazpívali. Program se
všem moc líbil, odpoledne zahájili svým předtančením žáci základní školy a pak
následovalo ještě několik vstupů Spolku čiperných babiček z Plumlova.
V listopadu jsme se také vydali na cestu do Svaté země. Našim průvodcem byl
Ing. Jaroslav Jakubec, který tyto končiny nejednou navštívil. Promítání obrázků
z Izraele, Palestiny i Sinaje prokládal zkušený cestovatel poutavým vyprávěním.
Přenesli jsme se od starověku až po současnost a dozvěděli se spoustu zajímavého.
K předvánočnímu období patří již tradičně nejen pečení vánočního cukroví
a perníčků, které dokáží krásně ozdobit a provonět vnitřní prostory zařízení,
ale i tvorbě adventních věnců.
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I letos byly adventní věnce velmi krásné a moc se nám povedly. Příjemnou atmosféru
při tvorbě věnců završil jáhen, který adventní věnce požehnal při slavnostní Mši svaté
v kapli Centra sociálních služeb Prostějov.
V předvánočním čase nás přišly potěšit pásmem koled, písniček i recitací žáci
ze Základní školy Vladimíra Majakovského Prostějov-Vrahovice. Malí prvňáčkové byli
radostně naladěni a dokázali strhnout i nás dospělé svým dychtivým očekáváním
Vánoc a příchodu Ježíška. A o tom, že se děti ze základní školy Vladimíra
Majakovského cítí v Centru sociálních služeb Prostějov jako doma, vypovídá jejich
bezprostřednost.
K období Vánoc patří neodmyslitelně v CCSP společné sdílení při zdobení stromku
i u společného stolu. Jako poslední v roce 2014 nás čekaly silvestrovské oslavy,
kterými jsme v Centru sociálních služeb Prostějov společně zakončili uplynulý rok.
5.3.3.3 Ergo – aktivizace v domově se zvláštním režimem
Ergo-aktivizační činnosti byly důležitou součástí života uživatelek služby. Cílem
činností bylo udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu uživatelek služby,
nácvik pracovních dovedností a soběstačnosti v běžných denních činnostech
a aktivitách volného času.
Nabízené aktivity umožňovaly kontakt s jinými lidmi, strukturovaly den a působily
preventivně proti psychickým obtížím, podporovaly uvědomění vlastní hodnoty,
schopnosti vyjádřit svůj názor, přinášely potěšení a sloužily uživatelkám služby
k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů.
Ergo-aktivizace probíhaly individuálně nebo skupinově a vycházely z individuálních
potřeb uživatelek služby se zohledněním aktuálního zdravotního stavu.
Pokud některá z uživatelek služby potřebovala hovořit o svých problémech
individuálně, věnovali jsme se jí samostatně v rámci času na individuální aktivity.
Jinak uživatelky služby vytvářejí malé skupiny a pomáhají jim mimo jiné také zdánlivé
maličkosti – sdílená radost z povedeného výrobku, společné pití čaje, pár vět
prohozených nad knížkou při čekání na další program, plánování společného výletu
anebo jiných programů, do kterých by se rády zapojily.
Na každý měsíc jsme připravovali aktivizační plán, který stál na různorodosti
a pestrosti programu, aby si každá uživatelka služby mohla vybrat z nabízených
aktivit podle svých zájmů a schopností.
Vyhledávanou činností uživatelek služby bylo výtvarné tvořivé kreslení - jako je volné
čmárání tužkou, volná kresba prsty namočenými v barvě, sestavování koláže,
kreslení za doprovodu hudby. Uživatelky služby vykreslovaly a doplňovaly
předkreslené tvary a také se u výtvarné činnosti využívaly prvky arteterapie – s cílem
sebevyjádření, sebepoznání, podpory a rozvoje tvořivosti uživatelek služby v rámci
harmonizace osobnosti.
Mezi oblíbené činnosti i nadále patřily nejvíce tradiční ruční práce a z nich spíše
ty činnosti, které uživatelky služby už kdysi dělaly a v nichž mají určitou zručnost.
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Např. pletení ponožek, šálů, tašek a čelenek, háčkování dekorací, šití na šicím stroji
a kolíkové tkaní.
Neodmyslitelnou součástí pracovních činností bylo modelování hlíny. Uživatelky
služby tvořily z točířské a licí hlíny. Nalévaly hlínu i do nových sádrových forem,
ať už to byly nové tvary hrnků nebo zvířecí motivy, jako např. zajíci, beránci, ptáčci,
kočky, ale také objekty jako zasněžené domky, svícny či dekorační koule, které pak
zdobily originálními nápady. Pokud jednotlivým uživatelkám služby připadala práce
s hlínou obtížná, nabízela se jim společná činnost, u které se mohly určitou částí
spolupodílet na vzniku výrobku, např. když jsme společně dělali velký květináč.
Některé uživatelky pracovaly s dopomocí aktivizačních pracovníků. U této činnosti
opakovaně bylo cítit sounáležitost, spolupodílení se a důležitost každého článku
tvorby.
Práce s přírodními materiály obohatila uživatelky o nové zkušenosti. Vyráběli jsme
vánoční a jarní dekorace. V létě uživatelky služby tvořily v přírodě mandaly
z kamínků, lístečků, květů, šišek, stébel trávy a jiných přírodnin. Podporovali jsme
jejich kreativitu, samostatnost a činorodost.
Při všech těchto aktivitách nebyla hlavním cílem ani kvantita, ani kvalita vytvářených
výrobků, ale především šlo o to, aby se uživatelky služby navzájem lépe poznávaly,
spolupracovaly a měly radost ze společného díla.
Do programu byly pravidelně zařazovány aktivity na rozvíjení a zachování
kognitivních funkcí, specifické techniky zaměřené na orientaci v čase a prostoru,
na poznávání osob - jako skryté obrázky, přiřazovací úkoly, logické spojování
předmětů, trénink protikladů, na rozvoj pozorností: hledání chyb, zvuky kolem nás,
určování tvarů, doplňovačky, úkoly na uvědomování si vlastního těla, hledání slov
podle zadání, úkoly na orientaci oko – ruka, identifikace barev a jiné. Úkolové hry
zaměřené na nakupování v obchodě, na předvádění řemesel, činností na poště,
slovní fotbal na jedno písmenko, na co nejvíce slov, na jednu barvu, na co nejvíce
věcí, na asociace (slovní, obrázkové), procvičení jednoduchých matematických
dovedností formou jednoduchého počítání, tréninky paměti v doplňování přísloví aj.
Tyto aktivity byly nejvíce oblíbené u uživatelek služby v oranžové budově, které se
na ně těšily každý den.
Důležitou součástí ergoterapie bylo udržování a rozvíjení soběstačnosti. K tomu
sloužily i nabízené aktivity, např. orientace v blízkém okolí, cvičení paměti pro pohyb
na ulici (cesta na poštu, do obchodu, ke kostelu), nácvik nakupování, nácvik
používání veřejné dopravy (MHD, vlak, autobus), nácvik běžného úklidu po sobě,
získávání informací prostřednictvím denního tisku a internetu, integrace v přirozeném
prostředí (např. při vycházce a návštěvě veřejných míst nebo s cílem osvěžení
a zábavy – jako návštěva cukrárny, restaurace a divadla). Tento cíl sledovala také
péče o vlastní políčko rajčat v našem zahradnictví.
V průběhu roku jsme uskutečňovali procházky do centra města, k prostějovskému
rybníku, k blízkým zahrádkám, do botanické zahrady, na různé výstavy, na městský
hřbitov a další.
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Uživatelky služby často navštěvovaly klubové zařízení “Pod Lípou“, které se nachází
v areálu Centra sociálních služeb a je zařízené v retro stylu. I některé uživatelky
služby se ztíženou pohyblivostí nebo zhoršenou orientací tak měly možnost dostat se
do jiného kulturního prostředí, které jim připomínalo dobu jejich mládí.
V ergo-kuchyňce měly uživatelky služby možnost připravit si za dopomoci nebo
samostatně různé pochutiny, které u nich vyvolávaly příjemné vzpomínky a zároveň
si upevňovaly dřívější dovednosti.
Mezi pravidelné činnosti v ergoterapii patřilo dvakrát v týdnu skupinové cvičení
(dechové a protahovací cvičení, prvky relaxace, cvičení zaměřené na křížení
mozkových hemisfér, hry na poznávání sebe a druhých s cílem zlepšení vztahů mezi
uživatelkami služby). Hry byly cílené na aktuální problém ve skupině, např. hry
„po mé pravici“, zrcadlení pohybů, pantomima, „skupinový padák“ a jiné.
Pro uživatelky služby se ztíženou pohyblivostí nebo zhoršenou orientací v obou
budovách domova se zvláštním režimem bylo určeno dvakrát v týdnu lehké aktivní
cvičení na židli, tanečky na židli, míčové sociální hry. Neodmyslitelnou součástí byla
individuální aktivizace psychosociální formou naslouchání a podle potřeb a zájmů
uživatelek služby nechybělo předčítání z knih a denního tisku, hraní společenských
her, individuální kondiční cvičení aj.
Pravidelně byly zařazovány v budově aktivity k podpoře jemné motoriky při práci
v tvořivé dílně, kdy různé činnosti vykonávaly s dopomocí aktivizačního pracovníka.
Další aktivity směřovaly ke stimulaci smyslů s využívaním různých pomůcek, práci
se vzpomínkami, cvičení paměti a orientace, pamatováno bylo i na prvky validace.
Ve své práci jsme využívali terapeutické panenky, snažili jsme se nenásilnou formou
podpořit komunikaci, vhodně volenými otázkami evokovat vzpomínky na dětství
uživatelek služby či dětství jejich dětí a oblíbené hračky.
Pokračovali jsme ve velice oblíbené činnosti uživatelek služby – tancích v kruhu –
a využívali jsme prvky taneční terapie. Uživatelky služby mají taneční skupinu
„Křepelky“, která pravidelně nacvičuje taneční sestavy na veřejné vystoupení. Radost
z pohybu vyjadřují uživatelky služby také při volných improvizovaných tancích,
tancích typických pro různá období, tanečních variacích na různá témata.
Pravidelně byly zařazovány do programu prvky muzikoterapie (zpívání lidových
písniček, poslech děl známých hudebních skladatelů a interpretů a diskuze o nich,
hudební filmy, rytmizace s jednoduchými hudebními nástroji, hraní na Tibetské míse
s přijímáním a předáváním vyluzovaných tónů, společné bubnování na etnických
bubnech aj.).
Na návštěvy terapeutických psů a králíka se uživatelky služby dopředu těšily v obou
budovách domova se zvláštním režimem. Skupinová a individuální canisterapie
obohatila naše uživatelky o nové zážitky, vzbudila u nich příjemné vzpomínky,
přispěla k podpoře vzájemné komunikace, smyslové stimulace a byla podnětem
k fyzickému pohybu.
V průběhu roku se uskutečnila řada besed na různá témata (lidové tradice,
pranostiky, významné dny a svátky roku). K rozšíření obzoru uživatelek přispěla také
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cestopisná povídání s pozvaným hostem. Líbily se besedy na téma „Česko-Saské
Švýcarsko a výlet lodí do Drážďan“, „Krkonoše – Harrachov“ aj. Snažili jsme se
uživatelkám služby přiblížit život lidí z různých koutů světa. Tyto besedy byly spojené
s promítáním DVD a většinou zakončené vědomostním kvizem a ochutnávkou
tradičních nápojů z těchto míst.
Zajímavou tematiku měly také besedy s názvem „ Zvířata v zimě“, „Vůně květin
v jiném světle“, „Skryté síly přírody – záhadné vlastnosti zvířat“, „ Naše nejznámější
kvetoucí keře“, „Páteříček“, „Příběhy z Afriky – jak žijí ženy v Africe“, „Kabelky
v životě ženy“ a jiné.
Oblíbené byly sportovní soutěže, jako např. házení „sněhových“ koulí na cíl, házení
šišek do košíku, hod míčkem na cíl, soutěž v kuželkách, v pétanque, společenská
hra Bingo aj.
Uživatelky služby si rády zasoutěžily na sportovních turnajích pořádaných jinými
zařízeními sociálních služeb. Na tyto akce se dotazovaly dlouho dopředu
a na soutěžní disciplíny aktivně připravovaly.
Koncem léta se uskutečnil výlet do Čech pod Kosířem, na který uživatelky dosud
vzpomínají nejen kvůli vydařenému počasí, ale zejména je upoutalo muzeum
historických kočárů a také zámek s okolním parkem jako skvostná kulturní památka.
Pravidelně jsme dostávali pozvání na loutkové divadlo od křesťanského divadélka
„Za jeden provaz“, které sídlí v ul. Šárka. Uživatelky služby se na tato představení
pokaždé těšily a dotazovaly se na další termín jejich konání.
Spolupracujeme s Kavárnu Avatarkou, která sídlí na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. Mezi vystavenými exponáty byly prezentovány také výrobky z tvořivé
dílny uživatelek služby z domova se zvláštním režimem. Dekorativní svícny stále
zdobí stoly kavárny.
Měsíc prosinec byl bohatý na různé společenské akce. V prostějovském kulturním
klubu Duha se uskutečnila akce „Žijí mezi námi“, konaná pod záštitou náměstkyně
primátora města Prostějova RNDr. Aleny Raškové. Zde jsme se mohli prezentovat
tanečním vystoupením „Křepelek“, které sklidily velký úspěch.
Již tradičně si mohli návštěvníci vánočních trhů na prostějovském náměstí zakoupit
originální keramické hrnky vyrobené uživatelkami služby z domova se zvláštním
režimem u stánku Národního domu s punčem.
Po celý rok jsme podporovali rozvoj osobnosti uživatelek služby, jejich samostatnost
a soběstačnost, a to zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení
dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků.
Naší snahou a vizí je, aby všechny nabízené činnosti přispěly ke zvýšení kvality
života a nezávislosti uživatelek služby.
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5.3.3.4 Společné akce obou sociálních služeb CSSP:
Začátek roku 2014 jsme v CSSP přivítali netradičně, poutavou večerní „Ohňovou
show,“ kterou pro nás připravil Šermířský spolek Šumperk.
Na únorový masopustní ples se tradičně těší i připravují naši uživatelé dlouho
dopředu. Slavnostní oblečení uživatelů služeb i pracovníků, stylová výzdoba foyer
budovy, ve které jsme ples pořádali, podtrhly slavnostní ráz celé akce. O zábavu se
postarali manželé Procházkovi z Vyškova, jejichž hudební program byl sestavený
z různých žánrů tak, aby oslovil všechny účastníky plesu a navodil příjemnou
atmosféru. Překvapením plesu bylo šermířské vystoupení s možností vyfotit se
s udatnými rytíři.
Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Prostějov, p. o., se konal 1. dubna,
kdy zájemci z řad široké veřejnosti mohli navštívit naše zařízení, zúčastnit se
komentované prohlídky a navštívit tradiční prezentační výstavu prací uživatelů
služeb. Ke zhlédnutí nebo i ke koupi zde byla široké škála výrobků našich uživatel.
Velmi zdařilý, již 3. ročník „Májkové olympiády“ se uskutečnil 22. května.
Pod vyzdobenou májkou se setkala soutěžící družstva i z dalších zařízení sociálních
služeb Olomouckého kraje. Význam akce podtrhli svou účastí také někteří ředitelé
těchto zařízení a členové komise sociální a zdravotní města Prostějova. Účastníky
vítala pravá Hanačka. Lidový tón celé akce byl patrný nejen z originální výzdoby,
ale byl znát také ve všech pěti soutěžních disciplínách, které připomínaly běžné
činnosti každodenního života. Tříčlenná družstva z devíti zařízení si změřila síly
ve věšení mokrých šátků na šňůru, házení vařeček do koše, kloboukové štafetě,
zametání klubíček a skládání „rozházené“ básně K. H. Máchy. A pak už patřilo
pódium Záhorské muzice, jejíž krojovaní členové hráli známé lidové písně
k poslechu, tanci i společnému zpěvu. Působivým obohacením programu bylo
vystoupení šermířů v gotickém stylu, znázorňující příběh z dávné doby. I letošní
ročník Májkové olympiády potvrdil důležitost vzájemného setkávání a poznávání
uživatelů pobytových služeb našeho regionu a stal se pěkným příspěvkem do široké
škály lidových slavností v našem kraji.
Slavnost „Kácení máje“ se uskutečnilo 2. června 2014, kde se sešly přibližně čtyři
desítky uživatelů našich služeb.
Všechny zúčastněné přivítala ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov
PhDr. Markéta Čožíková, která připomněla nedávno konanou Májkovou olympiádu
v našem zařízení, její zdárný průběh a úspěchy uživatelek služeb v soutěžních
disciplínách. Při samotném kácení a odstrojování májky zněly známé lidové písně,
u kterých si uživatelé našich služeb zazpívali, zatančili a také se dozvěděli něco málo
o zvycích souvisejících s kácením máje.
4. června si každoročně připomínáme Den seniorů. Město Prostějov poprvé
zprostředkovalo setkání seniorů s poskytovateli sociálních služeb ve spolupráci se
Zdravým městem a Sociálními službami Prostějov. Společenské akce v Kulturním
klubu Duha se zúčastnili i uživatelé služeb CSSP, p.o.. Během dopoledne probíhaly
velmi zajímavé přednášky o zdraví a zdravém životním stylu. Setkání se zúčastnila
také náměstkyně RNDr. Alena Rašková a ředitelka Sociálních služeb Prostějov
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PhDr. Miluše Lišková. Po celou dobu dotvářela atmosféru Dne seniorů v Duze hudba
Zámecké kapely z domova Na zámku Nezamyslice.
I naše zařízení mělo na této akci své zastoupení v podobě prezentačního stánku,
kde se veřejnost mohla dozvědět více informací CSSP.
Vrchol léta je časem zrání a sklizně plodů, darů naší země. Tuto skutečnost si také
letos připomněli účastníci Trnko–vinobraní, které se již tradičně koná v CSSP
v měsíci září. Tentokrát se již čtvrtý ročník slavnosti uskutečnil v pátek 5. září
ve vyzdobené zahradě u oranžové budovy M a podle ohlasu přítomných se skutečně
vydařil.

Po slavnostním zahájení zaplnily trávník čtyři desítky členů dětského folklórního
souboru „Klásek“ z Kralic na Hané, v jejichž podání ožily lidové tradice našeho
regionu.
V lidovém tónu pokračoval svým programem také pěvecký sbor seniorů „Zpěvanky“
z Olomouce, s nímž si známé písničky notovali i mnozí uživatelé služeb. A poté už
dobrou zábavu rozproudila oblíbená „Zámecká kapela“ z domova Na Zámku
Nezamyslice, která hrála k tanci i poslechu a postarala se o to, že výborná nálada
vydržela všem po celou dobu konání akce.
V úterý 30. září 2014 odpoledne se uživatelé obou našich sociálních služeb
zúčastnily oslavy Svátku seniorů, která se uskutečnila v KaS Centru. Záštitu
nad touto akcí převzali Zdravé město Prostějov, RNDr. Alena Rašková, náměstkyně
primátora statutárního města Prostějova, a MUDr. Pavel Holík, poslanec Parlamentu
ČR a zastupitel Statutárního města Prostějova.
Přítomné tady čekal pestrý kulturní program, v němž se střídali tanečníci a zpěváci,
nechyběla ani recitace a propagace zdravého životního stylu. Líbili se zejména mladé
prostějovské mažoretky „Hvězdičky“, zpěvem moravských lidových písní zaujaly
„Tetky z Kyjova“ i jejich mužský doprovod a všichni se těšili na vrchol programu,
kterým bylo vystoupení známého zpěváka – Marcela Zmožka. Tato zdařilá akce,
na které si mnozí i rádi zatančili, byla rovněž příležitostí k výstavě ručních prací
uživatelů sociálních služeb v Prostějově a nabídce zdravé výživy. U našeho stánku
bylo stále živo a o výrobky uživatelů služeb CSSP byl velký zájem.
Jako každým rokem a ve stejný den - 23. září navštívili uživatelé obou našich
sociálních služeb Městské divadlo v Prostějově, kde se konal charitativní koncert
pořádaný
Svatolazarskou
komendou
za
podpory
Statutárního
města
Prostějov. Členové komorního souboru MUSICA ANIMAE z Velkých Pavlovic
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ve svém programu nabídli nejprve skladby od předních mistrů vážné hudby A. Vivaldiho a G. F. Händla, doprovázené sólovým zpěvem sopranistky a poutavým
vyprávěním. Na své si přišli i milovníci lidových písniček. Příjemnou atmosféru
koncertu umocnil závěrečný bouřlivý potlesk a společný zpěv linoucí se z hlediště,
který byl odměnou všem vystupujícím.
Již tradičně se CSSP začátkem října zapojuje prostřednictvím dne otevřených dveří
a dalších aktivit do Týdne sociálních služeb. Letos připadl den otevřených dveří
na úterý 7. října. Kromě komentovaných prohlídek byla jeho součástí také
prezentační výstava výrobků uživatelů služeb a Soutěž v dlabání dýní.
Již den předem vypukla velká dýňová akce hledáním různých motivů, nápadů
a ozdob na dýně. Veškeré úsilí mělo jediný cíl - dodat do společné soutěže právě ten
nejhezčí a nejoriginálnější výtvor. Během dne se díky všem přítomným podařilo
udělat z obyčejných dýní nádherná díla. Nemalý podíl na tom jistě měla i úžasná
atmosféra, kterou se účastníkům podařilo vytvořit.
Nakonec se na přehlídkovém stole sešlo pět nádherných výtvorů. V Den otevřených
dveří dýně dostaly čísla a v průběhu dopoledne mohli hlasovat všichni – návštěvníci,
uživatelé služeb, ale i zaměstnanci CSSP.
Při odpoledním vyhlášení výsledků soutěže v dlabání dýní nechybělo příjemné
posezení soutěžících u kávy a dýňového koláče, vzájemné sdílení informací
„ze světa dýní“, ale i dojmů a zkušeností ze společné práce.
I letos přišel do CSSP Mikuláš. Velké přípravy pracovníků úseku přímé péče
společně s pracovníky sociálně - aktivizačního úseku vyvrcholily v pátek 5. prosince.
Tak jako každý rok se na tuto akci těší nejen uživatelé služeb, ale i pracovníci.
Mikuláš pamatoval úplně na všechny, a proto rozdával radost svou návštěvou
i mikulášskou nadílkou nejen při společném posezení, ale i v pokojích uživatelů.
Vánoční atmosférou byla prodchnuta prezentační výstava prací uživatelů služeb
CSSP, která se uskutečnila v úterý 9. prosince 2014 v přízemí modré budovy D. Mezi
vystavenými výrobky z tvořivé dílny zaujímaly hlavní místo keramické zvony
a zvonky, zasněžené chaloupky, svícny, sněhuláci, andílci, různě dekorované
keramické koule, háčkované sněhové vločky. Již tradičně se líbily nové tvary
keramických hrnků s moderními glazurami, keramické popelnice, sloni, kočky a misky
s vánočními motivy.
Areál Centra sociálních služeb ožil 19. prosince v podvečer předvánoční akcí
nazvanou „Setkání u betléma“. Sešlo se na ní v prostranství zahrady u oranžové
budovy M několik desítek uživatelů služeb, někteří i se svými rodinnými příslušníky.
Osvětlený živý betlém jako kouzelná kulisa za soumraku naladil tu správnou
atmosféru k připomenutí si významu nastávajících svátků. Slavnost zahájila ředitelka
CSSP PhDr. Markéta Čožíková, která přivítala přítomné uživatele služeb a popřála
všem krásné vánoční svátky.
Myšlenka živého betlému sahá do daleké minulosti. Zřejmě vůbec prvním ztvárněním
svatých jesliček byla noční hraná scéna připravená roku 1223 v Itálii svatým
Františkem z Assisi. Teprve později nahradily skutečné lidi figurky ze dřeva a jiných
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materiálů. Tradici jesliček připomněl ve svém vystoupení pan jáhen a v duchovním
slovu vyzvedl hlavní poselství vánočních svátků.
Po přečtení biblického příběhu andílci rozdávali přítomným perníčky a všichni
společně si zazpívali nejznámější vánoční koledy za doprovodu pěveckého sboru
„Zpěvanky“ z Olomouce. Nechyběl ani vánoční punč na zahřátí, jehož vůně
povznesla všechny do té správné sváteční nálady.
5.3.4 Další činnosti sociálně – aktivizačního úseku
5.3.4.1 Klubové zařízení
Uživatelé měli celý rok možnost využívat naše klubové zařízení, díky kterému se
uživatelky služby DZR mohou v rámci aktivizací procvičovat v objednávání zboží,
nákupech a placení. Uživatelé služby DS naopak mohou využít reminiscenční
prostředí a díky vybavení klubového zařízení mohou zavzpomínat na věci, které
důvěrně znají.
5.3.4.2 Časopis Čtyřlístek pro štěstí
Zajímavé informace o dění v zařízení jsou pravidelně publikovány v časopise
Čtyřlístek, který pro uživatele připravujeme. Časopis vychází jednou za dva měsíce,
a se svými příspěvky se aktivně zapojují i samotní uživatelé služby. Někteří uživatelé
se rádi podělí o své vzpomínky na mládí, složí básničku nebo napíší povídku,
hodnotí společenské akce konané v zařízení, a vyjádří svou spokojenost
s poskytovanými službami. Prostřednictvím časopisu uživatele také informujeme
o řešení anonymních stížností a výsledcích dotazníkového šetření spokojenosti s
poskytovanou službou.
5.3.4.3 Dobrovolnictví
V průběhu celého roku 2014 do našeho zařízení pravidelně docházeli dobrovolníci.
S dobrovolníky spolupracujeme v rámci neakreditovaného programu, na základě
písemné smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti a podle pravidel definovaných
ve Standardech kvality. V rámci programu rozvoje dobrovolnictví spolupracujeme
s Národním dobrovolnickým centrem Hestia.
5.3.5 Úsek přímé péče
Ošetřovatelská péče na úseku přímé péče je poskytována týmem 80,5 pracovníků.
Tým pracovníků tvoří registrované sestry, pracovníci v sociálních službách,
fyzioterapeut a zdravotnický asistent.
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V DS je ošetřovatelská péče zajištována:
 11,7 registrovaných sester,
 41,5 pracovníků v sociálních službách,
 0,7
fyzioterapeut,
 1
zdravotnický asistent.
Ošetřovatelská péče v DZR je zajištována:
 4,3
registrovaných sester,
 20
pracovníků v sociálních službách,
 0,3
fyzioterapeut.
Registrované sestry poskytují všestrannou ošetřovatelskou péči o individuální
potřeby uživatelů služby, pracují metodou ošetřovatelského procesu a jsou
primárními sestrami pro ty uživatele služby, kde je potřeba vypracovávat
a vyhodnocovat ošetřovatelský plán. Lékařem indikované intervence a sestrou
provedené intervence jsou vykazovány z prostředků zdravotních pojišťoven
v odbornosti 913 všeobecná sestra v sociálních službách.
Cílem všech pracovníků na úseku přímé péče je udržení stávajících schopností,
nezávislost a soběstačnost uživatelů služby.
Za účelem zkvalitnění péče bylo v roce 2014 zakoupeno:
 13 antidekubitních matrací,
 1 sprchové křeslo,
 11 ks mechanických invalidních vozíku,
 1 šlapadlo
 3 chodítka
 Parafínovou lázeň
 Polohovací pomůcky
 Rozšířili jsme počet evakuačních podložek
Z celkové kapacity CSSP 209 uživatelů služby využívá pomůcky pro inkontinentní
156 uživatelů. Z tohoto počtu jsou používány pomůcky pro 1.stupen inkontinence
u 12 uživatelů a pomůcky pro 3.stupen inkontinence u 144 US,
K 31. 12 bylo v CSSP celkem:





21 uživatelů služby upoutaných na lůžko,
146 uživatelů služby bylo mobilních za pomoci pomůcek nebo jiné osoby,
6 uživatelů služby s PEG,
3 uživatelé služby se stomiemi.

5.3.5.1 Vykazování ošetřovatelské péče v odbornosti 913
Co se týče částky vykazované z prostředků zdravotních pojišťoven, došlo v roce
2014 k navýšení částky oproti roku 2013 a to o 505 400 Kč. Celková částka
za vykazovanou péči z prostředků zdravotních pojišťoven činila v roce 2014 částku
1 387 600 Kč.

Stránka 31 z 40

5.3.5.2 Rehabilitační péče
Stejně tak jako v minulých letech bylo naší snahou i v roce 2014 udržet stávající
soběstačnost a nezávislost uživatelů služby za pomoci fyzioterapeuta a 2 pracovnic
vyčleněných pro rehabilitační ošetřování.
Fyzioterapeut v minulém roce dokončil studium specializace v oboru aplikovaná
fyzioterapie a v CSSP uplatňuje tímto studiem získané a prohloubené znalosti
a zkušenosti u uživatelů, u kterých lze očekávat jakýkoli posun či nápravu
zdravotních komplikací nebo alespoň udržení stávající mobility. Převážnou část
klientely domova pro seniory tvoří uživatelé po cévní mozkové příhodě (dále jen
CMP) v celém spektru postižení a s deficitem mobility na podkladě primárních
i sekundárních diagnóz. Fyzioterapeut v rámci rehabilitace provádí obnovu chůze
u klientů po zlomeninách krčku stehenní kosti. Za účelem usnadnění úpravy výšky
polohy opory předloktí bylo zakoupeno polohovatelné chodítko. Pro nácvik mobility
US jsou využívány hole, berle, chodítka.
Pokud se podaří podepsat se zdravotními pojišťovnami smlouvy o poskytování
fyzioterapie v rámci zdravotního pojištění, bude možno rozšířit námi poskytované
procedury na širší spektrum našich klientů. /např. parafinové zábaly/
V průběhu roku 2014 v rámci rehabilitace byla prováděna terapii pomocí pulsního
magnetického pole z přístroje Renaissance, při které bylo využito téměř celé
spektrum aplikátorů. Léčba pomocí pulsního magnetického pole se osvědčila
při dohojování operačních ran po chirurgických zákrocích u fraktur krčku kostí
stehenní, rozsáhlých a mnohočetných kožní lézí, jako např. u bércových vředů, dále
u entezopatických potíží zánětlivého původu, osteoartrotického onemocnění kloubů
či páteře, vertebroalgické syndromy a také komplexní regionální bolestivý syndrom.
Tuto terapii využívalo v roce 2014 celkem 56 uživatelů služby.
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Bioptronová lampa se s úspěchem používá při léčbě kožních onemocnění různých
typů, kožních lézích ale má úspěchy i při léčbě sinusitidy a neuritidy. Léčbu pomocí
Bioptronové lampy v roce 2014 využilo 24 uživatelů služby.
Mezi nejčastější činnosti fyzioterapeuta patří aktivizace pomocí kondičního cvičení
ve všech formách a polohách, dechová gymnastika s využitím pomůcek,
proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Často je využíváno cvičení s prvky sestry
Kenny u pacientů po CMP. Dále fyzioterapeut provádí nácvik vertikalizace z různých
poloh, posilování jemné motoriky a posilování úchopových schopností rukou.
Samozřejmostí je i využití rytmické stabilizace, postizometrické kontrakce,
antigravitační, relaxace měkkých a mobilizačních technik.
Při polohování vybrané skupiny uživatelů služeb na lůžku se využívá i laterálního
náklonu lůžek, kdy je možná manipulace jen pomocí 1 pracovníka a lze snadno
odlehčit predilekční místa ohrožená potencionálně dekubity. U těchto speciálních
lůžek lze kombinovat nejen náklony do stran, ale i s odlehčením hlavové či nožní
části. Pokud by se nám zdařilo v následném období pořídit několik antidekubitních
matrací s kompresorem, vytvořila by se tím maximální možná ochrana našich
uživatelů, kteří jsou dlouhodobě odkázání setrvávat v lehu, bez možnosti být dále
polohováni. Na lůžku se uživatelé polohují i za pomoci podložek, polštářků, míčů
a pomocí speciálních polohovacích pomůcek. Za účelem usnadnění polohování byly
dokoupeny další speciálně tvarované a odlehčené polohovacích pomůcky.
Důležitou součástí zdravotní aktivizace je vertikalizace imobilních US. Již 3 denní
upoutání na lůžku způsobuje, že nedochází ke stimulaci vestibulárního ústrojí.
Vestibulární stimulace je důležitá pro vnímání polohy a pohybu v prostoru, zodpovídá
za koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, rovnováhu a stabilizaci oběhového
systému. V případě, že vestibulární stimulace chybí, dochází ke kolapsovým stavům,
zvýšenému svalovému napětí, bolestem hlavy, poruchám orientace vlastního těla
v prostoru a může být přítomna i nauzea.
Mezi nejčastější činnosti pracovnic vyčleněných pro rehabilitační ošetřování patří
nácvik chůze uživatelů o jedné či dvou holích, nácvik chůze o 2 francouzských
holích, nácvik chůze s chodítkem a v chodítku. Dále vyčleněné pracovnice provádí
cviky u uživatelů s Parkinsonovou chorobou a po CMP. U částečně imobilních
uživatelů služby se velmi dobře osvědčilo šlapadlo, které je určené na procvičování
dolních končetin. Dle zdravotního stavu se u uživatelů služeb využívá pasivní i aktivní
cvičení na lůžku. U uživatelů služby s nemocemi plic se provádí dechová cvičení ke
zlepšení ventilace plic. V roce 2014 se u 39 uživatelů služby podařilo zabránit vzniku
imobilizačního syndromu a byla tak udržena stávající schopnost sebepéče. Význam
rehabilitačního ošetřování je i psychologický a sociální.
U imobilních US se osvědčilo využívání prvků bazální stimulace, kde základem
je klidný, pevný, zřetelný, přiměřený dotyk. Dále je to u imobilních uživatelů služby
povzbuzující koupel, jejímž cílem je povzbudit vnímání těla, zvýšit úroveň vnímání,
zvýšit svalový tonus, zvýšit srdeční frekvenci, zvýšit krevní tlak a podpořit aktivitu.
Využití je zejména u somnolentních uživatelů služby, depresivních a apatických
uživatelů služby, a uživatelů služby s bradykardií. U imobilních uživatelů služby je
důležité umožnit uživateli vnímat své tělo a to je možné za pomoci polohy mumie
a polohy hnízdo. U neklidných, agresivních, zmatených imobilních uživatelů služby
a po koupeli se osvědčila poloha mumie, která umožňuje uživatelům služby vnímat
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své tělo, hranice těla a pomocí této polohy se uživateli poskytuje dostatek vjemů
ze svého vnímání těla. Poloha hnízdo umožnuje vnímat hranice svého těla, slouží
k odpočinku, navození příjemné atmosféry, dává pocit jistoty a patří mezi uživateli
služby vyhledávané polohy. Využívá se zejména u uživatelů služby s demencí,
imobilních uživatelů služby, ve fázi odpočinku, v noci, po zklidňující koupeli,
po vyšetření a po masáži stimulující dýchání. S prvky bazální stimulace se v roce
2014 pracovalo u 7 uživatelů služby.
Dispozice CSSP jeho parková úprava mezi budovami umožnuje našim uživatelům
služby pobývat celoročně mimo budovy. Pobyt na čerstvém vzduchu umožnuje
podporu dýchacího aparátu a proto je částečně imobilním uživatelům umožňován
pobyt v sedu na vozíčcích a provádět tak kondiční cvičení se souhyby horních
končetin. V případě pěkného počasí jsou Imobilní uživatelé služby vyvezeni
do areálu CSSP za pomoci pojízdných polohovacích lůžek.
5.3.5.3 Zdravotní péče v CSSP
Odbornou zdravotní péči v CSSP poskytoval v roce 2014






praktičtí lékaři: MUDr. Karel Šlechta, Karel Praskač, Oskar Kravák, Pavel
Svoboda, Eva Pečová, Mudr Spasov Červinková
psychiatr - MUDr. Novotná Alena do 30. 3. 2014, od 1. 4. 2014 MUDr.
BarboraTalová
urolog: MUDr. Skoták Miroslav
psycholog: Mgr. Roman Řežáb, PhDr. Radko Obereignerů PhD.
stomická sestra: Věra Krbečková

Přestože je v CSSP respektována svobodná volba lékaře, je pouze 2,5 % US
registrováno u svého registrujícího praktického lékaře z místa svého trvalého
bydliště. Zbývající US byli registrováni do 30. 11. 2014 u MUDr. Karla Šlechty, který
stávající dnem odešel do starobního důchodu. Od 1. 12. 2015 převzala obvod
MUDr. Spasov Červinková a současně převzala do své péče stávající uživatele
služeb. Praktická lékařka vykonává na základě výzvy všeobecných sester v DS
návštěvní službu na pokojích uživatelů služby, v DZR po dobu své přítomnosti
ordinuje na pracovnách oddělení. Do CSSP praktická lékařka dochází 3 x týdně.
Po dobu nepřítomnosti praktické lékařky v CSSP je zajištována lékařská péče
konzultací všeobecné sestry s lékařem LSPP či RZP. V případě návštěv uživatelů
služby u odborných lékařů jsou uživatelé služby, kteří nejsou schopni zajet na
vyšetření MHD ani za pomoci pracovníků služeb, jsou na příslušné ambulance
dopravováni sanitní dopravní službou.
5.3.6 Vzdělávání
Vzhledem k náročnosti ošetřovatelské péče u polymorbidních a „křehkých“ seniorů či
psychicky nemocných uživatelů služby je nezbytné prohlubování odborných znalostí
sester a PSS. CSSP zajistilo v roce 2014 vzdělávání pro pracovníky úseku přímé
péče a pracovníky sociálně aktivizačního úseku.
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Datum

název akce

11. února

Některé právní otázky
v práci
pracovníků
v sociálních službách
Sebehodnocení
a
sebereflexe v sociálních
službách I.
Problematika úřadu práce
v kontextu poskytovatelů
sociálních služeb
Sexualita a její význam
v seniorském věku

ano

6. března

Sexualita a její význam
v seniorském věku

ano

12. března

Klienti ve finanční nouzi:
Úvod
do
dluhového
poradenství v sociálních
službách
Strategie
společného
přístupu přísp. org. v péči
o osoby s Alzheimerovou
chorobou (konference)
Komunikace managera I

ano

2.dubna

Sexualita a její význam v
seniorském věku

ano

3. dubna

Smrt v
mýtech

22. dubna

Arteterapie

ne

23. dubna

Komunikace managera II.

ano

13. února
18. února
5. března

24. března

26. března

pohádkách

Akreditace

a

počet zúčastnění
hodin
8 1 vedoucí SAÚ

ano

8 2 vedoucí SAÚ +ÚPP

ano

4 1 sociální pracovnice
1 vedoucí ÚPP

ano

8 19 PSS
3 sociální pracovnice
1 VS
3 pracovnice SAÚ
1 ZA
8 18 PSS
5 VS
7 pracovnic SAÚ
8 1 sociální pracovnice

ano

ano

ne

12 1 PSS
1 sociální pracovnice
8 2 pracovnice SAÚ
6 PSS
1 VS
2 pracovnice SAÚ
2 vedoucí SAÚ a ÚPP
1 ředitelka CSSP
1 ekonom
1 koordinátor údržby
8 7 VS
20PSS
3 pracovnice SAÚ
2 7 PSS
13 SAÚ
4 VS
1 ředitelka
2 sociální pracovnice
1 vedoucí SAÚ
2 9 PSS
1 ZA
7 pracovníků SAÚ
8 1 pracovnice SAÚ
5 PSS
1 VS
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Datum

název akce

24. dubna

Dobrovolnictví

ne

24.dubna

Konzultační proces k
věcnému záměru zákona
o sociálních pracovnících
- aktivní účast
Sebehodnocení
a
sebereflexe v sociálních
službách II.

ano

Smrt v pohádkách a
mýtech
Práce
s
uživatelem
služeb s diagnózou AD
Práce
s
uživatelem
služeb s diagnózou AD

ne

20. května

Transakční analýza

ne

23. května

Práce s kllientem
poruchami chování
osobnosti

s
a

ano

27. května

Ošetřovatelská
dokumentace v zařízení
sociální služby
Transakční analýza

ano

25.dubna

29. dubna
14. května
15. května

28. května

Akreditace

ano

ne
ne

ne

počet zúčastnění
hodin
1 pracovnice SAÚ
2 vedoucí SAÚ a ÚPP
1 ředitelka CSSP
1 ekonom
1 koordinátor údržby
2 16 PSS
1 pracovnice SAÚ
7 vedoucí SAÚ

8 2 pracovnice SAÚ
6 PSS
1 VS
2 pracovnice SAÚ
2 vedoucí SAÚ a ÚPP
1 ředitelka CSSP
1 ekonom
1 koordinátor údržby
2 1 vedoucí ÚPP
27 PSS
2 9 PSS
3 SAÚ
2 11 PSS
7 SAÚ
1 vedoucí SAÚ
1 sociální pracovnice
2 2 VS
4 PSS
10 pracovníků SAÚ
1 ředitelka
1
stravovací
koordinátor
1 vedoucí SAÚ
2 sociální pracovnice
8 5 VS
18 PSS
1 ZA
1 pracovnice SAÚ
2 vedoucí SAÚ + ÚPP
1 sociální pracovnice
6 16 VS

2 10 PSS
1 vedoucí ÚPP
3 pracovnice SAÚ
1 vedoucí EPU
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Datum

název akce

28. května

Spolupráce s nevidomým
a neslyšícím
Spolupráce s nevidomým
a neslyšícím

ne

Dopad revizní činnosti
zdravotní pojišťovny do
úhrad za ošetřovatelskou
péči
5
6. Dvoudenní seminář pro
června
zdravotnický
management
14. června Specifika komunikace se
seniory
19. června Práce s klientem s
poruchami chování a
osobnosti

ano

25. června

29.května

Akreditace

30. května

ne

ano

počet zúčastnění
hodin
1 VS
2 14 PSS
2 12 PSS
1 vedoucí SAÚ
1 sociální pracovnice
2 pracovnice SAÚ
1 ZA
4 vedoucí ÚPP

12 1 vedoucí ÚPP
1 VS

ano

8 3 PSS

ano

8 23 PSS
4 VS
1 účetní
1 pracovnice SAÚ

Práce s klientem s
poruchami chování a
osobnosti
Vedení lidí v organizacích

ano

11. září
30. září

Nutriční problematika
Využití IS Cygnus ve
stravovacím provozu

ne
ano

2. října

Základy
v praxi

kinestetiky

ano

8 14 PSS
4 VS
9 pracovníků SAÚ
8 2 pracovnice SAÚ
4 PSS
1 VS
2 vedoucí SAÚ a ÚPP
1 ředitelka CSSP
1 ekonom
1 technický koordinátor
1
stravovací
koordinátor
2 20 PSS
2
pracovníci
stravovacího provozu
(stravovací koordinátor
+ zástupce)
8 5 PSS
4 VS
2 Vedoucí ÚPP+ SAÚ
1 sociální pracovnice
7 pracovníků SAÚ

9-10. října

VI.
výroční
kongres
poskytovatelů soc. služeb
Tábor

ano

26. června

ano

12 1 ředitelka
2 vedoucí ÚPP + SAÚ
(vedoucí ÚPP aktivní
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Datum

název akce

16.10.

2014 Konference pro
fyzioterapeuty
a
ergoterapeuty –součást
XVIII. Gerontologické dny
Ostrava

ano

16. října

Základy
v praxi

ano

23. října
5. října
5. října

Sociální šetření
Pády seniorů
Trénování paměti

ano
ano
ne

6
6
2

6. října

Trénování paměti

ne

2

13. října

Životní příběh

ne

2

17. října

stáž v MSSS Boskovice

ne

6

27.
listopadu
11.
prosince

Restriktivní opatření

ne

2

Hranice mezi péčí
přepečováváním

a

ne

12.
prosince

Hranice mezi péčí
přepečováváním

a

ne

22.
prosince

Moc
v pomáhajících
profesích

ne

2 19 PSS
1 ZA
1 pracovník. SAÚ
1VS
2 3 pracovníci SAÚ
1 ZA
15 PSS
2 10 PSS

Akreditace

kinestetiky

počet zúčastnění
hodin
účast + předsedání
zdravotní sekci)
1 PSS
8 1 fyzioterapeut

20 PSS
1 vedoucí SAÚ
5 pracovníků SAÚ
1 sociální pracovník
1 sociální pracovník
1 VS
11 PSS
5 SAÚ
1 ZA
8 PSS
5 SAÚ
1 sociální pracovník
16 PSS
5 SAÚ
1 sociální pracovník.
1 vedoucí ÚPP
17 PSS
2 sociální pracovník
1 fyzioterapeut
9 pracovník. SAÚ
20 PSS

Z celkového počtu 16 registrovaných sester v CSSP, je 5 sester členem profesního
svazu APSS.
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5.3.7 Supervize
Supervize byly zajištovány nezávislými odborníky pro pracovníky na úseku přímé
péče a pracovníky sociálně aktivizačního úseku.

6 Plnění Koncepce rozvoje organizace
Domov pro seniory:
Oblast kvality služby:
 Rozšíření nabídky služeb – zahájena rekonstrukce prostor vyčleněných pro
denní stacionář a respitní péči
 PC a internet dostupné pro uživatele služeb v každé budově + v klubovém
zařízení – v současné době je připojení k internetu uživatelům služby
k dispozici ve dvou budovách DS v CSSP a v aktivizační místnosti
 Zajištění bezpečnosti v areálu – probíhá spolupráce s Policií ČR, + probíhá
spolupráce s vedením a příslušným strážníkem MP při večerních a nočních
kontrolách v areálu CSSP
 Soustavná aktualizace SQSS a jejich evaluace – pokračujeme v projektu
Vzděláváním k efektivním sociálním službám a proběhla kontrola činnosti
CSSP za strany zřizovatele, na základě projektu i kontroly činnosti probíhá
aktualizace SQ
 Informovanost veřejnosti – viz položka Akce pořádané CSSP a položka
Prezentace CSSP, průběžně jsou aktualizovány webové stránky.
Investice:
 Vytvoření prostor pro ergoterapii v DS – započaly práce na SO-14
 Pavilon pro AD – budova SQ 16 určena pro osoby s Alzheimerovou demencí
 Zřízení pietní místnosti – na základě výzvy Olomouckého kraje jsme zaslali
požadavek o poskytnutí financí na zřízení pietní místnosti do Projektového
námětu 2014 - 2020.
 Zajištění klimatizace do podkrovních pokojů oddělení A – budova
rekonstruována z prostředků EU v roce 2010 (stále udržitelnost projektu),
vzhledem k nevyhovujícím podmínkám podána žádost zřizovateli o schválení
této investiční akce v následujícím období.
Domov se zvláštním režimem
Oblast kvality služby:
 PC a internet dostupné pro uživatele služeb v každé budově + v klubovém
zařízení – v současné době je připojení k internetu uživatelům služby
k dispozici jedné budově DZR v CSSP a místnosti ergo-aktivizace
 Zajištění bezpečnosti v areálu – probíhá spolupráce s Policií ČR, + probíhá
spolupráce s vedením a příslušným strážníkem MP při večerních a nočních
kontrolách v areálu CSSP
 Soustavná aktualizace SQSS a jejich evaluace – pokračujeme v projektu
Vzděláváním k efektivním sociálním službám, na základě projektu probíhá
aktualizace SQ
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Informovanost veřejnosti – viz položka Akce pořádané CSSP a položka
Prezentace CSSP, průběžně jsou aktualizovány webové stránky.

7 Závěr
Jsme rádi, že jste výroční zprávu dočetli až do konce.
Vážíme si, že si uživatelé našich služeb vybrali právě naši organizaci.
Děkujeme i všem pracovníkům, kteří jsou tu pro uživatele služeb a kteří svou práci
vykonávají s plným nasazením tak, že jsme byli schopni obstát ve všech kontrolách,
které u nás v roce 2014 proběhly, a těšíme se na další spolupráci.

Vedení CSSP
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Licence: D1EZ

XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2014
47921293
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Lidická 86

ulice, č.p.

obec

Prostějov

obec

PSČ, pošta

796 01

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

47921293

hlavní činnost

právní forma

Příspěvková organizace

vedlejší činnost

zřizovatel

Olomoucký kraj

CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon

poskytování služeb sociální péče
853100

Razítko účetní jednotky
582 321 403

fax
e-mail

info@csspv.cz

WWW stránky

www.csspv.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Lukáš Vantuch

PhDr. Miluše Lišková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2015, 14h 0m28s

26.02.2015 14h 0m28s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 6

Licence: D1EZ

XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
Období

Číslo

Běžné

Syntetický

položky

A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
III.
1.
2.
3.
5.
6.
IV.
1.
2.
3.

Název položky

účet

Brutto

Minulé
Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

352 922 525,92

73 576 695,43

279 345 830,49

279 914 616,97

Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy

337 054 179,83
396 625,13

73 576 695,43
396 625,13

263 477 484,40

266 420 920,50

148 141,00

148 141,00

248 484,13

248 484,13

336 657 554,70
15 966 432,23
128 750,00
269 970 169,34
15 444 561,42

73 180 070,30

263 477 484,40
15 966 432,23
128 750,00
242 737 679,34
4 570 047,83

266 420 920,50
15 966 432,23
128 750,00
245 092 690,74
5 233 047,53

35 073 066,71

35 073 066,71

26.02.2015 14h 0m28s

012
013
014
015
018
019
041
044
051
035
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
036

74 575,00

27 232 490,00
10 874 513,59

74 575,00

061
062
063
068
069
462
464
465
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XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
Období

Číslo

Běžné

Syntetický

položky

Název položky

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Oběžná aktiva
Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Pohledávky za zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky

26.02.2015 14h 0m28s

účet

Brutto

Minulé
Korekce

Netto

468
469
471

111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
311
314
315
316
335
336
337
338
341
342
343
344
346
348
371
373
381
385
388
377

15 868 346,09
740 099,60

15 868 346,09
740 099,60

13 493 696,47
124 719,45

740 099,60

740 099,60

124 719,45

1 064 036,44
372 199,86
558 654,55
22 597,00

1 064 036,44
372 199,86
558 654,55
22 597,00

301 472,79
271 476,11

19 134,00

19 134,00

17 816,00

10 893,00

10 893,00

80 556,66

80 556,66

1,37

1,37
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XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
Období

Číslo

Běžné

Syntetický

položky

III.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.

Název položky

Krátkodobý finanční majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry
Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna

26.02.2015 14h 0m28s

účet

251
253
256
244
245
241
243
263
262
261

Brutto

Minulé
Korekce

Netto

14 064 210,05

14 064 210,05

13 067 504,23

4 059 494,82
9 422 072,82
323 207,05

4 059 494,82
9 422 072,82
323 207,05

3 539 482,61
9 121 157,81
143 967,81

33 709,36
225 726,00

33 709,36
225 726,00

10 180,00
252 716,00
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Číslo

XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
Syntetický

položky

C.
I.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
3.
D.
I.
1.
II.
1.
2.
4.
7.
8.
9.
III.
1.
4.
5.
7.
9.

Název položky

účet

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

279 345 830,49

279 914 616,97

Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy minulých období
Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, investiční fond
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

265 402 890,12
262 737 221,99
222 095 217,92
40 642 004,07

268 744 071,93
266 225 226,39
225 039 070,32
41 186 156,07

1 577 328,13
136 705,60
198 662,35
236 100,33
125 482,00
880 377,85
1 088 340,00
544 152,00

1 952 592,02
136 705,60
216 018,22
214 034,81
112 683,00
1 273 150,39
566 253,52
566 253,52

Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry
Jiné krátkodobé půjčky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

26.02.2015 14h 0m28s

401
403
405
406
407
408
411
412
413
414
416

431
432

544 188,00
13 942 940,37

11 170 545,04

13 942 940,37

11 170 545,04

1 741 020,62
10 083,00

3 491 770,29
10 483,00

441
451
452
455
458
459
472
281
289
321
324
326
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Číslo

XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
Syntetický

položky

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Název položky

Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky

účet

331
333
336
337
338
341
342
343
344
345
347
349
372
374
383
384
389
378

Období
Běžné

Minulé

177 737,00
3 825 881,00
1 668 650,50
782 033,00

177 105,00
2 128 958,00
1 291 273,50

518 566,00

246 242,00

1 586,00
924 060,86

35 605,64
55 000,00
4 238 322,39

50 000,00
3 739 107,61

* Konec sestavy *

26.02.2015 14h 0m28s
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2014
47921293
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Lidická 86

ulice, č.p.

obec

Prostějov

obec

PSČ, pošta

796 01

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

47921293

hlavní činnost

právní forma

Příspěvková organizace

vedlejší činnost

zřizovatel

Olomoucký kraj

CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon

poskytování služeb sociální péče
853100

Razítko účetní jednotky
582 321 403

fax
e-mail

info@csspv.cz

WWW stránky

www.csspv.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Lukáš Vantuch

PhDr. Miluše Lišková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2015, 14h 1m34s

26.02.2015 14h 1m34s
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Číslo

XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012)
Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

Náklady celkem
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary a jiná bezúplatná předání
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku

26.02.2015 14h 1m34s

501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

67 778 048,02

69 220 490,22

67 778 048,02
7 805 938,43
3 949 629,97
92 406,00

69 220 490,22
8 508 361,41
4 167 665,30
75 541,00

2 130,07921 920,67
21 105,00
3 993,00

572 654,90
15 820,00
2 998,00

5 656 020,60
32 724 273,00
11 033 206,00

5 140 610,90
34 171 058,00
11 319 456,50

326 452,53

339 205,98

9 087,00
11 492,00

10 527,00

4 028 946,70

3 920 795,00

951 512,60

4 938,00
733 720,95
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Číslo

XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012)
Syntetický

položky

Název položky

36. Ostatní náklady z činnosti
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

V.

Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady

účet

549

571
572

Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591
595

Výnosy celkem
I.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.

Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

26.02.2015 14h 1m34s

Minulé období
Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

242 064,52

239 267,35

68 322 200,02

69 786 743,74

38 256 840,99

38 239 515,68

37 622 640,98
55 051,62

37 211 745,01
30 554,00

561
562
563
564
569

Náklady na transfery
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

B.

Běžné období
Hlavní činnost

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649

661
662

1 175,00
374 462,94
204 685,45

527 257,75
468 783,92

20 061,19

31 245,06

20 061,19

31 245,06
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Číslo

C.

Běžné období

Syntetický

položky

IV.

XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012)

Název položky

účet

3. Kurzové zisky
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. Ostatní finanční výnosy

663
664
669

Výnosy z transferů
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

671
672

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

30 045 297,84

31 515 983,00

30 045 297,84

31 515 983,00

544 152,00
544 152,00

566 253,52
566 253,52

Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
* Konec sestavy *
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