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ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 

za rok 2014 

 

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 
postižením s důrazem na respektování jejich práv, přátelskou atmosféru a příjemné 
prostředí. 
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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 
 zájemcům s psychiatrickou diagnózou, která převažuje nad mentálním 

handicapem a svými projevy znemožňuje soužití v kolektivu  
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 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 

 

 

1.7    FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI 
 

 

 

 

 

              Doprava služebním vozidlem 

Vodoléčba 

Doprava klientů vozidlem profesionální autodopravy 

Vodoléčba 

Televizor na pokoji 

 

Doprava klientů služebním vozidlem 

 

Doprava klientů vozidlem profesionální autodopravy 
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1.8 INFORMOVANOST O SLUŽBĚ 
 

Průběžně aktualizujeme naše webové stránky a jejich prostřednictvím informujeme o naší 
činnosti. Administrátorem webových stránek je sociální pracovnice. Webové stránky: 
www.stacionar-jihlava.cz. 

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. 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. Veřejnost se mohla blíže seznámit 
s našimi službami při Dnu otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb 7.10.           
a se schopnostmi našich uživatelů např. při návštěvě výstavy „Co Tě v hlavě napadne II“ 
v Městské knihovně Jihlava po celý měsíc říjen 2014. 
 

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   
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2.3  VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ K 31. 12. 2014 
 

VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ K 31. 12. 2014 

 

Poskytovaná 
služba 

Denní stacionář Týdenní stacionář 

Počet mužů 15 17 

Počet žen 15 11 

Průměrný věk 35,1 27,1 

Počet uživatelů do 
18 let věku 

0 3 

Celkem uživatelů 30 28 

 

 

 

POHYB UŽIVATELŮ V ROCE 2014 

 

Počet uživatelů Týdenní stacionář Denní stacionář Celkem 

K 1.1.2014 28 28 56 

Přijatí  2 3 5 

Propuštění  2 1 3 

Zemřelí  0 0 0 

K 30.6.2014 28 30 58 
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3 ZAMĚSTNANCI 

3.1 STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 
 

Evidenční počet k 31.12.2014   42 
Průměrný fyzický počet k 31.12.2014  41,97 
Průměrný přepočtený počet k 31.12.2014  41,47 
 
Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené  4 
 
PRŮMĚRNÝ PLAT ZAMĚSTNANCŮ 
 

Kategorie 
 

Průměrný 
přepočtený 

počet 

Průměrná  
platová 

třída 

Průměrný hrubý plat 
měsíční v Kč 

Služby sociální  11,08 6,36 16.639,00 
Služby pedagogické 11,39 8,45 23.235,00 
Služby zdravotnické 7 9,57 26.938,00 
THP 5 9,20 27.138,00 
Ostatní  7 2,86 15.192,00 
Celkem  41,47 7,22 21.211,00 
 
 

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. 

Cvičný požární poplach spojený s evakuací uživatelů: 24. 6., 25. 9., 24. 10. 

 

3.3 PRACOVNÍ ÚRAZY V ROCE 2014 
 

Druh pracovního úrazu počet 
Drobný 4 
Odškodněný bolestným 1 
S pracovní neschopností 0 
Pracovních úrazů celkem 5 
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3.4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ABSOLVOVANÝCH V RÁMCI 
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCI DTS JIHLAVA V ROCE 
2014 

 

Vzdělávací akce Počet 
účastníků 

Sexualita a vztahy lidí s postižením I 
Petr Eisner DiS. 
V rámci projektu Transformace sociálních služeb (dále TRASS) 

25 

Efektivní trénink domácích prací                                         TRASS 
Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová, Skok do života 

24 

Seznámení s projektem DTS Jihlava Transformace sociálních služeb                          
TRASS 

40 

10 kroků transformace                                                       TRASS 
Mgr. Iveta Beranová 

12 

Podporované rozhodování uživatelů                                     TRASS 
Mgr. Barbora Rittichová 

12 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením                      TRASS 
Mgr. Zuzana Thűrlová, Agentura Osmý den 

9 

Sebeobhájci                                                                      TRASS 
Mgr. Lenka Bernardová 

9 

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny                          TRASS 
Mgr. Petra Kačírková 

6 

Komunikace a PR v procesu změny                                      TRASS 
Martina Macurová 

9 

Finanční řízení sociální služby v transformaci                        TRASS 
Ing. Mgr. Matěj Lejsal  

2 

Supervize projektu transformace sociálních služeb                TRASS 
Mgr. Radomír Bednář 

93 

Zkušeností k respektování 
PhDr. Lucie Dobešová, Mgr. Blanka Kaválková, Koventina 

5 

Psychologie barev 
Mgr. Lucie Poláková 

11 

Psychohygiena 
PhDr., Mgr. Jeroným Klimeš, PhD. 

2 

Zvyšování kvality sociální služby 
QUIP Praha 

1 

Problematika ÚP v kontextu poskytovatelů sociálních služeb 
Konference APSS ČR 

4 

Právní odpovědnost poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb 
Curatio 

3 

Změny v oblasti druhologie sociálních služeb 
KrÚ Vysočina, MPSV 

3 

Nový občanský zákoník 
Mgr. František Korbel PhD. 

2 

Konference pro ředitele a ekonomy 
APSS ČR 

2 

Základy evaluace sociálních služeb 
Mgr. Daniel Hanzl 

1 

Úprava písemností podle ČSN 1 
Diagnostický materiál komunikační profil MATRIX 
PhDr. Jana Pešková PhD., Kristýna Hemzáčková 

1 
 

Stáž v denním stacionáři Úsměv v Třebíči 2 
Stáž v denním stacionáři Zdislava v Novém městě na Moravě 2 
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Vzdělávací akce Počet 
účastníků 

Péče o diabetika v domácí péči a v sociálním zařízení 
Bc. Marika Krejčí 

3 

Podzimní konference nelékařských oborů 
Psychiatrická nemocnice Jihlava 

4 

5. neurologicko – rehabilitační konference 
Nemocnice Jihlava 

3 

Paliativní péče v praxi 
MUDr. Bohdan Trnka 

1 

Moderní pružný tejp v práci fyzioterapeuta 
Mgr. Tereza Dvořáková PhD. (NCO NOZ) 

1 

Zásady osobní a provozní hygieny 5 
Roční závěrka + inventarizace 2 
Problematika pracovního práva 2014 2 
Majetek a jeho odpisy pro VÚJ 1 
Veřejnoprávní kontrola hospodaření 1 
Vykazování dat OK system 1 
Přechod financování na kraje 
KrÚ Vysočina 

2 

Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě 1 
Účet + rozpočet práce s programem 1 
Seminář uživatelů programu FLUX 1 
Roční zúčtování daní 1 
Zdravotní pojištění 1 
Cestovní náhrady 2 
Pokladna, pokladní 2014 1 
FKSP a sociální fondy 1 
Školení BOZP a PO 40 
Cvičný požární poplach + cvičná evakuace uživatelů 40 
Školení řidičů 
Autoškola Musil 

4 
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3.5 SUPERVIZE 
 

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

 

Termín 
konání 

Typ 
supervize 

Počet účastníků 

2. 4. 2014 Případová 10 

  3. 4. 2014 Případová 12 

  3. 4. 2014 Individuální 1 

15. 10. 2014 Případová 21 

 
  
 
Supervizor: PhDr. Hana Vyhnálková, supervizorka Českého institutu pro supervizi 
 
 

Termín 
konání 

Typ 
supervize 

Počet účastníků 

 31. 3. 2014 Individuální 1 
 
 
 
 
Supervizor: PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph. D. 
 

 
Termín 
konání 

Typ 
supervize 

Počet účastníků 

27. 8. 2014 Manažerská 
individuální 

1 

3. 9. 2014 Manažerská 
skupinová 

3 

22. 10. 2014 Manažerská 
individuální 

1 

6. 11. 2014 Manažerská 
skupinová 

4 

17. 12. 2014 Manažerská 
individuální 

1 
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4 HOSPODAŘENÍ DTS JIHLAVA V ROCE 2014 
 

4.1 PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ NA ROK 2014 
 

1. Neinvestiční náklady 19.137.014,71 plnění 99 % 
    z toho mzdové náklady 
           sociální a zdrav. poj. 

10.625.000,00 
  3.590.165,00 

plnění 100 % 
plnění 100 % 

2. Výnosy 19.269.454,14 plnění 99 % 
3. Transfery 13.899.400,00 plnění 100 % 
 z toho příspěvek zřizovatel 
                dotace od státu 
                dotace od kraje 

10.421.000,00 
3.478.400,00 

0 

Plnění 100 % 
plnění 100% 

4. Výsledek hospodaření 132.439,43  

5. Počet zaměstnanců 41,47 Plnění 100% 
 

 
VÝNOSY  

Dotace a příspěvky:  
Státní dotace pro TS 2.062.400,00 Kč 
Státní dotace pro DS 1.416.000,00 Kč 
Dotace od Kraje Vysočina pro TS 0,00 Kč 
Dotace od Kraje Vysočina pro DS 0,00 Kč 
Příspěvek od zřizovatele pro TS 6.773.650,00 Kč 
Příspěvek od zřizovatele pro DS 3.647.350,00 Kč 
Celkem dotace a příspěvky na provoz 13.899.400,00 Kč 

 
 

Vlastní tržby od uživatelů:  
Tržby z prodeje služeb TS 3.345.482,00 Kč 
Tržby z prodeje služeb DS 1.351.991,00 Kč 
Celkem tržby od uživatelů 4.697.473,00 Kč 
  
  
Tržby za zdravotní výkony TS: 377.653,32 Kč 
  
  
Výnosy z prodaných výrobků uživatelů: 108.275,00 Kč 
  
  
  
Ostatní výnosy(materiálové dary,výnos 
z tomboly, z prodeje majetku, úroky) 

32.779,77 Kč 

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

 
6.000,00 Kč 
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Čerpání fondů : 
 

  

Čerpání fondu odměn  0,00 Kč 
Čerpání rezervního fondu z VH  13.680,00 Kč 
Čerpání rezervního fondu z fin.darů                           84.193,05 Kč 
Čerpání fondu reprodukce majet. na opravy                                      50.000,00 Kč 
CELKEM čerpání fondů ve výnosech   147.873,05 Kč 

 
 
 
 
 
 

 

Přijaté finanč.dary do rezervního fondu :  
 

 

Občané obce Kozlov 9.500,00 Kč 
MUDr.Gurková Jihlava 15.000,00 Kč 
Komerční pojišťovna Praha 26.000,00 Kč 
Pavel Kundelius Malý Beranov 25.000,00 Kč 
Lucie Karásková Jihlava 1.777,00 Kč 
bauMax Jihlava 11.000,00 Kč 
CELKEM finanční dary 88.277,00 Kč 

 
 

 

Přijaté finanční dary do investičního 
fondu: 
 

 

 - 0 
 
  

Přijaté materiálové dary: 
 

   

Modeta Style Jihlava Plavky 3 ks 750,00 Kč 
Elektro Řezníček Jihlava Drobné věcné dary 3.000,00 Kč 
Krones Telč Tex.odstřižky a dřev.odřezky 8.000,00 Kč 
Burianová Magda Jihlava Slunečník se stojanem 2.000,00 Kč 
CELKEM materiálové dary  13.750,00 Kč 
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NÁKLADY 

 
Spotřeba materiálu v r.2014 činila celkem 673.563,37 Kč. Zahrnuje čistící   
a desinfekční materiál za 104.725,15 Kč, materiál na údržbu za 24.792,80 Kč, ostatní 
materiál (zdravotnický, baterie do požárních hlásičů, hodin a učebních pomůcek, 
pomůcky pro pracovní činnost, drobné kuchyňské potřeby a nádobí,  apod.)                  
za 145.748,99 Kč, materiál na výrobky určené k prodeji v galerii Bez obav za     
42.737,10 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku v jednotlivé ceně pod 3.000 Kč    
za 67.948 Kč, pracovní oděvy a obuv za 71.431,73 Kč, didaktické pomůcky a odbornou 
literaturu za 29.098 Kč, pohonné hmoty za 56.874,60 Kč, poštovní známky za 2.197 Kč, 
potraviny na cvičné vaření (hrazeno z finančních darů) za 4.357 Kč, kancelářské potřeby 
za 123.653 Kč.  

 
Spotřeba energie činila v r.201 celkem 272.122 Kč, z toho spotřeba elektřiny    
167.526 Kč a vodné-stočné-srážkovné 104.596 Kč. 

 
Za celodenní stravu uživatelů nakupovanou od firmy Naděžda Špejtková jsme zaplatili 
celkem 1.104.856 Kč.  

 
Náklad nazvaný změna stavu zásob vlastní výroby činí 1.705 Kč a představuje náklad 
na materiál výrobků, které zůstaly k 31.12.2014 v galerii Bez obav a budou prodány  
v následujícím roce.  

 
Provedli jsme opravy majetku za 255.944,65 Kč, z toho opravy budovy a zařízení     
za 164.486,65 Kč (zábradlí, zvedák nad vanou, PC, kopírka, výmalba, vodní lůžko, 
elektroinstalace a vodovodní baterie, WC, žehlička, hifi věž, automatická posuvná brána, 
ovládání polohovacích lůžek, sekačka na trávu, jízdní kola, myčka nádobí,  osvětlení       
a elektroinstalace, výtah, zabezpečovací signalizace, hydranty apod.), opravy služebních 
vozů za 47.748 Kč, dále povinné revize výtahu, zabezpečovací signalizace, hromosvodů, 
elektrických zařízení a spotřebičů, hasících přístrojů, hydrantu, technické kontroly 
vozidel, zvedáku nad vanou, tělocvičného nářadí uvnitř budovy i na zahradě, vše          
za 43.710 Kč. 
 
Cestovné zaměstnanců v roce 2014  činilo 208.860 Kč a náklady na reprezentaci 
2.566 Kč.  

 
V ostatních  službách – celkem 1.703.958,33 Kč - je zaúčtováno: nájemné galerie 
Bez obav 1.000 Kč, nájemné z nemovitosti Královský vršek 695.700 Kč,  poštovné   
3.870 Kč,  programy (včetně jejich aktualizace, údržby, hostingu www) 169.953,85 Kč, 
poplatky z účtů v bance 13.534,50 Kč, poplatky za rozhlas a televize 24.300 Kč, telefony 
75.813,76 Kč, předplatné odborného tisku 5.257 Kč, vstupné uživatelů na kulturní          
a sportovní akce (hrazené z finančních darů) 76.659,05 Kč, ostatní režijní náklady, např. 
preventivní zdravotní péče, svoz komunálního odpadu,  praní ložního prádla, střežení 
objektu, služby požární ochrany a bezpečnosti práce, doprava na kulturní a sportovní 
akce klientů, parkovné, členský poplatek APSS, inzerce ve Zlatých stránkách a ostatní 
služby 156.817,17 Kč, právní a ekonomické služby 29.441 Kč, vzdělávání zaměstnanců 
116.606 Kč,  dodávka tepla na Královském vršku a v galerii Bez obav za 336.006 Kč.  
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Prostředky na platy zaměstnanců činí 10.625.000 Kč včetně náhrad za prvních 14 dní 
pracovní neschopnosti ( 69.687 Kč).  
Na 32,7% platů byla použita státní dotace. 

 
Zákonné sociální a zdravotní pojištění činilo  3.590.165 Kč  (je odvozeno          
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 43.942 Kč. 

 
Zákonné sociální náklady  činily  celkem 313.814,91 Kč, z toho zákonný příděl 
106.250 Kč do FKSP podle vyhlášky č.114/2002 Sb., v platném znění a příspěvek         
na stravování zaměstnanců 207.564 Kč. z rozpočtu podle vyhlášky č.84/2005 Sb. 

 
Jiné daně a poplatky – dálniční známka 1.500 Kč. 

 
Ostatní náklady z činnosti ve výši 59.297 Kč  zahrnují  pojištění majetku                  
a odpovědnosti za škodu, povinné ručení a havarijní pojištění vozidel.  
 
Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2014 ve výši 169.409 Kč jsou v souladu            
se zřizovatelem schváleným odpisovým plánem. 

 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku činí 298.217 Kč  - pořídili jsme např. 
program na archivaci emailů, server, externí HDD, lednice, kávovar, sedací soupravu, 
sušičku prádla, kancelářské židle, notebook, vysoušeč do suterénních prostor, 
kombinovaný truhlářský stroj a hoblici do truhlářské dílny.  

 
Daň z příjmů 69,36 Kč - změnou zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb.  
jsou od 1.1. 2014 připsané úroky z běžného účtu zdaněny daní z příjmů. 
 
 

Stav běžného účtu k 31. 12. 2014: 
 

  

Provozní prostředky  993.426,21 Kč  
Prostředky fondu odměn         159.269,00 Kč  
Prostředky rezervního fondu z darů 145.483,00 Kč  
Prostředky rezervního fondu ze zlepš.VH 152.089,34 Kč 
Prostředky fondu reprodukce majetku    149.039,82 Kč  
CELKEM stav účtu  1.599.307,37 Kč 
 
 
Stav účtu FKSP k 31. 12. 2014 42.405,36Kč 
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Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2014 
 

  

Běžná pokladna 13.320,00 Kč 
Pokladna finančních darů 1.248,00 Kč 
Pokladna cizích prostředků 0 Kč 
Pokladna valutová 0 Kč 
Pokladna prodaných výrobků 1.384,00 Kč 
CELKEM 15.952,00 Kč 
   
  

Stavy fondů k 31.12.2014 
 

  

Fond odměn 159.269,00 Kč 
Fond kulturních a sociálních potřeb 38.415,36 Kč 
Fond rezervní z výsledku hospodaření                                           152.089,34 Kč 
Fond rezervní z darů 140.674,95 Kč 
Fond reprodukce majetku (investiční) 149.039,82 Kč 
CELKEM fondy organizace 639.488,47 Kč 
 
 
Dlouhodobý  majetek pořízený          0 Kč 
 
Dlouhodobý majetek   vyřazený         0 Kč 

 
Nedokončený dlouhodobý majetek     0 Kč 
 

 
 
 

4.2  NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO  
         HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU DO FONDŮ 
 
  
Fond odměn podle §32 zákona 
250/2000Sb o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění 

70.000 Kč 

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

    62.439,43 Kč 

 
 

 

 

 



 
 

21 
 

4.3  POROVNÁVACÍ TABULKA S UPRAVENÝM PLÁNEM 
ROK 2014   

  
          

Neinvestiční náklady           Plán 2014 Skutečnost 2014      plnění   
          

501 spotřeba materiálu              600 000,00                   673 563,37    112%   
502 spotřeba energie                294 000,00                   272 122,00    93%   
503 spotřeba neskladovatel.dod.           1 200 000,00                1 104 856,00    92%   
508 změna stavu zásob vl. výroby                 2 000,00                       1 705,00    85%   
511 opravy a udržování              222 000,00                   255 944,65    115%   
512 cestovné zaměstnanců                40 000,00                     20 886,00     52%   
513 náklady na reprezentaci                 5 000,00                       2 566,00     51%   
518 ostatní služby             1 954 591,00                1 703 958,33     87%   
521 mzdové náklady (vč. OON)         10 625 000,00               10 625 000,00     100%   
524 zákonné sociální pojištění           3 591 000,00                3 590 165,00     100%   
525 jiné sociální pojištění                45 000,00                     43 942,00     98%   
527 zákonné sociální náklady              315 000,00                   313 814,00     100%   
538 jiné daně a poplatky                           -                         1 500,00         
549 jiné ostatní náklady                60 000,00                     59 297,00     99%   
551 odpisy                169 409,00                   169 409,00     100%   
558 náklady z dlouhod.majetku              250 000,00                   298 217,00     119%   
591 daň z příjmů                             -                             69,36         Neinvestiční náklady 
celkem             19 373 000,00               19 137 014,71     99%   
  

 
          

Výnosy             Plán 2014 Skutečnost 2014       plnění   

 
601 výnosy z prodeje vlast. výrobků              100 000,00                   108 275,00     108%   
602 výnosy z prodeje služeb           5 019 600,00                5 075 126,32     101%   
643 výnosy z vyřaz.pohledávek                           -                         6 000,00         
646 výnosy z prodeje dlouh.majet.                           -                         2 000,00         
648 zúčtování fondů                300 000,00                   147 873,05     49%   
649 ostatní výnosy z činnosti                30 000,00                     30 413,00     101%   
662 úroky                             -                           366,77         
672 výnosy z transferů z darů                24 000,00                                -           
672 výnosy z transferů         13 899 400,00               13 899 400,00     100%   
Výnosy celkem           19 373 000,00               19 269 454,14     99%   

  
  

Výnosy           19 269 454,14       
Náklady           19 137 014,71       
Výsledek hospodaření               132 439,43       
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5 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ DTS 
JIHLAVA NA ROK 2014 

 

Kontrolovaná oblast Kdo kontroluje Frekvence 
Porovnání stavu DHM, DDHM, DND, DDNM 
v rozvaze a podrozvaze se stavem v evidenci 
majetku 

Ekonom 
Účetní 
Skladový referent 

Měsíčně 

Porovnání částky odpisů vypočtených 
programem EMA s částkou vypočtenou dle 
směrnice o odepisování majetku 

Ekonom 
Účetní 

Čtvrtletně 

Porovnání stavu skladových zásob v rozvaze 
se stavem v evidenci zásob 

Ekonom 
Účetní 
Skladový referent 

Měsíčně 

Kontrola všech pokladních dokladů Ředitel Měsíčně 
Kontrola zaplacených úhrad za pobyt a 
vytvoření jmenovitého soupisu dlužníků, 
který slouží jako podklad pro zasílání 
upomínek 

Ekonom 
Účetní 

Měsíčně 

Kontrola odpracovaných směn zaměstnanců 
v návaznosti na poskytnutí příspěvků na 
obědy 

Hospodářsko – 
správní referent 

Měsíčně 

Kontrola správnosti výpočtu všech cestovních 
náhrad 

Ekonom 
Účetní 

Průběžně 

Kontrola výpočtu úhrady za poskytnuté 
služby 

Sociální pracovnice Průběžně 

Kontrola správnosti proplacení všech faktur Hospodářsko – 
správní referent 

Průběžně 

Kontrola dokumentace individuálního 
plánování služby 

Vedoucí přímé péče Průběžně 

Kontrola docházky zaměstnanců Ředitel Průběžně 
Měsíčně 

Kontrola ošetřovatelské činnosti, podávání 
léků, vedení ošetřovatelské dokumentace 

Vedoucí 
ošetřovatelského 
úseku 

Průběžně 

Kontrola dodržování hygieny při podávání 
stravy, dodržování norem podle věkových 
kategorií strávníků 

Vedoucí 
ošetřovatelského 
úseku 

Průběžně 

Kontrola úklidu a hygieny v rozdělovně 
stravy, jídelně, denních místnostech 
uživatelů, ložnicích, chodbách a v sociálních  
zařízeních 

Vedoucí 
ošetřovatelského 
úseku 
Ředitel 

Průběžně 
Měsíčně 

Kontrola dodržování SQSS, vnitřních 
předpisů a metodik 

Ředitel 
Vedoucí přímé péče 
Sociální pracovnice 
Vedoucí 
ošetřovatelského 
úseku 

Průběžně 
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5.1 VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ      
V DTS JIHLAVA V ROCE 2014 

 

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;  

 

6.1.1  DOKONČENÍ VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY 
 

V 1. čtvrtletí roku 2014 jsme dokončovali vybavení přístavby budovy stacionáře, 
realizované díky projektu ROZVOJ DENNÍHO A TÝDENNÍHO STACIONÁŘE JIHLAVA, 
dotovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Jednalo se zejména 
o estetické doladění interiéru kavárny a přilehlé chodby.  

Zahájili jsme pravidelný pracovní zácvik uživatelů v nových dílnách – textilní a výtvarné 
dílně a v truhlářské a košíkářské dílně. Pracovní zácvik probíhá i v kavárně – pro 
účastníky kurzu obsluhy. Nové prostory pro pracovní zácvik splňují naše představy         
a motivují uživatele i zaměstnance. Poskytují dostatek úložného prostoru pro materiál. 
Umožňují oddělit pracovní prostory od prostor k jinému účelu (společenské prostory, 
odpočinkové zóny, apod.). 

Kavárnu využívají pro neformální posezení uživatelé i jejich rodinní příslušníci. Pořádáme 
zde společenské a oficiální akce a také vzdělávací akce pro zaměstnance, při nichž se 
osvědčila interaktivní tabule, kterou ale používáme i pro uživatele – při PC kurzu, různých 
vzdělávacích a relaxačních aktivitách, pro sledování filmů nebo sportovních přenosů. 

 

Všechny nové prostory jsou plně vytíženy. Kavárna se stala díky své „neústavní“ podobě 
oblíbeným místem pobytu uživatelů a návštěv DTS Jihlava.  

27. 3. jsme uspořádali Den otevřených dveří pro pozvané hosty a veřejnost, kdy si mohli 
návštěvníci prohlédnout přístavbu budovy, v praxi vyzkoušet snoezelen a posedět 
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v kavárně. Potěšilo nás, že přišlo hodně návštěvníků a že se jim podle jejich vyjádření 
nové prostory líbily. 

 

6.1.2 ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE S ODBOREM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
         MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVY NA ÚPRAVÁCH ZAHRADY DTS  

         JIHLAVA 

Po dokončení přístavby a revitalizace budovy jsme se začali věnovat úpravám zahrady 
v areálu stacionáře, abychom sladili okolí s novým, vylepšeným vzhledem budovy.          
O spolupráci jsme požádali odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. 

S pracovníky odboru jsme na místě dohodli rozsah a postup prací. Během jarních měsíců 
byly vykáceny poškozené dřeviny, zarovnány túje kolem plotu, vypleto hřiště, 
chemickým postřikem ošetřena skalka a poté zakryta ochrannou fólií.  

Podle pokynů ing. Martiny Gregorové, vedoucí oddělení služeb v životním prostředí jsme 
v květnu podali žádost o uvolnění finanční částky z Ekologického fondu na realizaci 
sadových úprav v areálu DTS Jihlava. Sadové úpravy by měly zahrnovat následující 
položky: 

 Úpravu prostoru před hlavním vstupem – realizaci trvalkového záhonu 
 Vybudování tří pěstebních záhonů o rozměrech 4 x 2 m pro provozování pracovní 

terapie uživatelů 
 Vybudování pocitového chodníčku a bylinného záhonu 
 Osázení zdi z vegetačních tvárnic 
 Případné dosadby keřů a stromů po zhodnocení současného porostu 

 

Realizace úprav je závislá na schválení požadované finanční částky (200.000 Kč) a 
dohodě s OŽP na vhodných termínech z hlediska vegetačních období rostlin. 

 

6.1.3 PROJEKT TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Pokračovali jsme v projektu TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, zahájeném v dubnu 
2013. 

Projekt řídí Národní centrum transformace sociálních služeb (MPSV). Konzultantem 
projektu DTS Jihlava je Bc. Marta Valová, pracovnice Domova bez zámku. Cílem projektu 
je vytvořit koncepci pobytových sociálních služeb komunitního typu s celoročním 
provozem v Jihlavě. 
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Aktivity projektu uskutečněné v roce 2014: 

 Schválení vstupních dokumentů k projektu Radou města Jihlavy (leden) 
 Zasedání Komise pro neziskovou, sociální oblast a prevenci RMJ v DTS Jihlava – 

seznámení členů komise s projektem (21. 1.) 
 Informace zaměstnancům o projektu (únor) 
 Informace uživatelům o projektu (únor) 
 Seminář Vyhodnocování situace dětí a rodiny, Lumos Praha (10. 2.) 
 Beseda pro uživatele s Lukášem Blažíčkem, bývalým klientem DTS Jihlava,          

t. č. klientem chráněného bydlení v Jindřichově Hradci (5.3.) 
 Workshop Sexualita a vztahy lidí s postižením I, Petr Eisner (4. 2., 15. 5.) 
 Workshop 10 kroků transformace (25. 3.) 
 Supervize Mgr. Radomír Bednář, ředitel DOZP Stod (27. 2., 24. 4., 26. 6., 21. 8., 

23. 10., 18. 12.) 
 Výstava o transformaci sociálních služeb v galerii Bez obav – informace pro 

veřejnost – „CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE…TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“ 
(březen – srpen) 

 Hodnocení míry podpory uživatelů týdenního stacionáře (duben – červen) 
 Konzultace Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (červen) 
 Konzultace Podporované rozhodování uživatelů (17. 6.) 
 Schůzky užšího transformačního týmu (14. 1., 26. 2., 20. 5., 27. 11., 3. 12.) 
 Schůzky širšího transformačního týmu (24. 6., 21. 11., 3. 12. – na KrÚ Vysočina – 

ustavení pracovní skupiny) 
 Výjezdní zasedání širšího transformačního týmu v Domově bez zámku v Náměšti 

nad Oslavou (23. 9.) 
 Hodnocení průběhu transformačního projektu pracovníky MPSV (28. 8.) 
 Workshop Finanční řízení sociální služby v transformaci (9. 9.) 
 Rozhodování s podporou – konzultace pro uživatele, Mgr. Barbora Rittichová     

(10. 9.) 
 Setkání TRASS v Uherském Hradišti – Práce s lidmi s duševním onemocněním   

(15. 9.) 
 Konzultace Sebeobhájci, Mgr. Lenka Baldová (24. 9.) 
 Workshop Efektivní trénink domácích prací, Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová, 

Skok do života (2. 10., 21. 10.) 
 Konzultace Komunikace a PR v procesu změny, Martina Macurová (25. 11.) 
 Setkání TRASS  v Brně – Podpora transformace z fondů EU v letech 2014 – 2020 

(9. 12.) 
 

 

 

6.2 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 zacházet s varnou 
konvicí 

Nácvik dovedností při zvládání péče o vlastní osobu 

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 

snoezelen Aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti 

Výlety, delší vycházky Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnost 

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 a obsluhy v 
kavárně 

Nácvik dovedností při zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních 
pracovních návyků a dovedností 

Tkaní na textilním stavu Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních 
návyků a dovedností 

Společenské hry 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 
 Uživatelé se mohli zúčastnit konzultace Podporované rozhodování v rámci projektu 

Transformace sociálních služeb 
 
 

6.2.1 PODPORA VYTVÁŘENÍ A ZDOKONALOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH 
PRACOVNÍCH NÁVYKŮ A DOVEDNOSTÍ 

 

 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 
dovedností 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 2014 za 108.275 Kč 
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Realizované výstavy v galerii Bez obav v roce 2014  

 

 ŠACH MAT 
Koláže a fotografie z činností klientů v galerii Bez obav 

1. 11. 2013 – 28. 2. 2014 

 

 Co to je, když se řekne TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Odpovědi slovem i obrazem v podání uživatelů DTS Jihlava 

3. 3. – 31. 8. 2014 

 Výstava fotografií Psychiatrické nemocnice Jihlava k 15. výročí ZOO 
při PN Jihlava 

1. 9. – 31. 10. 2014 

 

 BAREVNÉ SNĚNÍ 

Enkaustické obrázky výtvarníků z DTS Jihlava 

1. 11. – 28. 2. 2014 

 

 

MgA. Eva Rosová, pracovník v sociálních službách v galerii Bez obav o činnosti    
v galerii Bez obav: 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čtvrtým rokem funguje pravidelný provoz prodejní galerie Bez obav v Husově ulici. 
Klienti se zde pod vedením dvou stálých pracovnic věnují drobným pracovním činnostem. 
I zde vyrobené předměty se dávají na seznam výrobků, určených k prodeji. Někteří 
klienti zvládají samostatně spočítat hotovost v pokladně, ale při prodeji s nimi 
nemanipulují. Pomáhají však při obsluze zákazníků, balí jim a předávají zboží. Díky 
přátelskému prostředí si s nimi mohou  také povídat a předvést své dovednosti. 

Tradiční výrobky, jako pletené koše a košíky z papíru či pedigu, textilní polštářky, hračky, 
tašky, šperky všech barev a tvarů, keramika nově doplnily drátěné dekorace zdobené 
pestrobarevnými korálky, ale hlavně ručně tkané koberce na tkalcovském stavu. 
V textilní dílně, která vznikla v nové přístavbě stacionáře se zpracovává textilní materiál 
na koberce. Dále v galerii míváme  dešťové hole, kaleidoskopy, puzzle, figurky z vlněných 
bambulí, vše společně zpestřuje ráz našeho obchůdku. 

Ne méně důležitou součástí související s provozem Bez obav je výstavní činnost.                 
Letošní rok se dá jedním slovem nazvat transformačním, protože se více začalo mluvit    
o tématu Transformace v sociálních službách. A k tomu směřovala i největší výstava, 
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kterou jsme zde doposud měli. Šlo o to, ilustrační formou doprovodit takto závažný 
počin. Klienti se buďto koláží, kresbami či vlastním, přepsaným komentářem vyjadřovali 
k otázce samostatného bydlení a jaké představy mají, co je zajímá, čemu by věnovali 
svůj volný čas. 

Výstava Barevné snění  aneb ,,Pojďte se zasnít s námi“ byla výtvarným projektem         
6. skupiny Týdenního stacionáře, jehož se zúčastnili všichni klienti skupiny. Pracovali 
s technikou enkaustiky, kterou nanášeli na větší formáty. Barevné fantazie rozžehlených 
voskovek prozářily celý obchod a daly zapomenout na nevlídné zimní počasí za dveřmi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků             
a dovedností 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  

 

 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků             
a dovedností v jednotlivých skupinách uživatelů 
Výroba výrobků k prodeji v galerii Bez obav za podpory pracovníků přímé péče 
průběžně 

 

 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků             
a dovedností v truhlářské dílně 
 

 Jednoduché práce se dřevem – rozměřování materiálu, práce s úhelníkem, 
broušení, moření, lakování, zatloukání a vytahování hřebíků, nácvik práce 
s ruční a elektrickou vrtačkou, nácvik práce se stolní elektrickou vrtačkou, 
práce s vruty – šroubování, řezání, hoblování 

 Výroba jednoduchých výrobků ze dřeva (krmítko, podložka pod hrnec, obal 
na květináč, dřevěná koza na řezání dřeva) 

 Vyřezávání na elektrické vyřezávačce 
 Práce s lupenkovou pilkou 
 Pletení z pedigu a z papíru 
 Ubrousková technika 
 Výroba sezónních dekorací z papíru, pedigu, sena a dřeva 
 Lepení papírových krabiček 
 Výroba svícnů ze skleniček a mačkaného papíru 
 Výroba bižuterie – náušnice, náramky, náhrdelníky, brože z fima, vlny, 

minerálů, korálků a zbytkových materiálů 
 

           pod vedením Bc. Rostislava Šlechty a pracovníkům přímé péče 

           průběžně 
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 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků             
a dovedností v textilní dílně 

 Tkaní na tkalcovských stavech 

 Barvení textilu, savování, batikování 

 Malování na textil 

 Příprava textilií před nastříháním, praní, žehlení 

 Stříhání látek 

 Trhání vatelínu a vycpávání textilních výrobků 

 Obracení předšitých zvířátek z rubu na líc 

 Ruční zašívání otvorů pro plnění výplní 

 Ruční stehování, přišívání knoflíků 

 Obracení předšitých polštářků a plnění špaldou a pohankou 

 Žehlení mezi jednotlivými úkony, žehlení finálních výrobků 

 

Pod vedením pracovníků přímé péče 

           průběžně 

 Zapojení do akce KrÚ Vysočina „Čistá Vysočina“ 
Úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve dnech  

9. – 10. 4. 2014  

9. 4. DS úklid odpadků kolem silnice č. 3532 Rytířsko - Kozlov 

10. 4. TS Velký Beranov - Kozlov 

Pod patronací starostky obce Kozlov p. Milady Jiráčkové 

 

 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků              
a dovedností pracovní činností v areálu DTS Jihlava 
Nácvik pracovních dovedností: 

 Zametání 
 Hrabání listí 
 Odklízení sněhu 
 Odstraňování plevele 
 Péče o zeleň 

           
          Pod vedením pracovníků přímé péče  
 
          Průběžně 
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 Navázání spolupráce s jihlavskou pobočkou Ligy vozíčkářů s cílem najít 
uživatelům práci 
 

 Setkání uživatelů, rodičů a opatrovníků se zástupci Ligy vozíčkářů v DTS 
Jihlava, 10. 9. 

 

6.2.2 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, Mgr. Beáty Jeřábkové a Ivy Křížkové  

podle rozpisu pro jednotlivé skupiny účastníků 

Mgr. Beáta Jeřábková a Iva Křížková o kurzu vaření a stolničení 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jitka Nováková o kurzu vaření: 

Kurz technologie vaření navštěvovalo 14 uživatelů, kteří byli rozděleni do dvou skupin 
a navštěvovali kurz každou středu. 

Základním smyslem tohoto kurzu je seznámení s gastronomií v české kuchyni. Cílem 
kurzu je připravit a vést uživatele k samostatnosti při výrobě jednotlivých pokrmů, až ke 
složitější výrobě, tak aby získali schopnost zajistit svoje vlastní životní potřeby. 

Závěrem kurzu technologie vaření je zkouška, kdy si uživatel vybere z jeden pokrmů, 
které je schopen sám uvařit. Za úspěch obdrží osvědčení o průběhu dovednosti tohoto 
kurzu. 

 

KURZ VAŘENÍ - 2. polovina 2014 

Jitka Nováková je dlouhodobě nemocná. Zastupování a vedení kurzu vaření Iva Křížková 
pro týdenní stacionář. Zastupování a vedení kurzu vaření Beáta Jeřábková pro denní 
stacionář. 

Ivana Křížková o kurzu vaření – týdenní stacionář: 

Kurz vaření v Týdenním stacionáři navštěvovali 4 uživatelé. Kurz vaření byl uskutečňován 
1x za 14 dní v nácvičné kuchyňce DTS Jihlava od 13:00 do 15:00 hod. Vaříme a pečeme 
jednoduchá jídla. 
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Beáta Jeřábková o kurzu vaření – denní stacionář: 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Počet účastníků kurzu: 12 uživatelů. 

Uživatelé rozděleni do 2 skupin po 6 uživatelích. 

Časové rozmezí kurzu: 1x za 14 dní v nácvičné kuchyňce DTS Jihlava. 

U první skupiny kurz vaření probíhal v úterý od 9:30 hodin do 11:30 hodin. Druhá 
skupina měla kurz vaření ve čtvrtek od 8:00 hodin do 10:00 hodin.  

Základním smyslem kurzu vaření je seznámení s gastronomií české a zahraniční kuchyně. 
Cílem kurzu je připravit a vést uživatele k samostatnosti při výrobě jednotlivých jídel, 
jak studené a teplé kuchyně. Závěrem kurzu vaření je zkouška, kdy uživatel připraví 
jedno jídlo. Každý uživatel obdrží osvědčení za absolvování kurzu vaření, kde bude 
zmíněna celková hodinová účast uživatele a také evaluace ze zkoušky. 

 

KURZ STOLNIČENÍ - 2. polovina 2014 

Jitka Nováková dlouhodobě nemocná. Zastupování a vedení kurzu stolničení Beáta 
Jeřábková pro Denní a týdenní stacionář Jihlava. 

Beáta Jeřábková o kurzu stolničení: 

Počet účastníků kurzu: 14 uživatelů. 

Uživatelé rozděleni do 3 skupin (1. a 2. skupina po 5 uživatelích, 3. skupina                 
po 4 uživatelích). 

Časové rozmezí kurzu: 1x za 14 dní v kavárně DTS Jihlava. 

U první skupiny kurz stolničení probíhal v pondělí od 9:30 hodin do 10:30 hodin. Druhá 
skupina měla kurz stolničení také v pondělí od 10:30 hodin do 11:30 hodin. U třetí 
skupiny se kurz stolničení uskutečňoval ve čtvrtek od 14:00 hodin do 15:00 hodin 

Základním smyslem kurzu stolničení je seznámení se správným stolováním, pracovní 
zácvik s kávovary a nácvik v obsluhování hosta. Cílem kurzu je připravit a vést uživatele 
k samostatnosti při obsluhování hosta v kavárně DTS Jihlava nebo na různých 
vernisážích, výroba různých druhů káv (např. espressa, cappuccina, latte macchita, 
vídeňské kávy, alžírské kávy, turecké kávy, rozpustné kávy) a čaje, pracovní zácvik 
s kávovarem "Délonghi-MagnificaS" a "DéLonghi-Automatic cappuccino", pracovní zácvik 
s myčkou na nádobí a upevňování správnému společenskému chování. Závěrem kurzu 
stolničení je zkouška, kdy uživatel připraví jeden teplý nápoj. Každý uživatel obdrží 
osvědčení za absolvování kurzu stolničení, kde bude zmíněna celková hodinová účast 
uživatele a také evaluace ze zkoušky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nácvik samostatného nakupování 
Individuálně, podpora podle míry potřeby uživatele, viz individuální plány služby 
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 Nácvik samostatné jízdy MHD 
Individuálně, podpora podle míry potřeby uživatele, viz individuální plány služby 

 

 

6.2.3 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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6.2.4 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 
 

 Podpora osvojení slušného společenského chování v souladu s normami obvyklými 
v běžné společnosti 

 Podpora vytváření a zdokonalování základních hygienických návyků 

 Nácvik dovedností při zvládání péče o vlastní osobu 

 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností – 
příprava na zaměstnání 

 Zvláštní zřetel na nakupování, zacházení s penězi, cestování MHD, orientaci ve 
městě 

 Nácvik v praxi, v běžných společenských situacích 

 Co nejčastějším pobytem mimo stacionář, začleňováním do běžné společnosti 

 Účastí na společenských, kulturních a sportovních akcích 

 Spoluprací s dalšími subjekty mimo sociální služby 

 S individuálním přístupem k jednotlivým uživatelům 

 

6.2.5 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 
 

viz příloha Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2014 

 Spolupráce s dobrovolníky a dlouhodobými asistenty ze Soukromé VOŠ sociální 
Jihlava – pobyt uživatelů mimo stacionář 

 Individuálně podle potřeb jednotlivých uživatelů, v jednotlivých skupinách 
uživatelů: 

 Denně vycházky, pobyt mimo stacionář 
 Nakupování 
 Jízda MHD 
 Návštěvy cílů ve městě (obchody, pošta, restaurace, nádraží, kulturní        

a společenské akce, ZOO, útulek pro psy, hasiči, atd.) 
 

 

 

 

6.2.6 VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI 
 

 Logopedie 
Individuálně, vede logopedka DTS Jihlava Bc. Radka Cejpková, podle stanoveného 
rozpisu uživatelů 
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Bc. Radka Cejpková o logopedické péči v DTS Jihlava: 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leden – instalace interaktivní tabuli – seznámení s výukovými programy Mentio. 
Programy řady Mentio se využívají jako stimulační a motivační prostředek. V současné 
době máme k dispozici následující softwarové tituly: Mentio Slovní zásoba – cílené 
pojmenování, obsahuje tematicky uspořádané sady obrázků upravené digitální fotografie 
s texty. Jednotlivé sady lze libovolně kombinovat. 

Dále program Mentio zvuky – rozpoznávání zvuků a trénink sluchové paměti obsahuje 
200 zvuků z běžného života a dalších 950 krátkých zvukových podnětů. Cvičení je 
zaměřené na určování zdroje zvuku, přiřazování zvuku k obrázkům, výběr správného 
zdroje zvuku z několika možností. 

Program Mentio hlas – program pro nácvik fonace a modulace hlasu, poskytuje vizuální 
zpětnou vazbu při tvoření hlasu, zpětná vazba probíhá prostřednictvím kreslených 
obrázků. 

Program Mentio hádanky – porozumění textu, sluchová diferenciace, rozvoj logického 
myšlení. 

S tímto programem stále pracujeme, klienti se aktivně zapojují. 

Únor – program Brepta, Méďa čte – rozvoj komunikačních dovedností, hry „Co to je?, „Co 
dělají?“. Dále vyhotovení obrázkového materiálu do kavárny – práce s kávovarem. 

Březen – jarní tématika- obrazový materiál k prezentaci na interaktivní tabuli. Dále 
motorika mluvidel před zrcadlem, nácvik správného dýchání- nádech nosem, výdech 
ústy. Masáž a stimulace mluvidel, cvičení mluvidel – vysunování a zasunování jazyka, 
zavírání a otvírání úst. Foukání bublin pomocí bublifuku. 

Duben – vytvoření obrázkového jídelního lísku – klienti si dle obrazového doprovodu 
vyberou z nabídky tří obědů jeden. Jídelní lístek je tvořen s předstihem 14. dní, aktuální 
jídelní lístek je  vyvěšen na chodbě u hlavního vchodu a na další týden je vyvěšen 
v jídelně a je také posílán elektronicky do jednotlivých skupin. 

Květen – obohacování slovní zásoby, nácvik nových slov. Snaha o soustředěné 
naslouchání a porozumění slovům a jednoduchým větám, komentování dějové 
posloupnosti, seznamování se vztahy jevů a věcí. Motivace k slovnímu projevu, snaha     
o pochopení významu 2-3 slovných vět. 

Červen – rozlišování dvojic obrázků, skládání dějových obrázků. Orientace na řádce, 
stránce. Rozvíjení paměti, opakování slov, říkanek. Grafomotorická cvičení 
s uvolňovacími cviky. Procvičování zvládnutých dovedností. 

Září – vytvoření obrazového materiálu – podporované rozhodování  pro klienty, je 
vyvěšen na chodbě naproti šatně týdenního stacionáře. Zde jsou klienti seznámeni 
s pojmy svéprávnost – mohu se rozhodnout, co si koupím, jak se budu léčit, koho budu 
volit. Dále s pojmem opatrovník, opatrovnická rada, … 

Říjen – dle školící akce diagnostický materiál Matrix- lektorky: PhDr. Jana Pešková, 
Kristýna Hemzáčková jsem vytvořila komunikační tabulky pro nekomunikující klienty. 
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Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení, jakým způsobem jedinec 
komunikuje. Tento materiál se vyplňuje online při zadání COMMUNICATION MATRIX       
a zvolit jazyk- český. 

Listopad – téma zima – prezentace na interaktivní tabuli. Rytmická cvičení na jednoduché 
nástroje – bubínek, hůlky. Hra na tělo – tleskání, dupání. Podpora očního kontaktu, 
podpora napodobování, spojení gesta a řeči – umožnit chápát smysl slova. 

Prosinec – týdenní praxe sl. Kujalové v našem zařízení, dle její reflexe: Praxe byla pro 
mě velmi přínosná, získala jsem nový náhled na práci logopeda v sociálním zařízením. 
Mimo jiné jsem měla možnost si vyzkoušet přímou práci s klientem pod vedením 
logopeda. U každého klienta jsou zde v maximální šíři rozvíjeny verbální i neverbální 
projev, poznávací funkce a sociální dovednosti, které následně pomáhají k lepšímu 
začlenování klientů do běžného života. Během logopedické péče dochází k dechovým, 
artikulačním a grafomotorickým cvičením. Také se rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, 
fonematický sluch. Využívá se cvičení pro rozvoj paměti a prostorové orientace. Vždy 
s ohledem na klientovy schopnosti a dovednosti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tréninky Sportovního klubu Ježci Jihlava, člena Českého hnutí speciálních 
olympiád 
 
Příprava na soutěže ČHSO v přihlášených sportech 

Pracovníci přímé péče, průběžně 

Vedoucí SK Ježci Jihlava: Mgr. Hana Jelínková. Magda Burianová 

Účast na 11. české letní speciální olympiádě v Brně 30. 6. – 3. 7. 2014 

1. místo Veronika Lišková individuální soutěž bocca + nominace na letní světové 
hry speciálních olympiád v Los Angeles v roce 2015 

3. místo Zuzana Cahová individuální soutěž bocca 

4. místo soutěž družstev  bocca –  Ivana Gálová, Martina Žurková, Vladislav 
Svoboda, Petr Zima 

2. místo Jiří Král cyklistika 3 km 

2. místo Jiří Král cyklistika 5 km  

Účast reprezentantky SK Ježci Jihlava Veroniky Liškové na Evropských letních 
hrách speciálních olympiád v Antverpách 9. – 21. 9. 2014 

1. místo v individuální soutěži bocca 

1. místo v soutěži družstev bocca 

3. místo v soutěži dvojic bocca 

Úspěšná sportovkyně Veronika Lišková byla 30. 10. 2014 přijata na radnici primátorem 
města Jihlava ing. Jaroslavem Vymazalem a obdržela Cenu primátora Statutárního města 
Jihlavy za skvělé sportovní výsledky a reprezentaci města Jihlavy. 
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Další sportovní aktivity: 

 Plavání v bazénu ZŠ Demlova, 1 x týdně 

 Cvičení a sportovní hry v hale TJ Sokol Bedřichov (florbal, soft bocca, jóga, míčové 
hry, překážkové běhy), 1 x týdně 

 Sportovní aktivity v tělocvičně DTS Jihlava (cvičení na míčích, zdravotní cvičení, 
stolní tenis, rotopedy, relaxace) 

 Tréninky stolního tenisu pod vedením dobrovolníka Libora Kučery, 1 x týdně 

 Turnaj ve stolním tenise (13. – 16. 5.) 

 Aktivní účast na Sportovním dnu FC Vysočina, 27. 5. 

 Turnaj smíšených družstev v přehazované (10. – 13. 6.) 
 Smíšený turnaj v kuželkách, 11. 11. 
 Pěškotours a Rotopedtours – zapojení do akce Krajské hygienické stanice Jihlava 

na podporu pohybu klientů v zařízeních sociálních služeb 
 Bruslení na HZS 
 Mikulášský turnaj ve stolním tenise v Břežanech (4. 12.) 

 
 

 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 – 15 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 2014 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.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 



 
 

38 
 

 Tradiční karneval na Zezulkárně, 25. 2. 
 pokračování spolupráce s Městskou knihovnou Jihlava - poslechová diskotéka o 

Beatles, Městská knihovna Jihlava, 14. 1.; výstava „Co Tě v hlavě napadne II“ 
výtvarných prací uživatelů DTS Jihlava v prostorách knihovny v říjnu 2014 

 

 Pravidelné nácviky tanečních skupin DTS Jihlava 
Taneční skupina ÚLET 

Vedoucí Hana Wölfli Holcová, Karel Matula, Magda Burianová 

 

 

Taneční skupina Farah (břišní tance) 

Vedoucí Zuzana Krejčová, Gabriela Přibylová 

 

Veřejná vystoupení tanečních skupin DTS Jihlava v roce 2014 

 22. ples DTS Jihlava, 7. 3. 
 DMF ZŠ Havlíčkova. 5. 3. 
 Ozvěny ZŠ speciální, 6. 5. 
 Zpívání Na Kopečku, 5. 6. 
 Akademie ZŠ Třešť, 5. 6. 
 Účast v soutěži Star Dance trochu jinak, pořadatel Fokus Chotěboř, 16. 10. 

o 1. místo – taneční skupina Úlet s choreografií Proměny (kategorie skupin 
bez doprovodu) 

o 3. místo – taneční skupina Farah s choreografií Yalá a Pusinky(kategorie 
skupin bez doprovodu) 

o 4. místo - tanečníci Michaela Matějů a Radek Nejedlík pod vedením      
Stanislavy Neubauerové s choreografií Sen o pirátovi (kategorie  
jednotlivců) 

 Zpívání Na Kopečku, 6. 11. 
 Ples SPMP, 7. 12. 

 

 divadelní soubor uživatelů DTS Jihlava s názvem STACCITO 
 
           vedoucí Pavel Holík 

 
 vystoupení na Docela malém festivalu ZŠ Havlíčkova s představením Cirkus, 4. 3. 

 vystoupení ve společném pořadu v Divadle Na Kopečku s představením Cirkus, 
16. 4. 

 vystoupení v rámci Předvánočního setkání s DTS Jihlava v Divadle Na Kopečku 
s premiérou pohádky O princezně na drátkách 

 hudební skupina Drumband 

vedoucí Iveta Plottová 

hudebníci hrají na drumbeny a rytmické a etnické nástroje  
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 vystoupení ve společném pořadu v Divadle Na Kopečku, 16. 4. 

 Vystoupení na Ozvěnách ZŠ speciální, 6. 5. 

 Vystoupení na Koncertu bez hranic v jihlavském pivovaru 

 Vystoupení v rámci Předvánočního setkání s DTS Jihlava v Divadle           
Na Kopečku, 12. 12. 

 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 

o V měsíci říjnu výstava výtvarných prací uživatelů s názvem „Co Tě v hlavě 
napadne II“ v Městské knihovně Jihlava, vernisáž výstavy v rámci Týdne 
sociálních služeb 10. 10. 

 Podpora sexuálního a partnerského života uživatelů, sexuální výchova a osvěta, 
sexuální poradci a důvěrníci Magda Burianová a Bc. Rostislav Šlechta, průběžně   
a podle potřeby 

 Canisterapie – ve spolupráci s dobrovolníky ing. Hanou Soškovou a manželi 
Jurčekovými 

 Snoezelen – relaxace a uvolnění napětí ve speciálně vybavené místnosti v budově 
DTS Jihlava, pod vedením pracovníků přímé péče 

 

 Spolupráce se ZŠ speciální, kam dovážíme naše uživatele školou povinné 
pracovníci přímé péče, průběžně 

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 Týdenní stacionář Denní stacionář Celkem 
Základní škola 
speciální 

8 0 8 

Praktická škola při 
ZŠ speciální 

0 1 1 

 

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. 
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7  ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 
 
Marta Vostálová, vedoucí ošetřovatelského úseku DTS Jihlava o poskytování 
zdravotní  a ošetřovatelské péče v DTS Jihlava 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb 
povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby, a to formou 
zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. 
Týdenní stacionář povinnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči plní prostřednictvím 
svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. 
Při poskytování zdravotních služeb postupují dle zákona č. 372/2011 SB., v platném 
znění a dle metodiky týdenního stacionáře, kde jsou vypsána práva a povinnosti 
vyplývající z výše uvedeného zákona. Ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům    
24 hodin denně. Zajišťujeme: zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, aplikaci 
léčebné terapie, péči o ránu, ošetřovatelské intervence. Lékařskou péči stacionář 
nezajišťuje. Každý uživatel má svého smluvního lékaře. Uživatel týdenního stacionáře 
(zákonný zástupce,opatrovník) si zajišťuje lékařskou zdravotní péči včetně vstupních, 
preventivních prohlídek, povinných očkování u svého smluvního lékaře. Při indikaci 
zavedení zdravotní péče je důležitá spolupráce s ošetřujícím lékařem. Sestra komplexně 
posoudí stav uživatele, provede o tom písemný záznam a navrhne ošetřujícímu lékaři 
krátkodobý plán, který lékař odsouhlasí a doplní o konkrétní indikaci zdravotních výkonů 
odbornosti 913. Každá kvalifikovaná sestra je osobně zodpovědná za provádění své práce 
a v rámci své profesionální odpovědnosti je povinna konat vždy tak, aby chránila a 
podporovala zájmy a zdraví uživatele. V případě náhlé potřeby ošetření uživatele první 
pomoc do doby příchodu lékaře poskytuje všeobecná sestra; také zajišťuje zdravotní 
dohled při rekondičních pobytech. Snaha o celkové zlepšení kvality života klientů je 
založena         na individuálním přístupu pracovníků ke klientům.  
 
 
Od 1.1.2015 je uzavřena smlouva s těmito zdravotními pojišťovnami: 
VZP -111, OZP – 207, ČPZP - 205 

 

KONTROLY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 
V roce 2014 nebyla provedena revize VZP. 

1.  
 
POČET UŽIVATELŮ TÝDENNÍHO STACIONÁŘE, 
 KTERÝM JE VYKAZOVÁNA ZDRAVOTNÍ PÉČE 
 

 

 

 

 

 
 

 

ROK 2014    VZP  OZP 
ČERVENEC 8 1 
SRPEN 6 1 
ZÁŘÍ 11   1 
ŘÍJEN 11 1 
LISTOPAD 11 1 
PROSINEC 11 1 

ROK 2014    VZP  OZP 
LEDEN 10 1 
ÚNOR 10 1 
BŘEZEN 11   1 
DUBEN 11 1 
KVĚTEN 10 1 
ČERVEN 11 1 
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8   FYZIOTERAPIE 
Fyzioterapii na týdenním stacionáři zajišťuje Magda Burianová, fyzioterapeutka s atestací. 
Je poskytována uživatelům týdenního stacionáře 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 
vedoucí ošetřovatelského úseku elektronicky zpracuje a fyzioterapeut provede měsíční 
hodnocení u každého klienta. 

Magda Burianová, fyzioterapeutka s atestací o fyzioterapii v DTS Jihlava: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rehabilitaci na TS zajišťuje fyzioterapeut s atestací. Je poskytována uživatelům týdenního 
stacionáře 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. 

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 4 

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. 

 

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 ve sportovní hale:cvičení na nářadí, rozvíjení obratnosti, cvičení na rovnováhu, 
kolektivní sporty- florbal,košíková a boccie, zdravotní cvičení, tanec. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 SO (speciálních olympiád), 
na organizaci sportovních turnajů DTS Jihlava a pohybové průpravě tanečních skupin 
DTS. V roce 2014 se zúčastnila sportovkyně z našeho klubu letních evropských her SO 
v Antverpách ze ziskem dvou zlatých a jedné bronzové medaile v bocce. 
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9  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 2014 jsme spolupracovali s 5 dobrovolníky: 
 

 3 dobrovolníci se individuálně věnují volnočasovým aktivitám jednotlivého 
uživatele 

 1 dobrovolník trénuje stolní tenis s naší skupinou hráčů (uživatelů) 
 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. 

 
Kontaktní osobou je sociální pracovnice, která je zodpovědná za dobrovolnický program 
DTS Jihlava. 
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10  PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮM                                         
      A PODPOROVATELŮM DTS JIHLAVA 

 

 Komerční pojišťovna, pobočka Jihlava – charitativní den pracovnic pobočky 
pro DTS Jihlava (21. 5.), finanční dar a zaplacení tisku kalendářů s výtvarnými 
pracemi uživatelů DTS Jihlava na rok 2015 

 Eva Bystrianská, grafička – zpracování grafiky kalendáře DTS Jihlava a další 
bezplatné grafické práce a poradenství pro DTS Jihlava  

 Manželé Kundeliusovi – i v roce 2014, 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 

 Libor Kučera, dobrovolník, který několik let pravidelně 1 x týdně vede pro naše 
uživatele tréninky stolného tenisu 

 Michaela Semrádová, dobrovolnice, která již několik let dochází za klienty a 
připravuje pro ně volnočasové aktivity 

 Lucie Karásková, studentka jihlavského gymnázia, která pro nás uspořádala 
benefiční koncert a věnovala nám výtěžek ze vstupného 

 Ing. Hana Sošková se Sally a manželé Lenka a Martin Jurčekovi s Benem, 
dobrovolní canisterapeuti a jejich psi 

 Elektro Řezníček, Modeta Style – dvě jihlavské firmy, které jsou již řadu let      

vždy ochotny věnovat nám své produkty do tomboly na náš ples 

 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.) 

 Pavel Bartoš, provozovatel Mystic Clubu – v roce 2014 jsme díky jeho ochotě 
mohli uspořádat v klubu dvě diskotéky pro uživatele, ochotně navázal na 
spolupráci s jeho předchůdcem, p. Posekaným 

 Soukromá VOŠ sociální Jihlava – i v roce 2014 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 

 Obchodní akademie Jihlava – díky PaedDr. Gurkovi i v roce 2014 pokračovala 
naše spolupráce vzájemnými návštěvami, děkujeme za zájem o naše akce a 
diváckou a morální podporu 
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 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 – stále pokračuje spolupráce s Městskou knihovnou  
díky pochopení ředitelky knihovny PhDr. Jarmily Daňkové, velký úspěch u 
uživatelů měla poslechová diskotéky pracovnice hudebního oddělení knihovny 
Hany Douglasové a máem již domluveny další pořady 

 Základní škola Třešť – i v roce 20145 jsme obdrželi pozvánku k vystoupení na 
Akademii školy a uživatelé navštívili školu na povedené společné akci, poděkování 
za naši spolupráci patří Mgr. Radaně Kadlecové 

 Kaufland Jihlava a p. Martin Lepšík – děkujeme za tradiční Mikulášskou 
nadílku 

 FC Vysočina – uživatelé si chválili Sportovní den pořádaný FC Vysočina, byli 
nadšeni ze setkání s prvoligovými fotbalisty 

 Nadační fond Šťastná hvězda v čele s její ředitelkou p. Alenou Skovajsovou 
– nadace nám zařídila Vánoční setkání se zpěvákem Petrem Bendem přímo u nás 
ve stacionáři, velmi příjemnou a pozitivní akci, která přinesla našim uživatelům 
mnoho radisti včetně zpěvákova CD zdarma; děkujeme osobně p. Petru Bendemu 
za milé a neformální setkání  

 

10.1 CENA Ď 2014 
 

 Nominace DTS Jihlava na celostátní Cenu Ď, dík mecenášům a 
dobrodincům v roce 2014: 

 

o Ondřej Slavičínský za uspořádání vánočních benefičních koncertů v Horní Cerekvi 
a Pelhřimově pro DTS Jihlava 

o Ing. Eva Kundeliusová a ing. Pavel Kundelius za dlouholetou a významnou 
podporu DTS Jihlava 

o MDDr. Dana Gurková za dlouholetou a významnou finanční podporu DTS Jihlava 
o Eva Bystrianská za grafické zpracování kalendáře s výtvarnými pracemi uživatelů 

DTS Jihlava; za dlouholetou podporu stacionáře zpracováním různých grafických 
projektů 

o Michal Šaman Kouba za grafické zpracování kalendáře s výtvarnými pracemi 
uživatelů DTS Jihlava a skvělé fotografie autorů prací do kalendáře 

 

 Účast na krajském kole Cen Ď na jihlavské radnici, 16. 4 
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Jihlava 29. 4. 2014        Mgr. Eva Pohořelá 
                        ředitelka DTS Jihlava 

 

 

 

 

Mgr. Hana Jelínková                      Hana Skácelová 

vedoucí přímé péče           vedoucí ekonomického úseku  

 

 

 

 

            Marta Vostálová      Bc. Romana Picková 

vedoucí ošetřovatelského úseku                          sociální pracovnice  
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Přílohy 

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2014 

Praxe v DTS Jihlava v roce 2014; přehled exkurzí a návštěv v roce 2014 

Rok 2014 ve fotografiích 

Účetní závěrka – výkaz zisku a ztráty 

Účetní závěrka – rozvaha – bilance 

Příloha účetní závěrky 

Inventarizační zpráva k rozvahovému dni 31. 12. 2014 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014 

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky roku 2014 

Cena primátora statutárního města Jihlavy udělená v roce 2014 Veronice Liškové 

Diplom ze soutěže Star Dance 

Plakáty k akcím DTS Jihlava 

 

 

Rozdělovník 

Ing. Milan Kolář, náměstek primátora Statutárního města Jihlavy 

Ing. Jozef Labuda, vedoucí odboru sociálních věcí, Magistrát města Jihlavy 

Ing. Jan Smrčka, vedoucí oddělení ekonomiky a PO odboru sociálních věcí, Magistrát 
města Jihlavy 

Denní a týdenní stacionář Jihlava 2x 
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Příloha č.1 

 

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí 

 v roce 2014 

 
        
 
 
 
 
                                                                                                                                                
  

Datum Popis akce DS TS 
7.1. Prohlídka betlému v kostele U Minoritů 6 0 
14.1. Poslechová diskotéka v Městské knihovně - Beatles 13 9 
21.1. Výstava obrazů žáků ZŠS a PŠ v Horáckém divadle 14 7 
11.2. Canisterapie 2 8 
7.2. Benefiční koncert studentky Gymnázia Lucie Karáskové 4 1 
25.2 Projekt Transformace SS – setkání klientů s lektorem 14 10 
25.2. Karneval v DTS 23 22 
27.2. Canisterapie 0 7 

4.3. Docela malý festival – soutěž dětských dramatických 
souborů v DIOD, vystoupení DS Staccito 14 0 

4.3. Hasičská pohádka v DIOD 2 13 
4.3. Návštěva Holandské Kavárny 0 3 

5.3. Beseda klientů s uživatelem chráněného bydlení v JH 
Lukášem Blažíčkem 18 13 

7.3. 22. ples DTS v hotelu Gustav Mahler 15 15 
11.3. Canisterapie 0 5 
12.3. Turistický výlet do Zborné 9 0 

11. a 13.3. Výstava jihlavských výtvarníků v hotelu Gustav Mahler 7 6 
17. a 25.3 Canisterapie 0 5 

20.3. Den otevřených dveří v SVOŠ sociální 0 5 
20.3. Výstava v Městské knihovně 0 3 
26.3. Exkurze v Soneparu 0 4 
27.3. Den otevřených dveří v DTS 12 7 
27.3.  Punkový syndrom film v div. klubu HDJ 0  4 
28.3. Výstava  ke 130. výročí založení ZŠ Křížová v MK 0 2 
31.3. Canisterapie 0 7 
7.4. Canisterapie 0 3 

9. a 10.4. Akce Čistá Vysočina – úklid kolem silnic u Kozlova 17 13 
15.4. Poslechová diskotéka v DTS - Olympic 0 20 
16.4. Vystoupení klientů DTS v DNK -  Cirkus, Drumband 13 10 
22.4. Film Prázdniny v Římě s A. Hepburnovou v DTS 25 22 
224. Den Země na Masarykově náměstí 0 4 
23.4. Celodenní výlet vlakem na zříceninu Rokštejn 16 0 
23.4. Výlet vlakem do Rantířova 0 3 
23.4. Canisterapie 0 7 
23.4. Výstava v městské knihovně 0 4 
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23.4. Sportovní akce studentů SVOŠ sociální na Skalce 3 5 
28.4. Bowling na Jitřence 0 4 

28. a 29.4. Srdce na dlani – soutěž dramatických souborů SS kraje 
Vysočina 18 10 

29.4. Turistický výlet k Lyžaři 0 5 
30.4. Pálení čarodějnic s programem a opékáním buřtů v DTS 22 3 

6.5. Ozvěny na ZŠ Demlova – vystoupení klientů DTS, DS 
Staccito a sk. Drumband 19 4 

7.5. Film Punkový syndrom v DTS 18 6 
13.5. Šumař na střeše – muzikál v HDJ 16 12 
14.5. Turnaj ve stolním tenisu v DTS 5 4 
20.5. Poslechová diskotéka v DTS - Olympic 17 0 
20.5. Výlet autobusem do Zvonějova, turistika 0 8 

21.5. Setkání se žáky s pedagogy ZŠ v Třešti – společný kulturně 
sportovní program 17 0 

21.5. Závody hasičů na hřišti HZS 2 12 
21.5. Výstava Můj strom na radnici 0 5 
22.5. AMEN KHELAS – taneční soutěž romských souborů v DKO 0 6 
27.5. Sportovní den s FC Vysočina 13 18 
28.5. Výlet vlakem a turistika na Jalovci u Číchova 17 0 
29.5. Vernisáž výstavy Transformace očima klientů v PG Bez obav 8 6 
3.6. Generálka na vystoupení sk. DTS Úlet na akademii ZŠ Třešť 10 0 

3.6. Exkurze v SOU a v Zámeckém hotelu v Třešti – ukázky 
stolničení a obsluhy v rámci pracovního zácviku klientů 11 2 

4.6. Tučňáci na arše v HDJ 13 13 
5.6. Akademie ZŠ v Třešti – vystoupení sk. DTS Úlet 10 0 
9.6. Film o Edith Piaf v DTS 19 2 

10. - 13.6. Turnaj v přehazované v DTS 15 9 
12.6. Módní přehlídka pacientů PN Na Kopečku 0 6 
12.6. Celodenní výlet vlakem do Jam u Žďáru nad Sázavou 0 7 
17.6. Turistický výlet do Helenína 0 4 
17.6. Výstava – Sofiina volba po česku 0 7 
17.6. Návštěva VORu 0 7 
17.6. Návštěva rozhledny v parku GM 0 7 
18.6. Výlet autobusem do Prostředkovic 22 0 
19.6. Výlet do Antonínova Dolu ke kapličce 0 4 
20.6. Zahradní slavnost v DTS 22 18 

21.6. Koncert bez hranic v pivovaru – vystoupení sk. DTS 
Drumband 12 4 

26.6. Návštěva ZOO 14 0 
27.6. Diskotéka v Mystic Clubu  16 11 
27.6. Den otevřených dveří v Dětském domově se školou  0 2 

30.6 – 3.7. 11. letní speciální olympiáda v Brně 6 1 
1.7.  Výlet do Ráje – divoká a exotická zvířata 2 4 
2.7. Výlet do Antonínova Dolu ke kapličce, turistika  0 3 

3.7. a 10.7. Výstava dinosaurů v CITY PARKU 0 7 
9.7. Návštěva ZOO Jihlava 0 3 
16.7. Výlet do Zborné – turistika v okolí Jihlavy 5 0 
16.7. Výlet do Pávova – turistika v okolí Jihlavy 0 2 
17.7. Výlet do Ráje – divoká a exotická zvířata 5 5 
18.7. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ v Městské knihovně 0 8 
22.7. Výlet vlakem do Dobronína – koňská farma 1 10 
24.7. Turistický výlet do Malého Beranova 3 4 
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13.8. Film Kokosy na sněhu 1 6 
14.8. Film Někdo to rád horké 3 9 
15.8. Výstava fotografií Pohledy pod pokličkou v Muzeu Vysočiny 0 3 
20.8. Výstava Sofiina volba na Magistrátu města Jihlavy 2 5 
21.8. Výstava fotografií Nevšední tvář radosti v Nemocnici Jihlava 0 5 
28.8. Divadelní představení  - Hrnečku vař v DNK 0 6 
8.9. Výlet do Zvonějova 0 5 
9.9. Kozlov – den s dobrovolnými hasiči 6 13 

9. – 21.9. Letní hry SO v Belgii  1 0 
10.9. Výstava obrazů  F. a B. Sarnových Dva pohledy na Vysočinu 0 5 
10.9. Seminář pro uživatele Rozhodování s podporou v DTS 9 4 
10.9. Návštěva hokejového utkání HC Jihlava 0 5 
15.9. Koncert The Tap Tap v DIODu 11 9 
16.9. Výstava The Tap Tap Načerno v DNK 13 8 
16.9. Jarmark v PN – Týden duševního zdraví 13 9 
17.9. Exkurze v ERKO 10 0 
17.9 Výstava obrazů F. Dörfla v Muzeu Vysočiny 0 6 
23.9. Exkurze do chráněného bydlení v Náměšti nad Oslavou 5 2 
24.9. Výstava fotografií PN Řekni to koňovi v PG Bez obav 0 11 
30.9. Turistická vycházka do Hybrálce – Zahrada Laurus 10 5 
2.10. Výlet vlakem do Rantířova, turistika v okolí Jihlavy 0 3 
7.10. Den otevřených dveří v DTS – obsluha v kavárně 4 2 
7.10. Den otevřených dveří ve VOR 0 5 
7.10. DIOD – akrobacie na šálách 0 5 
8.10. Výlet do ráje – návštěva – divoká a exotická zvířata 3 2 

8.10. Výstava obrazů jihlavských výtvarníků JINAK v klubu 
Zacheus 0 4 

8.10. Psí škola v DTS – kynologický klub Luka nad Jihlavou 0 20 
9.10.  Den otevřených dveří v ZŠS a PŠ v Jihlavě 3 9 
9.10. Den otevřených dveří - ADAPTA 0 5 

10.10. Vernisáž výstavy obrazů uživatelů DTS Co tě v hlavě 
napadne II v městské knihovně 9 2 

16.10. Taneční soutěž Star Dance v Chotěboři 10 2 
21.10. Canisterapie 0 10 
22.10. Výstava obrazů F. a B. Sarnových Dva pohledy na Vysočinu 5 0 
29.10. Výlet na ekologickou farmu do Ráje 0 6 
30.10. Výstava Co tě v hlavě napadne II v městské knihovně 0 3 
30.10. DIOD – představení divadla TEJP Before After 0 6 

30.10. Přijetí uživatelky Veroniky Liškové primátorem                   
J. Vymazalem 1 0 

4. a 5.11. Výstava enkaustiky Barevné snění v PG Bez obav 0 10 
5.11. Výstava na radnici Život nejen na kolech 0 8 
6.11. DIOD – představení divadla TEJP Before After 6 0 
6.11. Výstava fotografií Pamírská zastavení 0 3 

6.11. Zpívání na kopečku – vystoupení tan. skupin DTS Úlet a 
Farah 9 14 

11.11. Turnaj v kuželkách 18 10 
11.11. Sv. Martin na Masarykově náměstí 0 7 
12.11. Hodnocení a předávání cen za Pěškotour a Rotopedtour 17 11 
12.11. Zdišibál v DS Zdislava v Novém Městě na Moravě 6 11 
13.11. Vernisáž výstavy Barevné snění v PG Bez obav 8 13 

18.a 26.11  Exkurze ve SMJ 12 8 
18.11. Canisterapie 0 8 
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26.11. Vánoční den v Městské knihovně 3 8 
26.11. Výstava fotografií J. Zeminy Zimní čas v galerii Trifoil 0 5 
26.11. Výstava prací žáků ZUŠ v Městské knihovně 0 3 
2.12. Canisterapie 0 8 
4.12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu v Břežanech 0 4 
4.12. Vánoční zpívání na OA 9 7 
5.12. Mikulášská diskotéka v Mystic Clubu 19 18 
7.12. Vystoupení tan. sk. DTS Úlet v hotelu GM na plese SPMP 10 0 
8.12. Výstava vánočních stromků na Masarykově náměstí 0 4 
9.12.  Vánoční vystoupení dětí z MŠ Mahenova v DTS 14 16 

12.12. Předvánoční setkání s rodinnými příslušníky uživatelů DTS   
v DNK 23 19 

16.12. Setkání s Petrem Bendem v DTS 22 23 

17.12. Den otevřených dveří, Andělské zvonění, vánoční jarmark 
v ZŠ Jungmannova 12 10 

    
 
 

 

 

 

 

Mgr. Hana Jelínková   

vedoucí přímé péče 
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Příloha č.2 

Praxe v Denním a týdenním stacionáři Jihlava v roce 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

Přehled exkurzí a návštěv  v roce 2014 

Datum  Počet osob 
28.2. Návštěva pracovníků odboru rozvoje města Magistrátu 

města Jihlavy 
4 

7.3. 22. ples DTS 150 
27.3. Den otevřených dveří v DTS 105 
29.5. Vernisáž výstavy Transformace očima klientů v PG Bez 

obav 
25 

18.6. Exkurze studentů zdravotní školy ze Stuttgartu 20 
20.6..  Zahradní slavnost v DTS 75 
24.6. Schůzka širšího transformačního týmu v DTS 24 
18.9. Setkání s rodiči, opatrovníky uživatelů a zástupci 

magistrátu a KÚ  
30 

7.10. Den otevřených dveří v DTS 55 
10.10. Vernisáž výstavy obrazů uživatelů DTS v městské knihovně 25 
17.10. Exkurze studentů a pedagogů SZŠ Jihlava 21 
4.11. Setkání s důchodci – bývalými pracovníky a ženami na MD 13 
31.10. Návštěva pracovníků Charity Boskovice 6 
5.11. Exkurze studentů a pedagogů OA Jihlava 25 
7.11. Návštěva náměstka primátora p. Koláře a vedoucího 

sociálního odboru p Labudy 
2 

13.11. Vernisáž výstavy obrazů uživatelů TS v PG Bez obav 20 
21.11. Schůzka rodičů, opatrovníků   50 
12.12. Předvánoční setkání pro rodinné příslušníky uživatelů v DNK 180 

   
 
 
 
Mgr. Hana Jelínková 
vedoucí přímé péče 

Stupeň školy Počet praktikantů 
VŠ 11 

VOŠ 13 
SŠ 6 

SOU 1 
rekvalifikační kurz 21 

odborná stáž 3 
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ROK 2014 VE FOTOGRAFII 

 

22.PLES 

     

 

 

 

 

 

 

Drumband 

    

 

 

 

 

 

 

Karneval 
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Čistá Vysočina 

   

 

 

 

 

 

 

Výlet na Rokštejn 

    

 

 

 

 

 

 

 

Den s FC Vysočina 
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Koncert BEZ HRANIC 

    

 

 

 

 

 

 

 

Disco v Mystic Clubu 

    

 

 

 

 

 

 

 

Zahradní slavnost 
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Česká letní speciální olympiáda 

    

 

 

 

 

 

 

Letní prázdniny 
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Veronika Lišková – Evropské letní hry 
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Den otevřených dveří 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stardance Chotěboř 

    

 

 

 

 

 

 

 

Psí školka 
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Zdišibál 

    

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v kuželkách 

    

 

 

 

 

 

 

 

Petr Bende v DTS 
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Vernisáž – výstava TRASS 

    

 

 

 

 

 

 

Vernisáž – výstava Co tě v hlavě napadne 2 

    

 

 

 

 

 

 

Vernisáž – výstava Barevné snění 
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Vánoční setkání 
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