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ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
za rok 2013

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
NÁZEV: DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ JIHLAVA
ZŘIZOVATEL: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava
SÍDLO: Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. Eva Pohořelá, ředitelka
VEDOUCÍ PŘÍMÉ PÉČE: Mgr. Hana Jelínková, zástupkyně ředitelky
VEDOUCÍ OŠETŘOVATELSKÉHO ÚSEKU: Marta Vostálová
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU: Hana Skácelová
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE: Bc. Romana Picková
DRUH SLUŽBY: denní stacionář
týdenní stacionář
CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ:
Děti a dospělí obojího pohlaví s mentálním i kombinovaným postižením
IČ: 00 400 858
PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace
ČLEN ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR:
Nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, přímých poskytovatelů sociálních
služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb.

1.1 POSLÁNÍ DENNÍHO A TÝDENNÍHO STACIONÁŘE
JIHLAVA
Posláním Denního a týdenního stacionáře Jihlava je poskytování ambulantních a
pobytových sociálních služeb dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným
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postižením s důrazem na respektování jejich práv, přátelskou atmosféru a příjemné
prostředí.
Poskytujeme uživatelům podporu podle individuálních potřeb v dosahování co největší
soběstačnosti při zvládání běžných životních situací. Rozvíjíme jejich schopnosti a
dovednosti. Snažíme se o jejich maximální začlenění do běžné společnosti.
Úzce spolupracujeme s rodinami uživatelů a podporujeme jejich vazbu na domácí
prostředí.

1.2 CÍLE SLUŽBY

 Spokojený uživatel – v oblasti stravování a poskytování činností dle individuálních
potřeb uživatele
měřitelnost: dotazníky spokojenosti, naplňování osobních cílů a přání uživatelů
v rámci individuálního plánování
 Rozvoj a podpora soběstačnosti uživatele zejména v oblasti sebeobsluhy
a sociálních dovedností
měřitelnost: kontakt a hodnocení rodiny, individuální plánování (Plán péče)
 Udržení, získání, rozvoj schopností, dovedností a silných stránek každého
uživatele
měřitelnost: naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci individuálního
plánování
 Podpora v uplatňování základních lidských práv a svobod
Měřitelnost: dotazníky, naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci
individuálního plánování
 Poskytování sociální služby dle individuálních potřeb a přání uživatele
měřitelnost: naplňování osobních cílů a přání uživatelů v rámci individuálního
plánování

1.3 SLUŽBA JE URČENA

 dětem a dospělým se všemi stupni mentální retardace
a přidruženým smyslovým i tělesným postižením
 dětem a dospělým s autistickými rysy, kteří jsou schopni pobývat v kolektivu
 mužům i ženám
 osobám z kraje Vysočina (po dohodě i z okolních krajů)
 osobám mobilním i imobilním, které jsou schopny pobývat
v kolektivu
 věková struktura uživatelů: děti od 1 roku věku a dospělé osoby do 64 let věku

Komu nejsme schopni poskytnout službu:
 zájemcům starším 64 let
 zájemcům bez mentálního postižení
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 zájemcům s psychiatrickou diagnózou, která převažuje nad mentálním
handicapem a svými projevy znemožňuje soužití v kolektivu
 osobám trpícím závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách, jejichž chování
znemožňuje soužití v kolektivu
 zájemcům s onemocněním nebo chováním, které by výrazně narušovalo a
znemožňovalo společné bydlení a klidné soužití v kolektivu
 zájemcům, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 zájemcům, kterým nejsme schopni naplnit jejich speciální požadavky s ohledem
na personální a materiální vybavení

1.4 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB DENNÍHO
STACIONÁŘE
(ze zákona o sociálních službách)
Poskytujeme ambulantní služby osobám – uživatelům, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo
pracovního uplatnění,
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

1.5 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB TÝDENNÍHO
STACIONÁŘE
(ze zákona o sociálních službách)
Poskytujeme pobytové služby osobám – uživatelům, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.

Základní činnosti sociální služby týdenní stacionář:
poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
i vnějším prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností,
4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo
pracovního uplatnění,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

sociálně terapeutické činnosti:
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

1. 6.

ZÁSADY, JIMIŽ SE ŘÍDÍME PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY



Individuální přístup k uživateli, respektování volby a potřeb uživatele –
přihlížíme ke schopnostem a možnostem každého uživatele



Ochrana práv uživatelů
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Snaha o dosažení co největší nezávislosti a samostatnosti uživatelů
a přiblížení se běžnému způsobu života – poskytování podpory, nikoliv komplexní
péče



Partnerství ve vztazích uživatel X poskytovatel X rodina uživatele – důraz na
vzájemnou spolupráci a informovanost



Integrace – spolupráce s veřejností, zvyšování informovanosti veřejnosti, účast
uživatelů na běžném společenském životě



Týmový způsob práce, jednotný přístup zaměstnanců k uživateli, podpora
profesního růstu zaměstnanců



Prostředí i atmosféra přátelská uživatelům



Otevřená služba – propojování a vzájemné doplňování s jinými službami,
spolupráce se studenty škol – dlouhodobí asistenti, dobrovolníci z řad veřejnosti,
účast na integrovaných akcích

1.6 ZÁSADY, JIMIŽ SE ŘÍDÍME PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY



Individuální přístup k uživateli, respektování volby a potřeb uživatele –
přihlížíme ke schopnostem a možnostem každého uživatele



Ochrana práv uživatelů



Snaha o dosažení co největší nezávislosti a samostatnosti uživatelů
a přiblížení se běžnému způsobu života – poskytování podpory, nikoliv komplexní
péče



Partnerství ve vztazích uživatel X poskytovatel X rodina uživatele – důraz na
vzájemnou spolupráci a informovanost



Integrace – spolupráce s veřejností, zvyšování informovanosti veřejnosti, účast
uživatelů na běžném společenském životě



Týmový způsob práce, jednotný přístup zaměstnanců k uživateli, podpora
profesního růstu zaměstnanců



Prostředí i atmosféra přátelská uživatelům



Otevřená služba – propojování a vzájemné doplňování s jinými službami,
spolupráce se studenty škol – dlouhodobí asistenti, dobrovolníci z řad veřejnosti,
účast na integrovaných akcích
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1.7 FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

Rekondiční pobyt nebo zájezd do zahraničí

Výlet nebo rekreace v době nad rámec sjednané sociální služby

Doprava klientů služebním vozidlem nad rámec základních
poskytovaných činností

Výlet nebo rekreace v době nad rámec sjednané sociální služby

Televizor na pokoji
Doprava klientů služebním vozidlem nad rámec základních
poskytovaných činností

1.8 INFORMOVANOST O SLUŽBĚ

Standard kvality sociálních služeb č. 12 ukládá poskytovatelům povinnost informovat
o službě. Cílem je podpořit využití služby veřejností – podat informace zájemcům o
službu, informovat o poskytovaných službách a o problematice osob se zdravotním
postižením obecně.
Denní a týdenní stacionář Jihlava plní svoji informační povinnost zejména prostřednictvím
svých webových stránek. Průběžně je aktualizujeme, aby jejich návštěvníci měli přehled
o aktuálním dění v našich službách. Administrátorem webových stránek je sociální
pracovnice Bc. Romana Picková.
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK
www.stacionar-jihlava.cz

Souhrn za rok 2013

Dále informujeme o službách DTS Jihlava prostřednictvím medializace naší činnosti
v tisku, nejčastěji v Jihlavských listech, ale i v Mf Dnes nebo Jihlavském deníku.
Spolupracujeme s Rádiem Jihlava, které je ochotno zařadit pozvánky na naše akce do
vysílání. Šot ze slavnostního otevření přístavby DTS Jihlava 8. 10. 2013 se objevil
v regionálních zprávách České televize. Pro uživatele, jejich rodinné příslušníky a
opatrovníky vyvěšujeme informace o službách, aktuálních akcích a změnách na několika
informačních tabulích v budově stacionáře; k seznámení veřejnosti s tímtéž slouží
venkovní vitrína umístěná na plotě našeho areálu, v místě, kudy prochází značné
množství lidí. Plakáty s pozvánkami na naše akce instalujeme na veřejně přístupných
místech v Jihlavě (např. na radnici, Městském informačním centru, Městské knihovně,
krajském úřadě, atd.). Těm rodinným příslušníkům a opatrovníkům našich uživatelů,
kteří nám dali svoji e-mailovou adresu, zasíláme informace mailem, ostatním je
předáváme v písemné podobě osobně, přes uživatele nebo, nelze-li jinak, poštou. Pokud
je třeba, pořádáme informační schůzky pro uživatele, jejich rodinné příslušníky
a opatrovníky.
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2 UŽIVATELÉ
2.1 KAPACITA ZAŘÍZENÍ
30 míst na denním stacionáři
28 na týdenním stacionáři

2.2 UBYTOVÁNÍ NA TÝDENNÍM STACIONÁŘI
ve dvoulůžkových pokojích, vždy dva pokoje mají společné sociální zařízení

2.3 VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ K 31. 12. 2013
Denní stacionář

Týdenní stacionář

Počet mužů

16

12

Počet žen

13

9

33,6

26,0

0

7

29

28

Poskytovaná
Služba

Průměrný věk
Počet uživatelů do
18 let věku
Celkem uživatelů

2.4 STRUKTURA PŘIZNANÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI UŽIVATELŮM
V ROCE 2013
Stupeň závislosti

Týdenní stacionář

Denní stacionář

Celkem

I lehká

0

6

6

II středně těžká

5

11

16

III těžká

11

8

19

IV úplná

12

4

16

13

2.5 POHYB UŽIVATELŮ V ROCE 2013
Počet uživatelů

Týdenní stacionář

Denní stacionář

Celkem

27

26

53

Přijatí

1

5

6

Propuštění

0

2

2

Zemřelí

0

0

0

28

29

57

K 31. 12. 2012

K 31. 12. 2013

3 ZAMĚSTNANCI

3.1 STRUKTURA
ZAMĚSTNANCŮ
struktura
zaměstnanců

pracovník v soc.
službách
sociální pracovník

fyzický
počet
zam.
k 31. 12.
2013
10

průměrný přírůstek
přepočt.
zam.
počet
zam. za
rok 2013
9,14
2

úbytek
zam.

průměr- průměrná
ný plat
platová
třída

0

6,1

14269,00

1

1

0

0

9

23332,00

12

12

0

0

8,4

22519,00

ošetřovatel
všeobecná sestra

1
5

1
5

0
0

0
0

6
10,2

20454,00
23149,00

fyzioterapeut

1

1

0

0

10

26832,00

hospodářskosprávní
zam.
zam. manuálně pracující
Celkem

5

5

0

0

9,2

28385,00

7
42

6,99
41,13

1
3

1
1

2,8
7,1

14649,00
20212,00

vychovatel

Přírůstek pracovníků v sociálních službách je způsoben zástupy za dlouhodobé
nemoci.
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3.2 BOZP a PO

Odborné vedení v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
zajišťuje pro Denní a týdenní stacionář Jihlava na základě smluvního vztahu
prostřednictvím svého dozorového pracovníka KLIKA BP, s. r. o.
Služby, konzultace a odborné vedení jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou.

3.3 PRACOVNÍ ÚRAZY V ROCE 2013

Druh pracovního úrazu
Drobný
Odškodněný bolestným
S pracovní neschopností
Pracovních úrazů celkem

počet
4
2
2
6

3.4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ABSOLVOVANÝCH V RÁMCI
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCI DTS JIHLAVA V ROCE
2013

VZDĚLÁVACÍ AKCE

POČET
ÚČASTNÍKŮ

Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb „Kdo za to může“
(v kontextu nového občanského zákoníku)

26

Mgr. Denisa Slašťanová, Mgr. Zuzana Durajová
Týmová spolupráce

22

Mgr. Věra Máchová
Psychiatrické minimum

23

Mgr. Petra Tošnerová
Gloningerův vývoj osobnosti dítěte

15

PaedDr. Zdeněk Martínek
Tanec s handicapem
Leona Kubešová

6

15
VZDĚLÁVACÍ AKCE

Drumben a jeho kontinuální využití v každodenní pedagogické praxi

POČET
ÚČASTNÍKŮ
1

Mgr. Zdeněk Roller
Drumben v programech pro jednotlivé stupně vzdělávání

6

Mgr. Zdeněk Roller
Využití snoezelenu při práci s dětmi se zdravotním postižením

3

Mgr. Jana Rittichová
BcA. Marie Hlávková
Využití trampolíny při rehabilitaci dětí se zdravotním postižením

2

Mgr. Jana Rittichová
Bc. Ivana Zelená
Smyslová aktivizace podle Lore Wehner

1

Ing. Bc. Hana Vojtová
Možnosti a limity využití AAK u osob s těžšími formami mentálního
postižení

1

Mgr. Jana Šarounová
Muzikoterapie

5

Úvodní setkání zařízení zapojených do projektu Transformace
sociálních služeb, Brno

2

Posilování kompetencí lidí žijících v ústavech

2

Dvoudenní setkání projektu Transformace sociálních služeb, Litomyšl
Specifika zařízení sociálních služeb poskytujících služby dětem

2

Lumos Praha
Setkání projektu Transformace sociálních služeb, Praha
Vyhodnocování nezbytné míry podpory uživatelů
Mgr. Radek Rosenberger
Workshop projektu Transformace sociálních služeb

3
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VZDĚLÁVACÍ AKCE

Hospodaření s penězi, AAK, lidé s vysokou mírou podpory v procesu
transformace

POČET
ÚČASTNÍKŮ
1

Dvoudenní setkání projektu Transformace sociálních služeb, Náměšť
nad Oslavou
Opatrovnictví osob s duševním onemocněním

4

Kancelář ombudsmana
Nový občanský zákoník – dopady pro poskytovatele sociálních služeb

1

Konference APSS ČR
Konference pro změnu: Život v komunitě

4

QUIP Praha
Rovná práva pro všechny

4

Konference KrÚ Vysočina
„Pojďme do toho společně II“

1

Konference Apla Vysočina
Férové zaměstnání

1

Workshop KrÚ Vysočina
Vedení porad pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

4

Ing. Vladimír Mareš
Úvod do PR a fundraisingu

1

KrÚ Vysočina
Fakultativní služby

2

Ing. Daniela Lusková, MPSV
Práce s rodinou klienta

2

Bc. Koudelová
Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu

3

Neurologicko rehabilitační konference

1

Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou

2

Zásady osobní a provozní hygieny

5
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VZDĚLÁVACÍ AKCE

POČET
ÚČASTNÍKŮ

Dobrá praxe

4

Domov Pístina
Školení řidičů

3

Školení BOZP a PO

40

Cvičný požární poplach a evakuace uživatelů

36

Konference pro ředitele a ekonomy

2

APSS ČR
Roční zúčtování daní

1

Spisová služba

1

Důchodové pojištění

1

Zákoník práce

2

Spolupráce s OSSZ

1

Pracovní právo pro vedoucí a řídící pracovníky

1

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

2

Financování příspěvkových organizací

1

Inventarizace

1

3.5 SUPERVIZE
Supervizor: PhDr. Panajota Domínová, supervizorka Českého institutu pro supervizi

Termín
konání

Typ
supervize

Počet účastníků

8. 10. 2013

Případová

8

9. 10. 2013

Případová

10
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4 HOSPODAŘENÍ DTS JIHLAVA V ROCE 2013
HOSPODAŘENÍ
DTS JIHLAVA

ROK 2013
Neinvestiční náklady
501 spotřeba materiálu
502 spotřeba energie
503 spotřeba neskladovatel. dodávek
508 změna stavu zásob vlastní výroby
511 opravy a udržování
512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
518 ostatní služby
521 mzdové náklady
524 zákonné sociální pojištění
525 jiné sociální pojištění
527 zákonné sociální náklady
538 jiné daně a poplatky
549 ostatní náklady z činnosti
551 odpisy dlouhodobého majetku
558 náklady z drobného dlouh. majetku
Neinvestiční náklady celkem

Výnosy
601 výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 výnosy z prodeje služeb
643 výnosy z vyřazených pohledávek
648 čerpání fondů
649 ostatní výnosy z činnosti
662 úroky
672 výnosy z transferů
Výnosy celkem

upravený plán 2013
500 000,00 Kč
450 000,00 Kč
1 150 000,00 Kč
- Kč
180 000,00 Kč
40 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 631 000,00 Kč
10 312 000,00 Kč
3 506 000,00 Kč
45 000,00 Kč
300 000,00 Kč
- Kč
232 000,00 Kč
417 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč
19 868 000,00 Kč

upravený plán 2013
101 000,00 Kč
4 300 000,00 Kč
- Kč
300 000,00 Kč
155 000,00 Kč
1 000,00 Kč
15 011 000,00 Kč
19 868 000,00 Kč

Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek

skutečnost 2013
642 653,04 Kč
504 976,00 Kč
1 054 800,00 Kč
85,00 Kč
363 433,37 Kč
29 780,00 Kč
2 001,00 Kč
1 327 994,49 Kč
10 064 991,00 Kč
3 393 187,00 Kč
42 044,00 Kč
278 113,91 Kč
2 430,00 Kč
85 073,00 Kč
299 095,00 Kč
1 263 335,00 Kč
19 353 991,81 Kč

skutečnost 2013
83 030,00 Kč
4 301 535,31 Kč
2 170,00 Kč
213 664,98 Kč
18 151,61 Kč
209,25 Kč
15 011 000,00 Kč
19 629 761,15 Kč

19 629 761,15 Kč
19 353 991,81 Kč
275 769,34 Kč

plnění
129%
112%
92%
202%
74%
40%
81%
98%
97%
93%
93%
37%
72%
115%
97%

plnění
82%
100%
71%
12%
21%
100%
99%
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4.1 KOMENTÁŘ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ
ZAMĚSTNANCI

Evidenční počet k 31. 12. 2013:

42

Průměrný fyzický počet k 31. 12. 2013:

41,63

Průměrný přepočtený počet k 31. 12.2013:

41,13

Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené:

3

Průměrný plat zaměstnanců:

Kategorie

Průměrný hrubý plat
v Kč

Služby sociální

15.163,00

Služby pedagogické

22.519,00

Služby zdravotnické

23.291,00

Ostatní

20.377,00

Celkem

20.212,00

20

VÝNOSY
Dotace a příspěvky:
Státní dotace pro TS

1.991.000,00 Kč

Státní dotace pro DS

1.353.000,00 Kč

Dotace od Kraje Vysočina pro TS

0,00 Kč

Dotace od Kraje Vysočina pro DS

0,00 Kč

Příspěvek od zřizovatele pro TS

7.661.049,00 Kč

Příspěvek od zřizovatele pro DS

4.005.951,00 Kč

Celkem dotace a příspěvky na provoz

15.011.000,00 Kč

Vlastní tržby od uživatelů:
Tržby z prodeje služeb TS

2.769.922,00 Kč

Tržby z prodeje služeb DS

1.229.343,00 Kč

Celkem tržby od uživatelů

Tržby za zdravotní výkony TS:

3.999.265,00 Kč

302.270,31 Kč

Výnosy z prodaných výrobků uživatelů:

83.030,00 Kč

Ostatní výnosy(materiálové dary,výnos
z tomboly)

18.151,61 Kč

Výnosy z vyřazených pohledávek
(pohledávka za neuskutečněný pobyt
v Holejích u Budišova z r. 1998)

2.170,00 Kč

21

Úrok z běžného účtu v KB:

209,25 Kč

Čerpání fondů :

Čerpání fondu odměn

0,00 Kč

Čerpání rezervního fondu z VH

0,00 Kč

Čerpání rezervního fondu z fin.darů
Čerpání fondu reprodukce majet. na opravy
CELKEM čerpání fondů ve výnosech

37.714,00 Kč
175.950,98 Kč
213.664,98 Kč

Přijaté finančních dary do rezervního
fondu :

Občané obce Kozlov

8.832,00 Kč

MUDr.Gurková

15.000,00 Kč

Komerční pojišťovna

26.000,00 Kč

Pavel Kundelius

30.000,00 Kč

Město Horní Cerekev
RVC NET Jihlava
I.Slavičínská Horní Cerekev
Celkem finanční dary

8.187,00 Kč
30.000,00 Kč
6.051,00 Kč
124.070,00 Kč
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Přijaté finanční dary do investičního
fondu:

-

0

Přijaté materiálové dary:

Modeta Style Jihlava

Plavky 3 ks

Elektro Řezníček Jihlava

Drobné věcné dary

2.000,00 Kč

AMI Communications Praha

Jízdní kolo

4.999,00 Kč

Česká pojišťovna Praha

Cyklistická výbava a pojištění
darovaného jízdního kola

Celkem materiálové dary

750,00 Kč

2623,40 Kč

10.372,40 Kč

NÁKLADY

Spotřeba materiálu v r. 2013 činila celkem 642.653,04Kč. Zahrnuje čistící
a desinfekční materiál za 57.435,82 Kč, materiál na údržbu za 18.018,60 Kč,
ostatní materiál (zdravotnický, baterie do hodin a učebních pomůcek, obalový
materiál na stěhování, pomůcky pro pracovní výchovu, jednorázové rukavice,
galanterní zboží na opravy textilu, obaly na květináče, zemina, drobné kuchyňské
potřeby, prodlužovací šňůry, odpadkové koše, úložné boxy a koše apod.)
za 70.266,85 Kč, materiál na výrobky určené k prodeji v galerii Husova za
70.501,19 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku v ceně pod 3.000 Kč za
210.011,40 Kč, pracovní oděvy a obuv za 63.719,38 Kč, didaktické pomůcky a
odbornou literaturu za 3.851 Kč, pohonné hmoty za 75.510,80 Kč, poštovní
známky za 1.861 Kč, potraviny na cvičné vaření (hrazeno z finančních darů) za
4.050 Kč, kancelářské potřeby za 67.427 Kč.
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Spotřeba energie činila v r. 2013 celkem 504.976 Kč, z toho elektřina
158.055 Kč, zemní plyn 239.149 Kč a vodné 107.772 Kč.

Za celodenní stravu uživatelů nakupovanou od firmy Pecha jsme zaplatili
celkem 1.054.800 Kč.

Náklad nazvaný změna stavu zásob vlastní výroby činí 85 Kč a představuje
náklad na materiál z neprodaných výrobků v galerii Husova, tyto budou prodány
až v roce 2014.

Provedli jsme opravy majetku za 363.305,37 Kč, z toho opravy budovy a
zařízení za 280.122,17 Kč (PC, myčka nádobí, transportní vozík na termoporty,
pračka, vysavač, parní čistič, osvětlení a elektroinstalace, nábytek, mobily, okna,
podlahová krytina, výmalba, nátěry a tapetování, výtah, zabezpečovací
signalizace, hydranty, automatická posuvná brána, směšování vody, WC) opravy
služebních vozů za 66.112,50 Kč, dále povinné revize výtahu, hromosvodů,
elektrických zařízení a spotřebičů, hasicích přístrojů, hydrantu za 17.070,70Kč.

Cestovné zaměstnanců při účastech na vzdělávání a jako doprovodu na
rekondičních pobytech uživatelů činilo v roce 2013 29.780 Kč a náklady
na reprezentaci 2.001 Kč.

V ostatních službách – celkem 1.327.994,49 Kč - je zaúčtováno: nájemné
galerie Husova 1.000 Kč, nájemné za garáž po dobu pobytu v náhradních
prostorách Žižkova 16.000 Kč, nájemné z nemovitosti Královský vršek 5.000 Kč,
poštovné 4.925 Kč, programy (včetně jejich aktualizace, údržby, hostingu www)
166.196,03 Kč, poplatky z účtů v bance 14.426,50 Kč, poplatky za rozhlas a
televize 24.300 Kč, telefony a internet 86.901,04 Kč, předplatné odborného tisku
9.749 Kč, vstupné uživatelů na kulturní a sportovní akce a rekondiční pobyty
(hrazené z finančních darů) 63.444 Kč, ostatní režijní náklady např. preventivní
zdravotní péče, svoz komunálního odpadu, praní ložního prádla, střežení objektu,
služby požární ochrany a bezpečnosti práce, stěhovací služby, doprava na kulturní
a sportovní akce klientů, parkovné, členský poplatek APSS, inzerce ve Zlatých
stránkách, platby za užívání společných prostor Žižkova 106 a 108 (společná TV
anténa, elektřina společných prostor, úklid chodeb, výtah, údržba komínů), ostření
nožů a nůžek, zhotovení klíčů, zpracování odborných posudků na majetek
nezpůsobilý k užívání, zřízení profilu zadavatele, poplatek poště za doručování
zásilek na přechodnou adresu, poplatek za skládku objemného odpadu, za
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přemístění a ukotvení trezoru, čištění koberců, tisk cedulí na budovu a dveře,
sekání zahrady v areálu na Královském vršku po dobu rekonstrukce budovy, apod.
496.835,92, právní a ekonomické služby 120.184 Kč, vzdělávání zaměstnanců
136.790 Kč, dodávka tepla na Královském vršku a v galerii Bez obav v Husově
ulici za 182.243 Kč.

Prostředky na platy zaměstnanců činí 10.064.991 Kč včetně náhrad za prvních
21 dní pracovní neschopnosti (89.047 Kč).
Na 32,6% platů byla použita státní dotace.

Zákonné sociální a zdravotní pojištění činilo 3.393.187 Kč (tj. 34 %
z objemu vyplacených platů bez náhrad za pracovní neschopnost).

Jiné sociální pojištění – povinné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním
úrazu a nemoci z povolání činilo 42.044 Kč.

Zákonné sociální náklady činily celkem 278.113,91 Kč, z toho zákonný příděl
do FKSP podle vyhlášky č.114/2002 Sb. v platném znění 100.649,91 Kč
a příspěvek na stravování zaměstnanců z rozpočtu podle vyhlášky č.84/2005 Sb.
177.464 Kč.

Ostatní náklady z činnosti ve výši 85.073 Kč zahrnují pojištění uživatelů,
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, povinné ručení a havarijní pojištění
vozidel.

Celková výše odpisů dlouhodobého majetku za rok 2013 se oproti roku 2012
snížila v důsledku změny režimu užívání nemovitého majetku od 1. 7. 2013 a
dosáhla částky 299.095 Kč a je v souladu s odpisovým plánem schváleným
zřizovatelem.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku – v roce 2013 jsme vybavili nově
zbudovanou přístavbu budovy drobným dlouhodobým majetkem v celkové výši
1.263.335 Kč.
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Stav běžného účtu k 31. 12. 2013:

Provozní prostředky
Prostředky fondu odměn
Prostředky rezervního fondu z darů
Prostředky rezervního fondu ze zlepš.VH
Prostředky fondu reprodukce majetku
Celkem stav účtu

Stav účtu FKSP k 31. 12. 2013

1.118.651,64 Kč
49.269,00 Kč
130.530,00 Kč
0 Kč
29.630,82 Kč
1.328.081,46 Kč

43.873,45Kč

Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2013

Běžná pokladna
Pokladna finančních darů

20.972,00 Kč
6.061,00 Kč

Pokladna cizích prostředků

0 Kč

Pokladna valutová

0 Kč

Pokladna prodaných výrobků
Celkem

309,00 Kč
27.342,00 Kč

Stavy fondů k 31. 12. 2013

Fond odměn

49.269,00 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

39.159,36 Kč

Fond rezervní z výsledku hospodaření
Fond rezervní z darů
Fond reprodukce majetku (investiční)

0 Kč
136.591,00 Kč
29.630,82 Kč
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Dlouhodobý hmotný majetek pořízený z fondu reprodukce majetku

Interaktivní tabule 2 ks v celkové ceně

177.024,00 Kč

Samostatné technické zhodnocení budovy
(investiční vybavení přístavby vestavným
nábytkem a spotřebiči)

143.140,90 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Statutárního města Jihlava předaný k hospodaření
Výdejní stůl a myčka v celkové ceně

121.627,20 Kč

Vyřazený dlouhodobý majetek:

Budovy, stavby a pozemky v pořizovací ceně

13.767.445,10 Kč

(režim užívání se změnil z práva hospodaření na nájemní vztah)

Nedokončený dlouhodobý majetek:

V současné době neevidujeme v účetnictví organizace žádnou nedokončenou investici.

Doplňkovou činnost neprovozujeme.

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů:

Fond odměn podle §32 zákona
250/2000Sb o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění

110.000 Kč

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného
výsledku hospodaření podle §30 zákona
250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění

165.769,34 Kč
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Kontroly provedené v DTS Jihlava v r.2013
Kontroly jsou popsány ve Zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 (v příloze).
Mimo těchto kontrol byla dne 23. 9. 2013 provedena ještě kontrola plateb pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
s výsledkem: nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek pojistného.

5 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ DTS
JIHLAVA NA ROK 2013
KONTROLOVANÁ OBLAST
Porovnání stavu DHM, DDHM, DND, DDNM
v rozvaze a podrozvaze se stavem
v evidenci majetku
Porovnání částky odpisů vypočtených
programem EMA s částkou vypočtenou dle
směrnice o odepisování majetku
Porovnání stavu skladových zásob v rozvaze
se stavem v evidenci zásob
Kontrola všech pokladních dokladů
Kontrola zaplacených úhrad za pobyt a
vytvoření jmenovitého soupisu dlužníků,
který slouží jako podklad pro zasílání
upomínek
Kontrola odpracovaných směn zaměstnanců
v návaznosti na poskytnutí příspěvků na
obědy
Kontrola správnosti výpočtu všech
cestovních náhrad
Kontrola výpočtu úhrady za poskytnuté
služby
Kontrola správnosti proplacení všech faktur
Kontrola dokumentace individuálního
plánování služby
Kontrola docházky zaměstnanců
Kontrola ošetřovatelské činnosti, podávání
léků, vedení ošetřovatelské dokumentace
Kontrola dodržování hygieny při podávání
stravy, dodržování norem podle věkových
kategorií strávníků
Kontrola úklidu a hygieny v rozdělovně
stravy, jídelně, denních místnostech
uživatelů, ložnicích, chodbách a v sociálních
zařízeních

KDO KONTROLUJE
Ekonom
Účetní
Skladový referent
Ekonom
Účetní

FREKVENCE
Měsíčně

Ekonom
Účetní
Skladový referent
Ředitel
Ekonom
Účetní

Měsíčně

Hospodářsko –
správní referent

Měsíčně

Ekonom
Účetní
Sociální pracovnice

Průběžně

Hospodářsko –
správní referent
Vedoucí přímé péče

Průběžně

Ředitel

Průběžně
Měsíčně
Průběžně

Vedoucí
ošetřovatelského
úseku
Vedoucí
ošetřovatelského
úseku
Vedoucí
ošetřovatelského
úseku
Ředitel

Čtvrtletně

Měsíčně
Měsíčně

Průběžně

Průběžně

Průběžně

Průběžně
Měsíčně
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Kontrola dodržování SQSS, vnitřních
předpisů a metodik

Ředitel
Vedoucí přímé péče
Sociální pracovnice
Vedoucí
ošetřovatelského
úseku

Průběžně

5.1 VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ
V DTS JIHLAVA V ROCE 2013

Zjištěné nedostatky při všech kontrolách ihned odpovědní pracovníci hlásili
vedoucímu úseku nebo řediteli, kteří učinili opatření nutná k nápravě.
Sociální pracovnice, vedoucí úseku a ředitel zajišťovali při zjištěných nedostatcích
ihned opatření k nápravě.
Všechny zjištěné nedostatky byly následně odstraněny.

6 PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE VYMEZENÝCH V ZÁKONĚ
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
6.1 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY MANAŽERSKÝMI A
TECHNICKÝMI OPATŘENÍMI; PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ
ORGANIZACE PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE PROJEKTU
„ROZVOJ DENNÍHO A TÝDENNÍHO STACIONÁŘE JIHLAVA“

Nejdůležitější akcí roku 2013 bylo pro DTS Jihlava pokračování a dokončení projektu
„Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava.“ Projekt byl zahájen v červenci
2012 a ukončen byl v červenci 2013. Projekt byl dotován z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod.

Zadavatel projektu: Statutární město Jihlava
Administrátor projektu a zástupce zadavatele v rámci investice:
odbor rozvoje města Magistrátu města Jihlavy
Celkové způsobilé výdaje projektu: 10.929.000 Kč
Celková výše dotace Regionální rady: 9.289.000 Kč
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Autor stavebního projektu: Ing. Milan Melichar
Zhotovitel: Pozemní stavby Jihlava, spol. s r. o.
Technický dozor: IS engineering s. r. o.
Zahájení realizace stavby: červenec 2012
Dokončení realizace stavby: červenec 2013
Termín kolaudace stavby: 12. 8. 2013
Stěhování DTS Jihlava z náhradních prostor zpět do budovy na Královském
vršku č. 9:
26. – 30. 8. 2013
Opětovné zahájení provozu DTS Jihlava, Královský vršek 9: 2. 9. 2013
Kontrola z Úřadu Regionální rady Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod:
18. 9. 2013
Slavnostní otevření po dokončení projektu: 8. 10. 2013
Cíl projektu
Splnění rozvojového cíle DTS Jihlava.
Zvýšení kvality a komfortu zařízení DTS Jihlava, určeného pro sociální integraci osob
s mentálním a kombinovaným postižením.
Popis projektu
Rozšíření a modernizace stávajících prostor objektu stacionáře vybudováním nástavby
jednopodlažní části objektu. V nástavbě vznikly dvě sociálně terapeutické dílny a
společenská místnost s cvičnou kavárnou, oboje pro pracovní zácvik uživatelů, dále tři
specializované pracovny pro logopedku, fyzioterapeutku a sociální pracovnici a nezbytné
sociální zázemí pro uživatele i zaměstnance. Projekt zahrnoval také zateplení budovy,
výměnu oken a novou fasádu.
Spolupráce DTS Jihlava s ORM a zhotovitelem stavby
Účast na kontrolních dnech stavby, 1 x týdně
Plnění úkolů vyplývajících ze závěrů kontrolních dnů stavby, průběžně
Náhradní prostory DTS Jihlava po dobu stavby
Po dobu stavebních prací ve stálém sídle na Královském vršku č. 9 DTS Jihlava
poskytoval svoje služby v náhradních prostorech ve volných bytech v domech
s pečovatelskou službou Žižkova 106 a 108, Jihlava. Obsadili jsme celkem 28 bytů, různě
rozmístěných ve všech třech podlažích obou domů. Náhradní prostory poskytovaly
dostatečné zázemí pro oba stacionáře.
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Využití bytů v domech Žižkova 106 a 108 pro DTS Jihlava
6 bytů – denní místnosti uživatelů
9 bytů – ložnice uživatelů TS
2 byty – výdejny jídla, jídelny
1 byt – sesterna, noční služba
1 byt – společenská místnost
2 byty – vedení, administrativa
1 byt – fyzioterapie
1 byt – domovníci
1 byt – úklid
1 byt – šatna zaměstnanců
1 byt – keramická a výtvarná dílna
1 byt – šatna uživatelů DS
1 byt – šatna uživatelů TS, logopedie

Poděkování
DTS Jihlava děkuje jménem svých uživatelů pracovníkům odboru rozvoje města
Magistrátu města Jihlavy Bc. Olivii Kučíkové, ing. Haně Hekerlové, ing. Nataše Műhlové,
Hedvice Bojanovské a Miroslavu Kašíkovi a vedoucí odboru ing. Aleně Kottové za úsilí,
s kterým se jim podařil dotáhnout náš projekt až k realizaci.
Děkujeme pracovníkům odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy, jmenovitě Bc.
Ondřeji Stránskému a Petře Fejtové za spolupráci při výběru náhradních prostor a při
našem zabydlování na Žižkově ulici.
Ředitelka stacionáře děkuje všem zaměstnancům, kteří se podíleli na stěhování, za
odvedenou práci a invenci při zařizování nového působiště DTS Jihlava.
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Vybavení přístavby
Projekt „Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava“ nezahrnoval vybavení přístavby.
Díky pochopení zřizovatele jsme dostali příspěvek na vybavení nových prostor ve
1.000.000 Kč a mohli jsme je po přestěhování během září – prosince 2013 postupně
zařídit a zprovoznit.
Autorka projektu interiéru vymezených prostor v přístavbě budovy DTS Jihlava:
Ing. Arch. Zuzana Hrubešová
Zhotovitel a dodavatel vybavení přístavby: Alois Šuhaj truhlářství
Dodavatel interaktivních tabulí do společenské místnosti a pracovny logopedky:
Trialog spol. s r. o.
Interaktivní tabule byly pořízeny z fondu reprodukce majetku.

Zhodnocení přínosu projektu „Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava“:
Projekt splnil rozvojový cíl DTS Jihlava. Zvýšila se kvalita a komfort zařízení. Rozšířily se
prostory pro uživatele i zaměstnance, nové místnosti přispívají k individualizaci služby a
umožňují větší rozptyl uživatelů v budově. Získali jsme dosud chybějící a postrádané
prostory pro pracovní zácvik (textilní a výtvarná dílna, košíkářská a truhlářská dílna,
kavárna). Kavárnu uživatelé vyhledávají pro odpočinek a společenské posezení v malém
počtu účastníků, osvědčila se i pro pořádání společenských a vzdělávacích akcí. Přínosem
jsou interaktivní tabule v pracovně logopedky a kavárně, využívají je uživatelé i
zaměstnanci k vzdělávání i zábavě. Samostatné pracovny odborných pracovnic, sociální
pracovnice, fyzioterapeutky a logopedky poskytují nezbytné soukromí a standard.
Zmodernizována a zvětšena byla výdejna jídla, která teď už odpovídá současným
požadavkům na provoz tohoto typu pracoviště. Oceňujeme i změny vnějšího vzhledu a
funkčnosti budovy – zateplení, nová okna, opravu fasády, které by měly nejen vést
k úsporám, ale výrazně zlepšily vzhled budovy. Projekt vybavení interiéru přístavby ing.
arch. Hrubešové dokonale splnil naše zadání, funkce i estetika jsou v souladu a uživatelé,
zaměstnanci i návštěvníci se v nové části budovy cítí velmi dobře.
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6.2 ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍCH A TÝDENNÍCH
STACIONÁŘÍCH – POSKYTNUTÍ STRAVY

Na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypsal DTS Jihlava v roce
2013 veřejnou zakázku na dodávku stravy pro uživatele a zaměstnance DTS Jihlava.

Název veřejné zakázky: dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance DTS Jihlava
Zadavatel: Denní a týdenní stacionář Jihlava
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Forma zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena
Administrátor zadávacího řízení na základě mandátní smlouvy:
IS engineering s. r. o.
Harmonogram řízení:
25. 7. 2013

zveřejnění předběžného oznámení

2. 9. 2013

zahájení zadávacího řízení

9. 10. 2013

jmenování komise (pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek)

18. 10. 2013 termín pro podání nabídek
21. 10. 2013 otevírání obálek s nabídkami
Složení komise: ing. Jiří Pohořelý, Alena Hubená (oba IS engineering s. r. o.), Mgr. Eva
Pohořelá
Výsledek: dvě došlé nabídky
1) Zdeněk Pecha Veřejné stravování
2) Naděžda Špejtková
obě nabídky vyhověly kontrole úplnosti a byly zařazeny do hodnocení nabídek
30. 10. 2013 posouzení a hodnocení nabídek
Složení komise:
Ing. Josef Kodet (předseda, zástupce zřizovatele)
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Mgr. Eva Pohořelá (místopředsedkyně)
Ing. Jan Smrčka (OSV)
Hana Skácelová
Alena Hubená (IS engineering s. r. o.)
Seznam podaných nabídek:
1) Zdeněk Pecha Veřejné stravování
2) Naděžda Špejtková
Výsledek hodnocení a pořadí nabídek:
1. Naděžda Špejtková
2. Zdeněk Pecha Veřejné stravování
4. 12. 2013

uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

Zahájení dodávky stravy vybraným uchazečem: 1. 1. 2014

6.3 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY MANAŽERSKÝMI
OPATŘENÍMI, PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ ORGANIZACE
PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
DTS Jihlava se zapojil do projektu Transformace sociálních služeb.
Projekt řídí: Národní centrum transformace sociálních služeb (www.trass.cz)
Časový harmonogram projektu: duben 2013 – červen 2015
Konzultantka projektu pro DTS Jihlava:
Bc. Marta Valová, Domov bez zámku
Důvody k zapojení do projektu:
 Absence pobytových sociálních služeb s celoročním provozem v Jihlavě
 Lidé musí odcházet pryč z Jihlavy do vzdálených, neznámých míst, pokud už jim
nedostačují služby denního nebo týdenního stacionáře
 Chceme, aby nově vzniklá celoroční pobytová služba byla komunitního typu,
v souladu s principy normality
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Výstup projektu:
 Znalost potřeb uživatelů, jejich rodin a opatrovníků
 Koncepce pobytových sociálních služeb komunitního typu s celoročním provozem
v Jihlavě včetně navazujících sociálních a běžných služeb
 Cvičný byt(y)
 Chráněné bydlení
 Podporované bydlení
 Podpora zřizovatele, KrÚ Vysočina, politiků, odborné i laické veřejnosti
 Připravení uživatelé – koncepce přípravy uživatelů na odchod do komunitního
bydlení

Uskutečněné aktivity projektu v roce 2013:


Petice na podporu vzniku chráněného bydlení v Jihlavě



Schválení účasti DTS Jihlava v projektu Radou města Jihlavy (duben 2013)



Účast zástupců DTS Jihlava na setkáních transformačního projektu organizovaných
Národním centrem transformace sociálních služeb (září Litomyšl, prosinec Náměšť
nad Oslavou)



Vstupní analýza (říjen 2013)



Ustavení transformačního týmu (listopad 2013)



Schůzky užšího transformačního týmu



SWOT analýza (listopad, prosinec 2013)



Komunikační strategie (listopad, prosinec 2013)



Plán vzdělávacích aktivit (listopad, prosinec 2013)

Členové užšího transformačního týmu:
Ředitelka zařízení - Mgr. Eva Pohořelá
Sociální pracovnice – Bc. Romana Picková.
Zástupce ředitelky, vedoucí přímé péče - Mgr. Hana Jelínková
Vedoucí ošetřovatelského úseku: Marta Vostálová
Zástupce zřizovatele – Ing. Jozef Labuda
Konzultant MPSV – Bc. Marta Valová
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Členové širšího transformačního týmu:
Ředitelka zařízení - Mgr. Eva Pohořelá
Sociální pracovnice – Bc. Romana Picková.
Zástupce ředitelky, vedoucí přímé péče - Mgr. Hana Jelínková
Vedoucí ošetřovatelského úseku: Marta Vostálová
Zástupce zřizovatele – Ing. Josef Kodet a ing. Jozef Labuda
Konzultant MPSV – Bc. Marta Valová
Ekonomka – Hana Skácelová
Zástupce klientů – Veronika Zajícová, Martina Žurková, Aleš Bulička, Petr Křivánek, Jan
Večeřa, Dana Mátlová, Tomáš Kučera, Petr Zima
Zástupce rodičů a opatrovníků – Miluše Musilová, Dagmar Ondráčková, Jindřiška
Nechvátalová, Mgr. Hana Kalendová, Jan Dunička, Alena Cahová, Irena Buličková, Alena
Zlámalíková, MVDr. Anna Procházková, Jitka Sobotková, Iveta Kokejlová
Zástupce pečujících osob: Ing. Eva Sojková, Alena Hutařová
Zástupce Kraje Vysočina: Mgr. Jiří Bína, Bc. Erika Volavková

6.4 ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ ZE ZÁKONA O
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

DTS Jihlava zajišťuje základní činnosti (§ 35 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách) při poskytování obou svých sociálních služeb, služby denní stacionář a služby
týdenní stacionář.

Základní činnosti zajišťujeme prvotně prostřednictvím individuálního plánování služby
uživatelů. V průběhu procesu individuálního plánování služby zjišťujeme potřeby, přání a
osobní cíle uživatelů, plánujeme společně s uživatelem kroky k jejich splnění a uživatele
podle potřeby podporujeme (viz SQSS č. 5 DTS Jihlava).
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Pro názornost uvádíme několik osobních cílů uživatelů ve vztahu k základním
činnostem služeb denní a týdenní stacionář:

Osobní cíl uživatele

Zajištěna základní činnost sociální služby

Návštěva knihovny

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociální začlenění

Práce v keramické dílně

Sociálně terapeutické činnosti, podpora vytváření a
zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

PC kurz

Vzdělávací a aktivizační činnost

Naučit se uvařit si kávu

Nácvik dovedností při zvládání péče o vlastní osobu

Canisterapie, muzikoterapie

Sociálně terapeutické činnosti

Chodit do galerie Bez obav

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních
návyků a dovedností, nácvik dovedností při zvládání péče
o vlastní osobu, sociální začlenění

Nácvik na vystoupení

Aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociální začlenění

Navštěvovat kulturní akce
s hudbou

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti

Samostatné cestování
domů, cestování MHD,
nácvik samostatného
nakupování

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí, nácvik dovedností při
zvládání péče o vlastní osobu

Kurz vaření

Nácvik dovedností při zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu
začlenění

Vyrábět výrobky do obchodu

Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních
návyků a dovedností

Posilování na přístrojích a
s činkami, stolní tenis

Aktivizační činnost
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Individuální přístup k uživatelům a způsob zapojování uživatelů do aktivizačních
činností
Aktivizační činnosti, účast na akcích jsou nabízeny jednotlivým uživatelům. Základem
práce s uživateli je individuální plánování služby, individuální práce s uživatelem. Většina
společných činností se odehrává v malých stálých nebo zájmových skupinách. Stálé
skupiny fungují jako samostatné jednotky, které se rozhodují o své činnosti. Až poté
následují akce celého stacionáře (výlety) nebo obou stacionářů dohromady (rekondiční
pobyty).

Preference přístupu k uživatelům a jejich zapojování do aktivizačních činností
1. Uživatel, jeho individuální plán služby
2. Stálá skupina uživatelů (uživatelé jsou rozděleni do šesti stálých skupin)
3. Zájmové skupiny – uživatelé z různých skupin se sdružují za určitým zájmem,
návštěvou akce, apod.
4. Akce pro denní stacionář, akce pro týdenní stacionář
5. Akce pro DTS Jihlava

Zapojování uživatelů do aktivizačních činností, podpora uživatelů při
rozhodování
 Uživatelům jsou nabízeny aktivizační činnosti, účast na akcích, apod.
 Uživatelé mají možnost výběru, učí se rozhodovat o svých záležitostech, rozhodují
sami o své účasti na akcích, zapojení do aktivit, apod.
 Uživatele podporujeme při rozhodování (slovně, pomocí metod AAK); můžeme je
motivovat, ale nemůžeme rozhodovat za ně

6.4.1 PODPORA VYTVÁŘENÍ A ZDOKONALOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH
PRACOVNÍCH NÁVYKŮ A DOVEDNOSTÍ

 Pracovní zácvik ve výtvarné dílně a prodejní galerii Bez obav, Husova 16,
Jihlava
 Výroba výrobků k prodeji v galerii
 Zapojení uživatelů do prodeje výrobků, obsluhy zákazníků, zacházení s penězi
 Prezentace dovednosti a výrobků osob s postižením na veřejnosti

Prodej výrobků uživatelů v galerii Bez obav v roce 2013 za 83.030 Kč
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Realizované výstavy v galerii Bez obav v 1. pololetí roku 2013



PROJEKT NADACE NAŠE DÍTĚ
Výstava fotografií a dokumentů z projektu DTS Jihlava, podpořeného
nadačním příspěvkem Nadace Naše dítě
3. 12. 2012 – 28. 2. 2013



PÍSMO? KRESBA?
Skupinová práce klientů DTS Jihlava na výtvarném projektu pod vedením
MgA. Evy Rosové
1. 3. – 30. 6. 2013



MALOVANÝ ČAS
1. 7. – 31. 8. 2013
Výstava výtvarných prací klientů denního stacionáře inspirovaná návštěvou
výstavy „Už je čas“ v Muzeu Vysočiny



111 let Psychiatrické léčebny v Jihlavě, historie Divadelního
souboru Studánka
Výstava Psychiatrické nemocnice Jihlava
1. 9. – 31. 10. 2013



ŠACH – MAT
Výstava koláží klientů DTS Jihlava a fotografií z pracovního zácviku
v galerii Bez obav
1. 11. – 28. 2. 2014









Pracovní zácvik v keramické dílně
Výroba výrobků z keramiky
Arteterapeutické činnosti
Různé výtvarné techniky
Výroba výrobků k prodeji v galerii Bez obav
Pod vedením arteterapeutky Gabriely Přibylové
Docházka do dílny podle rozpisu, průběžně

 Pracovní zácvik v jednotlivých skupinách uživatelů
Výroba výrobků k prodeji v galerii Bez obav za podpory pracovníků přímé péče
průběžně

39
 Pracovní zácvik v truhlářské dílně Oblastní charity Jihlava Mahenka
1 x za 14 dní pod vedením Bc. Rostislava Šlechty

 Zapojení do akce KrÚ Vysočina „Čistá Vysočina“
Úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve dnech
12. – 22. 4. 2013
16. 4. DS úklid odpadků kolem silnice č. 3532 Kozlov – Rytířsko
17. 4. TS Kozlov – Velký Beranov přes Rytířsko
Pod patronací starostky obce Kozlov p. Milady Jiráčkové

 Pracovní zácvik v areálu DTS Jihlava
Nácvik pracovních dovedností:








Zametání
Hrabání listí
Odklízení sněhu
Odstraňování plevele
Péče o zeleň
Pod vedením pracovníků přímé péče, průběžně

6.4.2 NÁCVIK DOVEDNOSTÍ PŘI ZVLÁDÁNÍ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU,
SOBĚSTAČNOSTI A DALŠÍCH ČINNOSTÍ VEDOUCÍCH
K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ

 Podpora podle míry potřeby každého uživatele při nácviku dovedností při
zvládání péče o vlastní osobu (viz individuální plány služby)
 Dlouhodobý vzdělávací kurz vaření a stolničení
Pod vedením Jitky Novákové, 1 x týdně
Jitka Nováková o kurzu vaření:
_______________________________________________________________
Kurz technologie vaření navštěvuje 14 klientů, kteří jsou rozděleni do dvou skupin
a navštěvují kurz každou středu.
Základním smyslem tohoto kurzu je seznámení s gastronomií v české kuchyni. Cílem
kurzu je připravit a vést klienty k samostatnosti při výrobě jednoduchých pokrmů, až ke
složitější výrobě, tak aby získali schopnost zajistit svoje vlastní životní potřeby.
Závěrem kurzu technologie vaření je zkouška, kdy si klient vybere z pokrmů, které je
schopen sám uvařit. Za úspěch obdrží osvědčení o průběhu dovednosti tohoto kurzu.
_______________________________________________________________________
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 Nácvik samostatného nakupování
Individuálně, podpora podle míry potřeby uživatele, viz individuální plány služby
 Nácvik samostatné jízdy MHD
Individuálně, podpora podle míry potřeby uživatele, viz individuální plány služby

6.4.3 POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ
A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 Rada uživatelů DTS Jihlava
Pravidelné schůzky volených zástupců uživatelů DTS jihlava s vedením DTS
Jihlava, 1 x za 14 dní
Uživatelé mohou přednést své náměty, stížnosti a připomínky
Podpora uživatelů při rozhodování a uplatňování vlastní vůle

 Nácvik samostatného nakupování
Pracovníci přímé péče, viz individuální plány služby, průběžně

 Nácvik samostatné jízdy MHD
Pracovníci přímé péče, průběžně, viz individuální plány služby

 Základní sociální poradenství
Sociální pracovnice DTS Jihlava Bc. Romana Picková, podle potřeby

 Osobní asistent uživatele TS Robina Jurka prostřednictvím o. s. Život 90
Jihlava
Na přání matky uživatele se specifickým cílem rozvoje hudebního talentu uživatele

 Řešení a vyhodnocování stížností, námětů a připomínek uživatelů
Podle SQSS č. 7 DTS Jihlava

 Podpora samostatného rozhodování a uplatňování vlastní vůle uživatelů
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6.4.4 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

 Canisterapie
Zajišťuje Canisterapeutické sdružení Kamarád, o. s., 1 x týdně

 Arteterapie
Zajišťuje arteterapeutka DTS Jihlava Gabriela Přibylová v keramické dílně,
průběžně

 Prvky muzikoterapie
V jednotlivých skupinách používají při práci s uživateli pracovníci přímé péče,
průběžně

 Prvky taneční terapie
V jednotlivých skupinách používají při práci s uživateli pracovníci
přímé péče, průběžně

6.4.5 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 Návštěva výstavy Behind the Mirror v Městské knihovně Jihlava,
18. 1.
















Návštěva výstavy obrazů v Nemocnici Jihlava, 21. 1.
Účast na Hasičském plese v Hamrech nad Sázavou
21. PLES DTS Jihlava, hotel Gustav Mahler Jihlava, 1. 3.
Exkurze u chovatele akvarijních rybiček, 12. 3.
Návštěva filmového představení Babovřesky v kině Dukla v rámci
filmového klubu DTS Jihlava, 13. a 14. 3.
Návštěva výstavy Už je čas v Muzeu Vysočiny a výstavy obrazů Ireny
Wagnerové v galerii Trifoil, 18. 3.
Návštěva akce Putyka Svět v ZŠ Rošického, 3. 4., 8. 4.
Návštěva vystoupení integrované taneční skupiny Simulante Bande v
divadle DIOD, 3. 4.
Návštěva výstavy Horáckého fotoklubu, 17. 4.
Den Země, KrÚ Vysočina, 17. 4.
Návštěva výstavy obrázků dětí z MŠ a ZŠ S čím se setkáváme v lese? na
jihlavské radnici, 18. 4.
Návštěva putovní výstavy Ekologická stopa aneb unese naše Země naše
kroky?, 18. 4.
Den Země na Masarykově náměstí, 22. 4.
Návštěva výstavy Kamila Rydla Stará Jihlava v obrazech a další tvorba
v klubu Zacheus, 25. 4.
Přednáška Josefa Klímy Kriminalita mládeže, DKO, 26. 4.
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Koncert TV NOVA Chceme žít s Vámi, Praha, 2. 5.
Řemeslný trh Havlíčkův Brod, 8. 5.
Zdislavská pouť v Pístině, 9. 5.
Den otevřených dveří v centru sociální rehabilitace Adapta, Oblastní
Charita Jihlava
Sportovní odpoledne na Skalce, pořadatel projektová skupina studentů
SVOŠ sociální, 15. 5.
Kuželky v kuželně E. Rošického
Rekondiční pobyt v kempu Velkopařezitý u Řásné, 27. – 31. 5.
Zpívání Na Kopečku, 5. 6.
Výlet do Hospodářského dvora Bohuslavice, 17. 6.
Návštěva v OA Jihlava s kulturním programem
ZOO Jihlava, 20. 6.
Výlet do Tábora, 26. 6.
Diskotéka v College Centru Jihlava, 28. 6.
Návštěva jarmarku v Psychiatrické nemocnici Jihlava, 11. 9.
Rekondiční pobyt v Zubří, 16. – 20. 9.
Společenské a sportovní setkání s dobrovolnými hasiči v Kozlově, 24. 9.
Návštěva divadelního představení divadla Inventura v Praze, 22. 10.
Poslechová diskotéka o ABBĚ v Městské knihovně Jihlava, 19. 11.
Mikulášská diskotéka v College Centru Jihlava, 6. 12.
Předvánoční setkání s rodinami a opatrovníky uživatelů, 12. a 13. 12.
Návštěvy Městské knihovny Jihlava, průběžně
Spolupráce s dobrovolníky – často pobývají s uživateli mimo stacionář a
navštěvují různá místa; dobrovolnický program vede v DTS Jihlava sociální
pracovnice Bc. Romana Picková
Pravidelné vycházky, pobyt mimo stacionář v běžném prostředí
Zajišťují pracovníci přímé péče, viz individuální plány služby

6.4.6 VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

 Logopedie
Individuálně, vede logopedka DTS Jihlava Bc. Radka Cejpková, podle stanoveného
rozpisu
Bc. Radka Cejpková o logopedické péči v DTS Jihlava:
_______________________________________________________________
V komunikačním procesu používáme obvykle dvě složky verbální a nonverbální
komunikaci a veškeré alternativní kanály k dosažení úspěšného dorozumívání.
V logopedické péči se zaměřujeme na neartikulovatelné projevy zvukové jako je smích,
pláč, nesouhlas, odpor, údiv, vzlyk, vyjádřené různě modulovaným hlasem. Je známo, že
nonverbální projevy tvoří značnou část mezilidské komunikace a přispívá k lepšímu
pochopení sdělovaných informací.
V našem zařízení podporujeme komunikaci buď pomocí obrázků, fotografii,
reprodukované hudby, piktogramem, znakem do řeči, pohledem, gestem, úsměvem.
Pobízíme klienta k aktivnímu zapojení – prodlužování záměrné pozornosti, posilujeme a
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procvičujeme orofaciální motoriky, rozvíjení zrakové a sluchové percepce, rozvíjení
receptivní i expresní složky řeči s vazbou na konkréta, procvičování rytmizace,
artikulační cvičení k vyvození a nácviku jednotlivých hlásek, procvičování a fixace hlásek
ve slabice, ve slově a větě dle obtížnosti.
V lednu jsme opakovali standardy a domácí řád v obrázkové podobě.
V únoru – dle školení možnosti a limity v AAK – instalován program Moje první myš do
všech skupin, nejlépe využijí nekomunikující klienti.
V březnu téma Velikonoce – svátky jara v obrázkové podobě. Dále klient dle svých
individuálních možností chápe a plní jednoduché příkazy, poznává známé osoby a
dorozumívá se s nimi verbálně nebo nonverbálními formami komunikace.
V dubnu - klient si uvědomuje svoji osobu prostřednictvím svého těla, navazuje kontakt
a dorozumívá se s okolím, orientace v prostoru, nácvik výběru s vizuální oporou, učení s
možností volby.
V květnu – vizualizace instrukcí – jednoduchá instrukce pomocí jednoho obrázku.
Informace předáváme srozumitelně a názorně – jednoduché pokyny doprovázené gestem
či obrázkem, přiměřeně pomalé tempo, dostatečný čas pro pochopení.
V červnu celkové opakování, téma prázdniny. Grafomotorická cvičení doplněno říkankou.
V září seznámení s pracovními listy jak řešit konflikty a lépe si porozumět. Společný popis
dané situace. Zopakování znakování písně Mámě.
V říjnu – inspirace z knihy Ivy Novákové Zázračná proměna opičky Pepiny aneb jak opice
k dobrému vychování přišla. Klienti se zájmem sledovali doprovodný obrazový materiál.
Dále naše zařízení navštívily radní z města a kraje, znakovali jsme píseň Mámě a
v novinách uveden článek s názvem Zbavujeme klienty strachu z komunikace, kde
popisuji logopedickou péči v našem zařízení.
V listopadu – herní web autisté.cz – klienti se zájmem doplňovali, přiřazovali požadované
kartičky, dále seznámení s procesním schématem použití toalety, mytí rukou – klienti lepí
kartičky na větný proužek.
V prosinci nácvik písně Sliby se maj plnit o vánocích, předvedení na besídce píseň
znakovaly Puklický Milan, Ondráčková Iveta, Matějů Michaela, Nejedlík Radek, Matějková
Blanka a Fábíková Marie.
_______________________________________________________________________
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 Tréninky Sportovního klubu Ježci Jihlava, člena Českého hnutí speciálních
olympiád
Příprava na soutěže ČHSO v přihlášených sportech
Pracovníci přímé péče, průběžně
Účast na Visegrádských hrách ČHSO v Olomouci, 1. – 4. 7.
1. místo ze závodu družstev v boccie – Zuzana Cahová, Ivana Gálová, Veronika
Lišková, Martina Žurková
2. místo – hod míčkem do dálky – Petr Zima
3. místo boccia jednotlivkyně – Veronika Lišková
3. místo skok z místa do dálky – Jiří Král
Dále jedno 4., dvě 5. a jedno 6. místo ve stejných disciplínách
Postup Veroniky Liškové na Evropské hry ČHSO v Belgii 2014
 Aktivní účast na Sportovním dnu FC Vysočina, 16. 5.
 Smíšený turnaj v kuželkách, 12. 11.
 Pěškotours a Rotopedtours – zapojení do akce Krajské hygienické stanice Jihlava
na podporu pohybu klientů v zařízeních sociálních služeb
 Bruslení na HZS, 27. 11.
 Mikulášský turnaj ve stolním tenise v Břežanech

 Dlouhodobý vzdělávací kurz pro uživatele Práce s PC
Vede sociální pracovnice Bc. Romana Picková, průběžně
Bc. Romana Picková o kurzu Práce s PC:
_______________________________________________________________
Počet účastníků kurzu:
Denní stacionář – 16 klientů (rozděleni do 3 skupin)
Týdenní stacionář – 7 klientů
Kurzy probíhají 1x týdně/ 60 minut/ 1 skupina.
Začátečníci se seznamují s PC, učí se základy obsluhy a ovládání SW. Pokročilí se učí
pracovat se specifickými SW, připojovat a pracovat s jiným HW (fotoaparát, scanner,
tiskárna apod.).
V roce 2013 si klienti pokročilých skupin založili emailové adresy; učí se pracovat
s internetem; opakujeme již získané dovednosti. Výstupem kurzu pokročilých skupin
bude vytvoření textového souboru ve Wordu a jeho zaslání na email.
Výstupem kurzu začátečníků bude schopnost základní obsluhy PC – zapnutí, vypnutí,
práce s myší, základní pojmy, atd.
_______________________________________________________________________
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 Tradiční karneval na Zezulkárně, 14. 3.
 Navázání spolupráce s Městskou knihovnou Jihlava - poslechová diskotéka o
Beatles, Městská knihovna Jihlava, 24. 4., poslechová diskotéka o ABBĚ, 19. 11.
 Navázání spolupráce se ZŠ Jungmannova – návštěva žáků 8. třídy v DTS Jihlava,
společné vaření, kadeřnický a kosmetický salon pro uživatelky DTS Jihlava vedly
žákyně ZŠ Jungmannova, 24. 6.

 Pravidelné nácviky tanečních skupin DTS Jihlava
Taneční skupina ÚLET
Vedoucí Hana Wölfli Holcová, Karel Matula, Magda Burianová

Taneční skupina Farah
Vedoucí Zuzana Krejčová, Gabriela Přibylová

Veřejná vystoupení tanečních skupin DTS Jihlava v 1. pololetí roku 2013:
o
o
o
o
o
o

Hasičský ples Hamry nad Sázavou, 26. 1.
DMF ZŠ Havlíčkova. 5. 3.
Ozvěny ZŠ speciální, 20. 3.
Zpívání Na Kopečku, 5. 6.
Akademie ZŠ Třešť, 6. 6.
Účast v soutěži Star Dance trochu jinak, pořadatel Fokus Chotěboř
1. místo – taneční skupina Úlet s choreografií Piráti z Karibiku (kategorie
skupin)
2. místo – choreografie Obr a víla – tanečníci Michaela Matějů a Radek
Nejedlík pod vedením Stanislavy Neubauerové (kategorie jednotlivců)

 Představení uživatelů DTS Jihlava „Stvoření světa“
V rámci 21. plesu v r. 2013 DTS předvedla skupina 6 složená z klientů a
vychovatelek divadelní výpravné představení s názvem Stvoření světa
v režii Zuzany Krejčové a Ivety Plottové. Za pomoci doplňkových efektů a
technického vybavení, zapůjčeného pro tuto akci agenturou, Sound for
People“, jmenovitě panem Josefem Pojerem a firmou Sonepar, díky kterým
byl umocněn zážitek a originální výprava. Toto představení bylo poté
nahráno na DVD, která si klienti či jejich rodiny mohli zakoupit.
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 Představení uživatelů DTS Jihlava „Hrajeme pro Vás“ v Divadle Na
Kopečku, 13. a 14. 6.










Generálka 13. 6.
Dvě představení pro školy a pacienty Psychiatrické léčebny Jihlava 14. 6.
Ve spolupráci s ředitelkou Divadla Na Kopečku p. Danou Holíkovou
Dlouhodobá nácvik a příprava
Pěvecká a hudební vystoupení
Recitační vystoupení
Taneční vystoupení
Dvě divadelní představení – Stvoření světa a Cirkus Staccito

 Oficiální ustavení již dříve fungujícího divadelního souboru klientů DTS
Jihlava s názvem STACCITO, vedoucí Pavel Holík


Představení Cirkus pro žáky ZŠ Jungmannova, 3. 12.

 Spolupráce se ZŠ speciální, kam dovážíme naše uživatele školou povinné
pracovníci přímé péče, průběžně
 Podpora individuálních zájmů a vzdělávacích potřeb uživatelů, viz individuální
plánování služby, pracovníci přímé péče, průběžně
 Trivium, opakování školních znalostí, viz individuální plány služby, pracovníci
přímé péče, průběžně
 Podpora výtvarného talentu uživatelů – kresba, malba, další výtvarné techniky,
samostatné i skupinové výstavy, viz individuální plány služby, arteterapeutka a
pracovníci přímé péče, průběžně
 Podpora sexuálního a partnerského života uživatelů, sexuální výchova a osvěta,
sexuální poradci a důvěrníci Magda Burianová a Bc. Rostislav Šlechta, průběžně a
podle potřeby

Uživatele, kteří plní povinnou školní docházku nebo pokračují ve studiu na středním
stupni – dvouleté praktické škole, dovážíme našimi automobily do Základní školy
speciální v Jihlavě. Zajišťujeme jejich domácí přípravu na vyučování, spolupracujeme
s pedagogy školy, abychom zajistili jednotné výchovné působení a metodické postupy a
zprostředkováváme kontakt mezi rodinou a školou.

POČET UŽIVATELŮ – ŽÁKŮ ŠKOL PLNÍCÍCH POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU
NEBO NAVŠTĚVUJÍCÍCH PRAKTICKOU ŠKOLU

Škola
Základní škola
speciální
Praktická škola při
ZŠ speciální

Týdenní stacionář
8

Denní stacionář
1

Celkem
9

2

0

2
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Poznámka k zajišťování základních činností:
Řadou aktivit zajišťujeme více základních činností najednou. V předchozím výčtu jsou
aktivity zařazeny ke stěžejní základní činnosti, ale u většiny dochází k prolínání více
základních činností uvedených v zákoně o sociálních službách.

6.4.7 Fyzioterapie

Rehabilitaci na TS zajišťuje Magda Burianová, fyzioterapeutka s atestací. Je poskytována
uživatelům TS formou individuální nebo skupinovou. Fyzioterapeutka sestavuje pro
uživatele individuální rehabilitační plán. Cvičení, které se vykazuje na zdravotní
pojišťovny, se denně zapisuje do aplikace „CYGNUS“. Poté ho vrchní sestra elektronicky
zpracuje a fyzioterapeut provede měsíční hodnocení u každého klienta.
Magda Burianová, fyzioterapeutka s atestací o fyzioterapii v DTS Jihlava:
_______________________________________________________________________
Individuální cvičení:
CVIČENÍ DLE SCHROTTOVÉ: v polohách leže na zádech a na břiše i
boku, v podporu klečmo, v sedu na patách v rovném kleku a v tureckém sedu za pomoci
vypodložení určitých částí těla se provádí sestava cviků na posílení svalů trupu za
vydatné pomoci dýchání do konkávní strany hrudníku, které vede k protažení zkrácených
svalů hrudníku a k derotaci hrudního koše, zlepšení postavení skoliotické páteře.
Pomůcky: vyrovnávací podložky, dřevěné tyče.

CVIČENÍ NA VDT: v polohách vleže na zádech, na břiše, na boku a v poloze kleku na
čtyřech končetinách se provádí cvičení zaměřené na posilování fázických svalů (břišní a
mezilopatkové) a protahování svalů posturálních (svaly prsní a vzpřimovače trupu) a tím
ke zlepšení balance svalů celého těla a ke správnému držení těla. Pomůcky: zátěžové
bandáže, overbaly.

CVIČENÍ NA PŘÍSTROJÍCH: na rotopedu a na mechanickém "chodníku" procvičování
a posilování svalů DKK a zlepšování fyzické kondice za pomoci fyzioterapeuta, který
udává tempo, zátěž, čas a hlídá tepovou a dechovou frekvenci. Pomůcky: mechanický
chodník, rotopedy.
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SENZOMOTORICKÁ DRÁHA: sestavená dráha z labilních pomůcek s různými povrchy
(PVC, dřevo, textil) a různých tvarů a velikostí, střídajících se za sebou. Procvičování
svalů celého těla, koordinace, rovnováhy a imitace chůze v terénu (DKK jsou bez obuvi
a ponožek). Pomůcky: dřevěný žebřík, trampolína, molitanová stavebnice, 2 dřevěné a 2
labilní plochy z PVC, dřevěné a PVC „kameny“, lano.

CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH: vsedě na míči- procvičení svalů šíje, horních končetin,
trupu, pánve a dolních končetin; protažení svalů kyčelního kloubu a prsních svalů v leže
na zádech na míči; vleže na břiše na míči posilování svalů zádových a hýžďových a
pletence ramenního; vleže na zádech s DKK na míči posilování břišních svalů a adduktorů
kyčle. Pomůcky: gymnastické míče různých tvarů a velikostí.

Cvičení v rehabilitační místnosti s Vojtovým stolem: CVIČENÍ DLE ONTOGENETICKÉ
ŘADY: provádíme cviky, které se drží principu ontogenetického vývoje (až po dosažení
určité polohy se přejde na další). Přidáváme prvky z Bobath konceptu, které dají klientovi
"prožít a pocítit" provedený a dosažený pohyb. Pomůcky: polohovací válce.

JÓGA: cvičíme základní a jednodušší prvky jógy, která pomáhá harmonizovat stav
svalových skupin v těle. Výhodou tohoto cvičení pro naše klienty je pomalé provedení
cviků s výdrží, zapojení prohloubeného dýchání a protažení zkrácených svalových skupin.

Cvičení na Vojtově stole:
BAZÁLNÍ STIMULACE: provádí se sestava dotekového vnímání celého těla ve formě
"masáže" provázené mluveným slovem upřesňujícím vedený pohyb po těle. U spastiků se
doplňuje o uvolnění a protažení svalů do protispastických poloh většinou pomocí prvků
z Kabatta. U hypotoniků pak pomocí vibrací se svalové napětí naopak zvyšuje.

BUKOFACILITACE: vleže na zádech se provádí sestava cviků obličejové části. Za pomoci
dýchání se provádí stimulace jednotlivých svalů s následným protažením do pohybu,
které vede k uvolnění svalů obličeje a ke zlepšení polykání a kousání a salivace.
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Jiné léčebné procedury:
VODOLÉČBA: Provádíme celotělovou perličkovou koupel, do vody přidány koupelové
aromatické oleje. Teplota vody 38 stupňů Celsia. Účinek relaxační a uklidňující. Pomůcky:
moderní hydromasážní vana s perličkovým roštem, ozonoterapií a fototerapií, aromatické
oleje určené pro perličkovou koupel.

MAGNETOTERAPIE: analgezie a chronická myorelaxance - pro vymizení bolesti a uvolnění
svalů. Prohřátí svalové hmoty a snížení spastických svalových skupin, prevence vzniku
civilizačních nemocí. Pomůcky: magnetoterapie BIOMAG-Laguna (prstencový a lokální
magnet), dva nové moderní magnetoterapeutické přístroje SEICO a MEDICO, které jsme
dostali jako sponzorský dar od Projektu Renaissance, který je zaměřen na pomoc
dětem a mládeži s trvale nepříznivým zdravotním stavem.

FOTOTERAPIE: představuje léčbu polarizovaným polychromatickým světlem, jenž v sobě
spojuje světlo viditelné s infračerveným. Léčebné účinky jsou analgetické, protizánětlivé
a regenerační. Pomůcky: dvě lampy značky BIOPTRON.

Cílem poskytovaných fyzioterapeutických služeb je prevence funkčních poruch
pohybového aparátu, ale i maximální zachování nebo zlepšení fyziologického stavu našich
klientů. U akutních stavů je to především odstranění příčin i následků pohybových
poruch.

Fyzioterapeutka se dále podílí na přípravě sportovců pro hry ČHSO (speciálních
olympiád), na organizaci sportovních turnajů DTS Jihlava a pohybové průpravě tanečních
skupin DTS.
Skupinová cvičení probíhají průběžně v tělocvičně DTS Jihlava a pravidelně 1 x týdně
v hale Sokola Bedřichov.
_______________________________________________________________________
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7 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
Bc. Romana Picková, koordinátorka dobrovolníků v DTS Jihlava o
dobrovolnickém programu:
_______________________________________________________________
Realizován ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Jihlava od
února roku 2008.
Činností, které může dobrovolník v zařízení vykonávat, je celá řada a mohou být
velmi rozmanité. V první řadě záleží na aktivitě a motivaci personálu, jaké možnosti
dobrovolné pomoci bude chtít a bude schopen podporovat.
Dobrovolníkem může být vlastně každý, komu je více než 18 let, kdo má chuť
pomáhat a poznávat nové zajímavé věci. Při projevení zájmu se předpokládá aktivní
účast na výkonu dobrovolné činnosti. Dobrovolníci zaměřují svoji činnost na takové
potřeby klientů, které nevyžadují pomoc kvalifikovaného pracovníka.

V roce 2013 jsme spolupracovali se 6 dobrovolníky:
o 4 dobrovolníci se individuálně věnují volnočasovým aktivitám jednotlivého
uživatele
o 1 dobrovolník trénuje stolní tenis s naší skupinou hráčů (uživatelů)
o 1 dobrovolník pomáhá s výukou práce na PC s uživateli
V rámci spolupráce je činnost dobrovolníků využívána:
 volnočasové aktivity
 zachování vazeb s přirozeným prostředím – návštěva bazénu, cukrárny, kina
apod.
 zabezpečení mimořádných akcí pro uživatele a pro veřejnost
 a mnoho dalších aktivit dle individuální domluvy

Dobrovolníkům nabízíme:
 pravidelný systém vzdělávání
 supervize
 osvědčení o výkonu dobrovolné činnosti
 akce konané pro dobrovolníky
 účast na akcích, které pořádáme
 aj.
_______________________________________________________________________
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8 PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮM
A PODPOROVATELŮM DTS JIHLAVA
 Komerční pojišťovna, pobočka Jihlava – charitativní den pracovnic pobočky
pro DTS Jihlava (20. 9.), finanční dar a zaplacení tisku kalendářů s výtvarnými
pracemi uživatelů DTS Jihlava na rok 2014
 Eva Bystrianská, grafička – zpracování grafiky kalendáře DTS Jihlava bez nároku
na honorář a další bezplatné grafické práce a poradenství pro DTS Jihlava
 RVC net – firma, která DTS Jihlava dlouhodobě finančně podporuje
 Manželé Kundeliusovi – i v roce 2013, stejně jako několik let předtím, věnovali
DTS Jihlava finanční dar
 MDDr. Dana Gurková – dlouhodobě je sponzorem DTS Jihlava
 Obec Kozlov v čele s p. starostkou Miladou Jiráčkovou – vážíme si naší
dlouhodobé spolupráce, společných akcí a finančních darů
 Ondřej Slavičínský, mladý talentovaný pěvec, který pro DTS Jihlava uspořádal
dva benefiční koncerty, jejichž výtěžek jsme obdrželi (30. 11. Horní Cerekev ve
spolupráci s městem Horní Cerekev, poděkování patří i starostovi Horní Cerekve
ing. Jaroslavu Andrlemu; 14. 12. Pelhřimov)
 Elektro Řezníček, Modeta Style – dvě jihlavské firmy, které jsou již řadu let
vždy ochotny věnovat nám příspěvky do tomboly na náš ples
 Česká pojišťovna – prostřednictvím firmy AMI Communications jsme od ní v září
2013 dostali jízdní kolo a cyklistickou výbavu; kolo jsme dostali díky poctivým
jihlavským spoluobčanům, kteří jej neodcizili, když bylo nepřipoutané na
veřejném prostranství v Jihlavě v rámci projektu České pojišťovny na podporu
pojištění proti krádežím
 Dana Holíková, ředitelka Divadla Na Kopečku a vedoucí divadelního souboru
Studánka – dlouhodobě spolupracujeme, v roce 2013 děkujeme zvláště za
zajištění našeho představení Hrajeme pro Vás v Divadle Na Kopečku (14. 6.)
 Vladislav Posekaný, provozovatele studentského klubu College Centrum –
v roce 2013 jsme díky jeho ochotě mohli uspořádat v klubu dvě diskotéky pro
uživatele, naše spolupráce již také trvá několik let
 Sbor dobrovolných hasičů z Hamrů nad Sázavou – opět nás pozvali na svůj
ples a připravili našim klientům skvělé uvítání a servis pro vystoupení naší taneční
skupiny Úlet
 Soukromá VOŠ sociální Jihlava – i v roce 2013 pokračoval školní projekt
dlouhodobých asistentů, díky němuž mohou uživatelé DTS Jihlava trávit svůj
volný čas mimo stacionář a hlavně individuálně se studenty školy, což si uživatelé
velmi pochvalují
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 Obchodní akademie Jihlava – díky PaedDr. Gurkovi i v roce 2013 pokračovala
naše spolupráce vzájemnými návštěvami, děkujeme za zájem o naše akce a
diváckou a morální podporu
 Střední zdravotnická škola Jihlava – děkujeme za zájem o naše akce,
diváckou účast na našich představeních a morální i finanční podporu učitelům a
studentům školy v čele s p. ředitelkou PhDr. Říhovou a Mgr. Tůmovou
 Městská knihovna Jihlava – podařilo se nám navázat spolupráci s Městskou
knihovnou s pochopením ředitelky knihovny PhDr. Jarmily Daňkové, velký úspěch
u uživatelů měly poslechové diskotéky pracovnice hudebního oddělení knihovny
Hany Douglasové
 Základní škola Třešť – i v roce 2013 jsme obdrželi pozvánku k vystoupení na
Akademii školy a uživatelé navštívili školu na povedené společné akci, poděkování
za naši spolupráci patří Mgr. Radaně Kadlecové
 FC Vysočina – uživatelé si chválili Sportovní den pořádaný FC Vysočina, byli
nadšeni ze setkání s prvoligovými fotbalisty

8.1 CENA Ď 2013

PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮM A PODPOROVATELŮM – CENA Ď
2013

Nominace DTS Jihlava na celostátní Cenu Ď, dík mecenášům a dobrodincům
v roce 2013:

 bauMax ČR, s. r. o.
za akci „Podívej, co umím“ – Jeden den s postiženými lidmi
pracovní zácvik pro uživatele DTS Jihlava v jihlavské pobočce bauMaxu

 sbor dobrovolných hasičů Hamry nad Sázavou za opakovaná pozvání uživatelů na
hasičský ples

 Bc. Vladislav Posekaný, provozovatel College Centra Jihlava za opakované
uspořádání diskotéky pro uživatele DTS Jihlava v prostorách klubu



Účast na krajském kole Cen Ď v Hitrádiu Vysočina, 11. 4.
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Jihlava 24. 4. 2014

Mgr. Hana Jelínková
vedoucí přímé péče

Marta Vostálová
vedoucí ošetřovatelského úseku

Mgr. Eva Pohořelá
ředitelka DTS Jihlava

Hana Skácelová
vedoucí ekonomického úseku

Bc. Romana Picková
sociální pracovnice
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Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
v roce 2013

Datum

Popis akce

DS

TS

10.1.

Výstava betlémů

0

3

18.1.

Výstava obrazů kraje Vysočina v Nemocnici Jihlava

0

3

20.1.

Taneční seminář pro klienty DTS v DIOD

6

0

23.1.

Canisterapie

11

1

26.1.

Vystoupení taneční skupiny DTS Úlet na Plese hasičů
v Hamrech u Žďáru nad Sázavou

10

0

Výstava portrétních fotografií v městské knihovně

0

7

Canisterapie

3

9

Výstava fotografií z projektu nadace Naše dítě v PG Bez
obav

0

11

5.2.

Návštěva v psím útulku

0

5

6.2.

Canisterapie

11

1

7.2.

Masopust na Masarykově náměstí

0

9

12.2.

Výlet do Malého Beranova – turistika

0

6

13.2.

Canisterapie

3

7

14.2.

Výstava fotografií z Peru v Muzeu Vysočiny

0

3

19.2.

Vycházka se psy a dobrovolnicí

0

3

21.2.

Výstava fotografií v Nemocnici Jihlava

14

0

24.2

Taneční seminář pro klienty DTS v DIOD

4

0

27.2.

Canisterapie

15

0

28.1., 6.2.
30.1.
5.2. a 7.2.
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27.2.

Truhlářská dílna v Mahenově ulici

0

3

28.2.

Výstava v městské knihovně

0

6

28.2.

Návštěva ZOO

0

4

Výstava fotografií Myslivosti na radnici

13

7

1.3.

21. ples DTS Jihlava v hotelu Gustav Mahler

22

18

5.3.

Docela malý festival v DNK, vystoupení taneční skupiny DTS
Úlet

21

0

5.3.

Výstava obrazů Kresba? Písmo? v PG Bez obav

0

11

11.3.,

Výstava Myslivost na radnici

0

3

12.3.

Exkurze u chovatele akvarijních ryb p. Mahela

15

0

13.3.

Canisterapie

1

4

11

10

28.2., 7.3.

13.3.,18.3.,
28.3.

Výstava I. Wagnerové v obchodě v Husově ulici

13.3. 14.3.

Film Babovřesky v kině Dukla

9

2

14.3.

Karneval DTS na Zezulkárně

25

11

18.3.

Výstava Jak fungují hodiny? v Muzeu Vysočiny

11

0

18.3.

Výstava obrazů v PG Bez obav

12

0

20.3.

Ozvěny – přehlídka hudebně dramatických vystoupení
v ZŠS a PŠ Jihlava, vystoupení klientů DTS

16

2

20.3.

Canisterapie

1

5

21.3.

Vernisáž výstavy obrazů klientů DTS Kresba nebo písmo?
v PG Bez obav

15

2

24.3.

Taneční seminář pro klienty DTS v DIOD, výsledné
vystoupení s taneční skupinou Freedom z Prahy pro
veřejnost

6

0

26.3.

Promítání filmu Ploty o sociálních službách ve Velké Británii

22

8

27.3.

Canisterapie

9

0

27.3.

Truhlářská dílna v Mahenově ulici

0

2

28.3.

Farmářské trhy na Masarykově náměstí

0

4

17

0

3.4. a 8.4.

Putyka svět na ZŠ Rošického – prezentace světadílů a jejich
typických jídel

56
3.4.
10.4.
16.4., 17.4.

Taneční vystoupení Simulante Bande v DIOD

11

2

Canisterapie

17

0

Akce Čistá Vysočina – úklid kolem silnic v okolí Kozlova

18

15

17.4.

Canisterapie

2

6

17.4.

Projekt dobrovolnic nácvik tance WAKA – WAKA

4

0

17.4.

Výstava fotografií Den země na KÚ

0

5

18.7.

Ekologická stopa aneb unese naše země naše kroky? a
výstava Kdo žije v lese na radnici

0

12

22.4.

Den země na Masarykově náměstí

13

5

23.4.

Tanec s dobrovolnicí

2

0

23.4.

Výstava obrazů v PG Bez obav

0

2

24.4.

Poslechová diskotéka na téma Beatles v městské knihovně

13

8

24.4.

Canisterapie

7

0

24.4.

Vycházka se psy s dobrovolnicí

0

3

24.4.

Stará Jihlava v obrazech a další tvorba v Klubu Zacheus

0

7

24.4.

Prezentace činnosti SVOŠ sociální v DIOD

0

7

26.4.

Beseda s Josefem Klímou Kriminalita mládeže v DKO

4

1

29.4.

Jarní úklid v areálu Domu pečovatelské služby

10

0

2.5.

Koncert TV NOVA Chceme žít s Vámi v O2 Aréně v Praze

16

5

9.5.

Zdislavská pouť v Domově pro zdrav postižené v Pístině

4

3

13.5.

Projekt Adapta – den otevřených dveří v ul. Chlumova

12

4

15.5.

Sportovní odpoledne se SVOŠ sociální na Skalce

10

16

15.5.

Výstava obrazů Pavla Horáka Jarní pěknůstky v hotelu GM

11

0

16.5.

Sportovní den s FC Vysočina na hřišti TJ Modeta

18

15

15.5.

Canisterapie

2

7

20.5.

Kuželky v kuželně Rošického

14

4

20.5.

Prohlídka našich obrázků na Odboru sociálních věcí

0

2

20.5.

Výstava tvorby dětí z MŠ v MK Jihlava

0

2

21

17

27. – 31.5.

Rekondiční pobyt v Řásné

57
29.5.

Canisterapie

1

1

6.6.

Canisterapie

3

7

5.6.

Zpívání Na Kopečku, vystoupení klientů DTS

16

1

6.6.

Vystoupení tan. sk. Farah na Akademii ZŠ v Třešti

9

5

17

0

1

9

12.6.

Posezení se sponzorem v restauraci Na Hliništi

12.6.

Canisterapie

13.6.

Veřejná generálka představení DTS Hrajeme pro Vás v DNK

26

17

14.6.

Program klientů a pracovníků DTS Hrajeme pro Vás v DNK

22

12

17.6.

Výlet do Bohuslavic – hospodářský dvůr

0

10

17.6.

O zvuku a lidech na Jihlavské bráně

0

2

18.6.

Návštěva na OA v Jihlavě

10

11

20.6.

Návštěva ZOO

15

0

24.6.

Návštěva žáků a učitelky ZŠ Jungmannova v DTS, společný
program

16

4

26.6

Výlet do Tábora

20

14

27.6.

Turnaj ve stolním tenisu v DTS

6

0

27.6.

Jihlavská pouť

0

4

28.6.

Diskotéka v College Clubu

18

18

Visegrádské hry ČHSO v Olomouci

6

7

2.7.

Tak jde čas – výstava obrázků v galerii Bez obav

0

2

3.7.

Ťan-šan vrcholy a jezera – výstava kavárna Muzeum

0

2

11.7.

Rádio Vysočina – rozhovor s moderátory

0

3

16.7.

Výlet do Hubenova

0

5

17.7.

Egypt – výstava ZUŠ v knihovně

0

5

17.7

Výlet do Rantířova

6

1

13.8.

Muzeum Vysočiny – foto z přírody

0

3

Minifarma v Ráji u Jihlavy

2

12

19.8.

Výlet do Rantířova

0

4

20.8.

Kdo se dívá do trávy – výstava v kavárně Muzeum

0

3

1. – 4.7.

15. a 21.8.

58
21.8.

Výlet do Rantířova

0

4

21.8.

Výlet do Havlíčkova Brodu

0

3

22.8.

Výlet do Jezdovic

0

6

23.8.

Návštěva Městské knihovny

3

0

9.9.

Kdo se dívá do trávy – výstava v kavárně Muzeum

11

0

9.9.

20 let SUŠ grafické – výstava v galerii školy

10

0

10.9.

Jarmark Na Kopečku

12

0

10.9.

Fotografie J. Listikové v městské knihovně

5

0

11.9.

Jarmark Na Kopečku

5

13

13.9.

Den otevřených dveří v Azylovém domě v Jihlavě

6

3

Rekondiční pobyt v Zubří

21

19

24.9.

Návštěva hasičů v Kozlově

10

14

25.9.

Výstava 111 let PN

0

11

25.9.

Canisterapie

9

0

27.9.

Den s Krajem Vysočina na Hlavním nádraží ČD – simulovaný
střet vlaku s autem, osobou

5

7

2.10.

Canisterapie

0

2

2.10.

TESCO – prohlídka, nakupování

0

4

7.10.

Exkurze SONEPAR Jihlava

0

3

8.10.

Slavnostní otevření přístavby DTS – vystoupení klientů

10

0

9.10.

Canisterapie

13

0

10. a
21.10.

Tvoříme pro radost – výstava Adapty na Magistrátu města
Jihlavy

14

5

10. a
21.10.

Jináč? – výstava v klubu Zacheus

14

10

14.10.

Prohlídka, nakupování v Hypernově

0

6

15.10.

Stardance – soutěž tanečních skupin soc. služeb v Chotěboři

14

4

15. a
22.10.

Činnosti s canisterapeutickými prvky

0

4

22.10.

Divadlo Inventura Praha . Když Halloween, tak s požíračkou

2

3

16. – 20.9.

59
23.10.

Canisterapie

13

0

29.10.

Muzeum Vysočiny – výstava minerálů

0

2

30.10.

Canisterapie

0

6

30.10.

Muzeum Vysočiny - společenský život hmyzu

0

2

30.10.

Výlet do Rantířova

0

3

5.11.

Čím jsem chtěl být – DS Studánka v DNK

19

16

6.11.

Muzikoterapie

12

10

6.11.

Adapta – výstava

0

3

6.11.

Vernisáž – výstava DTS a Klubu důchodců, pěvecký sbor
seniorek v městské knihovně

0

9

7.11.

Pěškotours

6

2

8.11.

Kuželky cup turnaj pořádaný APLA Vysočina

5

0

8.11.

Košíková

0

3

15

9

12.11.

Kuželky Tours – turnaj DTS

13.11.

Canisterapie

6

5

13.11.

Canisterapie – projekt P. Sobotkové

2

4

19.11.

ABBA- poslechová diskotéka v městské knihovně

16

11

20.11.

Canisterapie

0

6

21.11.

Vernisáž výstavy obrazů a fotografií Šach mat klientů DTS
v PG Bez obav

12

8

21.11.

Výstava fotografií NZDM Erka

0

3

0

5

22.11.

Canisterapie – projekt P. Sobotkové

27.11.

Bruslení na Zimním stadionu

7

7

28.11.

Zdobení vánočního stromku na Masarykově náměstí

4

0

2.12.

Prodejní výstava na ZŠS a PŠ

6

0

2.12.

Výstava vánočních stromků na Masarykově náměstí

0

9

3.12.

Vystoupení DS DTS Cirkus na ZŠ Jungmannova

16

0

3.12.

Vánoční punč – představení v HD

15

19

4.12.

Mikulášský turnaj ve stolním tenisu v Břežanech

2

2

60
5.12.

Muzikoterapie

6

13

6.12.

Mikulášská diskotéka v College Clubu

17

12

9.12.

Duo Viola v DTS - písničky a tanec „Veselé Vánoce“

15

17

9.12.

Koncert pěveckého sboru Melodie na Magistrátu města
Jihlavy

0

5

10.12.

Vystoupení dětí z MŠ Mahenova v DTS

18

13

11.12.

Program ZŠ Jungmannova v kině Dukla

5

0

12.12.

Vánoční setkání s rodinami klientů DS

23

8

12.12.

Barevné Vánoce na KÚ

0

10

13.12.

Vánoční zpívání v Domově pro seniory Jihlava - Lesnov

2

9

13.12.

Vánoční setkání s rodinami TS

12

17

16.12.

Vánoční výstava na Magistrátu města Jihlavy

5

0

18.12.

Návštěva a zpívání v Obchodní akademii

11

6

19.12.

Předvánoční odpoledne v Domově pro seniory Jihlava Lesnov

0

5

20.12.

Vánoční dopoledne v ZŠ Kollárova

0

4

Mgr. Hana Jelínková
vedoucí přímé péče
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Praxe v Denním a týdenním stacionáři Jihlava
v roce 2013

Stupeň školy

Počet praktikantů

VŠ

16

VOŠ

16

SŠ

3

SOU

1

rekvalifikační kurz

24

62
Přehled exkurzí a návštěv v roce 2013

Datum

Počet osob

21.3.

Vernisáž v PG Bez obav

13.6.

Generálka vystoupení klientů DTS Hrajeme pro Vás
v Divadle Na Kopečku

150

14.6.

Vystoupení klientů DTS Hrajeme pro Vás v Divadle Na
Kopečku

400

24.6.

Návštěva žáků s třídní učitelkou ZŠ Jungmannova Jihlava

26.6.

Vedoucí praxe SVOŠ sociální

8.10.

Slavnostní otevření přístavby DTS

21

21.11.

Vernisáž výstavy Šach mat v PG Bez obav

18

21. 11.

Stáž pracovnic ze stacionáře Úsměv z Třebíče

2

26.11.

Klientský audit Rytmus o. s. na denním stacionáři

4

28.11.

Setkání s bývalými pracovníky DTS a ženami na MD

14

10.12

Návštěva dětí z MŠ Mahenova

20

Mgr. Hana Jelínková
vedoucí přímé péče

25

16
1

