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1. Plnění úkolů organizace s uživateli 

1.1 Struktura uživatelů DS a TS k 31. 12. 2021 

VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ K 31. 12. 2021 

Poskytovaná služba Denní stacionář Týdenní stacionář 

Počet mužů 17 16 

Počet žen 11 10 

Průměrný věk 35,1 36,1 

Počet uživatelů do 18 let 

věku 
0 0 

Nejmladší uživatel 22 21 

Nejstarší uživatel 57 56 

 

POHYB UŽIVATELŮ V ROCE 2021 

Počet uživatelů Denní stacionář Týdenní stacionář Celkem 

K 1. 1. 2021 30 28 58 

Přijatí 2 18 20 

Propuštění 4 20 24 

Zemřelí 0 0 0 

K 31. 12. 2021 28 26 54 
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STRUKTURA UŽIVATELŮ DLE PNP K 31. 12. 2021 

Příspěvek na péči Denní stacionář Týdenní stacionář Celkem 

1. stupeň závislosti 2 0 2 

2. stupeň závislosti 9 1 10 

3. stupeň závislosti 6 10 16 

4. stupeň závislosti 11 15 26 

Celkem 28 26 54 

 

STRUKTURA UŽIVATELŮ DLE BYDLIŠTĚ K 31. 12. 2021 

Bydliště Denní stacionář Týdenní stacionář Celkem 

Jihlava 26 15 41 

Třebíč 0 5 5 

Havlíčkův Brod 1 4 5 

Pelhřimov 0 2 2 

Žďár nad Sázavou 1 0 1 

Celkem 28 26 54 

 

DS  

Průměrný počet hodin poskytnuté přímé péče základních činností  

za rok 2021 (fakultativní služby nejsou započteny)     1879 hodin 

 

TS 

Průměrné plnění obložnosti lůžka za rok 2021     94,7 %  

 

POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA 

Praktická škola Jihlava        1 uživatel    
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1.2 Struktura uživatelů CHB k 31. 12. 2021 

Věková struktura ke dni 31.12.2021 

Poskytovaná služba: CHB  
Počet 

klientů 

Mužů 4 

Žen 3 

Věkové pásmo 19 – 26  1 

Věkové pásmo 27 – 65  6 

 Věk 

Průměrný věk 45 

Nejmladší klient 24 

Nejstarší klient 58 

 

Pohlaví Počet klientů 

Muž 4 

Žena 3 

Celkem 7 

 

Pohyb uživatelů CHB k 31. 12. 2021 

Počet uživatelů CHB 

K 01. 01. 2021 8 

Přijato 0 

Odešlo 1 

K 31. 12. 2021 7 

 

Struktura uživatelů dle PnP k 31. 12. 2021 

Příspěvek na péči klientů CHB 

1. stupeň závislosti 2 

2. stupeň závislosti 4 

3. stupeň závislosti 1 

4. stupeň závislosti 0 

Celkem  7 
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1.3 Porovnání stanovené výše úhrad DS 
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1.4 Porovnání stanovené výše úhrad TS 
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1.5 Porovnání stanovené výše úhrad CHB 
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1.6 Dobrovolnický program 

Šárka Jelínková, DiS., koordinátorka dobrovolníků v DTS Jihlava o dobrovolnickém 

programu: 

Realizován ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Jihlava od února roku 

2008 a Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík od března 2014. 

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 15 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 uživatelů, které 

nevyžadují pomoc kvalifikovaného pracovníka. 

I v roce 2021 pokračovala pandemie koronaviru, která se podepsala i na spolupráci s našimi 

dobrovolníky. I přes fungování stacionáře panovala obava z cizích návštěv, a to jak ze strany 

stacionáře, tak ze strany některých dobrovolníků. Dobrovolníci začali naplno navštěvovat 

klienty až v měsíci září. 

V roce 2021 jsme spolupracovali s 9 dobrovolníky, kteří zde odpracovali celkem 211 hod.: 

• 6 dobrovolníků se individuálně věnuje volnočasovým aktivitám jednotlivého uživatele 

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

• 2 dobrovolnice se svými psy chodí za uživateli na canisterapii 

V rámci spolupráce je činnost dobrovolníků využívána: 

• volnočasové aktivity 

• zachování vazeb s přirozeným prostředím – návštěva bazénu, cukrárny, kina apod. 

• zabezpečení mimořádných akcí pro uživatele a pro veřejnost 

• a mnoho dalších aktivit dle individuální domluvy 

Dobrovolníkům nabízíme: 

• pravidelný systém vzdělávání 

• supervize 

• osvědčení o výkonu dobrovolné činnosti 

• akce konané pro dobrovolníky 

• účast na akcích, které pořádáme, aj. 
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Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava každoročně vyhlašuje cenu pro nejlepšího 

dobrovolníka roku. Dobrochem 2021 za náš stacionář se stala naše dobrovolnice paní Mgr. 

Renata Heřmanová, která je naší dobrovolnicí od září 2019.  

Renata učí klienty denního stacionáře němčinu a iniciovala vznik čtenářského kroužku. Mimo 

stacionář Renata připravila a následně i s klienty natočila film.  

Kontaktní osobou je sociální pracovnice, která je zodpovědná za dobrovolnický program DTS 

Jihlava. 

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. 

1.7 Zdravotní a ošetřovatelská péče 

Magda Burianová, vedoucí ošetřovatelského úseku DTS Jihlava:  

Podle zákona č. 108/2006 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 TS, kde jsou vypsány práva a povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona.  

Ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům 24 hodin denně. Ošetřovatelská a zdravotní 

péče je poskytována všeobecnými sestrami, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu, dle zákona 96/2004 Sb. Tuto péči zajišťují 2 všeobecné 

sestry a jedna sestra pověřená vedením ošetřovatelského úseku, která je zároveň 

i fyzioterapeut.  Všeobecné sestry poskytují uživatelům ošetřovatelskou a zdravotní péči dle 
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ošetřovatelských plánů, samostatně vedou ošetřovatelskou dokumentaci a pracují 

s programem Cygnus.  

Zajišťujeme: zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, aplikaci léčebné terapie, péči 

o ránu, ošetřovatelské intervence. Rehabilitaci provádí fyzioterapeut dle ordinace lékaře, který 

provede konkrétní indikaci zdravotních výkonů odbornosti 913. Lékařskou péči stacionář 

nezajišťuje. Každý uživatel má svého smluvního lékaře. Uživatel týdenního stacionáře 

(zákonný zástupce, opatrovník) si zajišťuje lékařskou zdravotní péči včetně vstupní, 

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.  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, nebo převzetí opatrovníkem do domácí péče, 

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. 2021 je uzavřena smlouva s těmito zdravotními pojišťovnami:  

VZP-111  13 klientů , OZP–207 1 klient, ČPZP–205  2 klienti.  

Na vykazování testování smluvní dodatky s VOZP-201 a ZPMV-211. 

KONTROLY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE: v roce 2021 nebyla provedena revize 

VZP.  

REHABILITACE 

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

individuální formou. Cvičení, které se vykazuje na zdravotní pojišťovny, se denně zapisuje do 

aplikace „CYGNUS“. Na konci měsíce elektronicky zpracuje fyzioterapeut vyúčtování na 

pojišťovny a provede měsíční hodnocení u každého klienta. 

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 
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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 

bandále, overbaly. 

CVIČENÍ NA PŘÍSTROJÍCH: na rotopedu a motomedu procvičování a 

posilování svalů DK a HK a zlepšování fyzické kondice za pomoci fyzioterapeuta, který 

udává tempo, zátěž, čas a hlídá tepovou a dechovou frekvenci. Pomůcky: motomed, rotopedy. 

SENZOMOTORICKÁ DRÁHA: sestavená dráha z labilních pomůcek s různými povrchy ( 

PVC, dřevo, textil) a různých tvarů a velikostí, střídajících se za sebou. Procvičování svalů 

celého těla, koordinace, rovnováhy a imitace chůze v terénu (DKK jsou bez obuvi a 

ponožek). Pomůcky: dřevěný žebřík, trampolína, molitanová stavebnice, 2 dřevěné a 2 

labilní plochy z PVC, dřevěné a PVC „kameny“, lano. 

CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH: vsedě na míči-procvičení svalů šíje, horních končetin, 

trupu, pánve a dolních končetin; protažení svalů kyčelního kloubu a prsních svalů v leže 

na zádech na míči; vleže na břiše na míči posilování svalů zádových a hýžďových a 

pletence ramenního; vleže na zádech s DKK na míči posilování břišních svalů a adduktorů 

kyčle. Pomůcky: gymnastické míče různých tvarů a velikostí. 

CVIČENÍ 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. 
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JÓGA: nově 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. 

BAZÁLNÍ STIMULACE: provádí se sestava dotekového vnímání celého těla ve formě 

"masáže" provázené mluveným slovem upřesňujícím vedený pohyb po těle. U spastiků se 

doplňuje o uvolnění a protažení svalů do protispastických poloh většinou pomocí prvků z 

Kabatta. U hypotoniků pak pomocí vibrací se svalové napětí naopak zvyšuje. 

BUKOFACILITACE: vleže na zádech se provádí sestava cviků obličejové části. Za pomoci 

dýchání se provádí stimulace jednotlivých svalů s následným protažením do pohybu, 

které vede k uvolnění svalů obličeje a ke zlepšení polykání a kousání a salivace. 

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 

letos dostali jako sponzorský dar od skupiny sponzorů (jmenovitě jsou uvedeni 

v ekonomické části). Zakoupení přístrojů a jejich předání od sponzorů zprostředkovali 

pracovníci Projektu Renaissance, který je zaměřen na pomoc dětem a mládeži s trvale 

nepříznivým zdravotním stavem. Cílem Projektu Renaissance je sponzorské zajištění 

lékařských magnetoterapeutických kompletů značky Renaissance.  

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. 
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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. 

2. Plnění úkolu organizace v oblasti hospodaření  

2.1 Sociálně terapeutické činnosti 

• Nácvik domácích prací – dlouhodobý kroužek vaření, pravidelná výuka vaření 

v malých skupinách; úklidové práce, žehlení – služby denní stacionář a týdenní 

stacionář 

• Podpora uživatelů při péči o společnou domácnost – služba chráněné bydlení 

• Podpora uživatelů při získávání a udržování správných návyků osobní hygieny a péče 

o fyzické zdraví – i v roce 2021 stejně jako v roce předešlém s důrazem na hygienu 

rukou a vysvětlování opatření proti šíření onemocnění COVIDem -19, i za pomoci 

snadného čtení a postupů alternativní komunikace – uživatelé všech tří služeb 

• Vzdělávací kurz pro uživatele – kurz obsluhy v kavárně 

• Vzdělávací kurz pro uživatele – kurz práce na PC, různé úrovně obtížnosti 

• Pracovní zácvik v truhlářské a košíkářské dílně 

• Pracovní zácvik v textilní a výtvarné dílně 

• Pracovní zácvik v keramické dílně 

• Pracovní zácvik ve výtvarné dílně a prodejní galerii Bez obav – prodej výrobků 

uživatelů z dílen DTS Jihlava, v závislosti na pandemických opatřeních 

• Pracovní zácvik v areálu DTS Jihlava – práce na terapeutických záhonech, péče 

o zeleň a pomoc při údržbě areálu 

• Péče o zvířectvo – dvě morčata, želva uhlířská, dva křečci, dva šneci afričtí, akvarijní 

rybičky 

• Eko - tým denního stacionáře – teorie správného nakládání s odpady a praktická 

pomoc s tříděním odpadů ve stacionáři; od dubna zahájen na základě dohody s OŽP 

MMJ pravidelný úklid (sběr odpadků) na pravidelné trase na Královském vršku = náš 

příspěvek k hezkému prostředí ve městě  

• Čistá Vysočina – úklid na trase Rytířsko – Kozlov ve spolupráci s obcí Kozlov (20. 4.)            

a v okolí stacionáře na Královském vršku (21. 4.) 

• Pracovní zácvik uživatelů – distribuce Novin jihlavské radnice – služba chráněné 

bydlení   a služba denní stacionář 

• Práce uživatelů chráněného bydlení v chráněné dílně Lilacosta s.r.o. v Jihlavě –  
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Sedm uživatelů služby chráněné bydlení pracuje druhým rokem na částečný 

úvazek v této dílně. Vedeme je k samostatnosti, i co se týče domlouvání absence 

v práci, dovolené, apod. 

• Účast na otevření nové chráněné dílny společnosti A.G.J. v Jihlavě (22. 10.) a další 

návštěva stejné dílny se zájemci o práci zde z řad uživatelů služby denní stacionář (13. 

12.) 

• Práce pro 2 uživatele služby chráněné bydlení na pozici školník ve stacionáři 

(dohoda o provedení práce)  

• Jarmark na Kopečku během Týdne duševního zdraví – prodej výrobků našich 

uživatelů   (15. 9.) 

• Prodejní výstava výrobků našich uživatelů v ZŠ Dobronín (prosinec) 

• Nácvik samostatného nakupování - v mezích aktuálních koronarovirových opatření 

• Nácvik orientace ve městě a jízdy MHD – v mezích aktuálních koronarovirových 

opatření 

• Schůzky Rady uživatelů s vedením DTS Jihlava (1 x za 14 dní) – přerušeno v době, 

kdy se nemohli setkávat uživatelé z různých skupin 
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2.2 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím – společenské a kulturní akce, podpora 

kreativního vyjadřování uživatelů 

Aktivizační činnosti byly v 1. pololetí roku 2021 omezeny proticovidovými opatřeními, jež 

neumožňovala konání společenských a kulturních akcí a kontakt našich uživatelů se 

společenským prostředím. Naši činnost jsme museli přizpůsobovat aktuálním opatřením. 

Okolnosti nám neumožnily uspořádat v březnu ani náš tradiční ples v hotelu Gustav Mahler, 

který měl za sebou 28 ročníků v řadě, ale covidový rok 2021 tuto tradici přerušil.    

Nejprve se aktivity odehrávaly v jednotlivých skupinách uživatelů a pracovníci přímé péče 

měli alespoň více prostoru na to věnovat se uživatelům individuálně. Postupem roku spolu 

s uvolňováním opatření jsme mohli pořádat a navštěvovat hromadné akce a postupně se vracet 

k obvyklé nabídce aktivizačních činností. Nadšení u uživatelů způsobilo, že druhá skupina 

mohla po konzultaci s pracovníky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina koncem května 

odjet na rekondiční pobyt do Bohuslavic (první skupina uživatelů byla v září 2020 v kempu 

na Zvůli), protože to byla první taková akce po dlouhé zimě plné zákazů a omezení. 

Děkujeme sponzorům rekondičního pobytu, Lubošovi Staňkovi a jeho přátelům a Martinovi 

Řezníčkovi, bez nichž by realizace pobytu nebyla možná, za 5 dní strávených v přírodě a se 

zvířaty. Účastníci hodnotili pobyt velmi kladně a chtějí jet do Bohuslavic znovu. Aktivizační 

činnosti nad rámec aktivit v jednotlivých skupinách uživatelů: 

• Čarodějnice na zahradě stacionáře s programem a opékáním buřtů (29. 4) 

• Rekondiční pobyt v Hospodářském dvoře Bohuslavice (24. – 28. 5.)  

• Pěší výlety, kontakt s hospodářskými zvířaty ve dvoře, jízda na koni, poznávání okolí, 

střelba ze vzduchovky, hry, diskotéka, … 

• Výlet do Bohuslavic (8. 6.) DS (= denní stacionář) 

• Výlet do Telče (9. 6.) DS 

• Výlet k rybníku Kotrba a do Batelova (15. 6.) DS 

• Výlet do Bohuslavic (16. 6.) DS 

• Návštěva Domova ve Zboží – výlet za našimi bývalými uživateli (22. 6.) TS  

(= týdenní stacionář) 

• Melounová párty na zahradě stacionáře (24. 6.) v hlavní roli spousta melounů + hry, 

relax a zábava 



17 

 

• Pohoda o prázdninách – během července a srpna výlety v okolí Jihlavy, pěšky nebo 

hromadnou dopravou, návštěvy a relaxace v rekreačních objektech zaměstnanců, 

koupání, spaní ve stanech, táboráky se zpěvem – užívání léta v pohodovém režimu 

• Fotoworkshop v Odlochovicích pořádaný spolkem Fotografiemi pro radost – výuka 

fotografování mobilním telefonem s fotografem Václavem Šilhou (4. 8.) CHB  

(= chráněné bydlení) 

• Zpívání při kytarách na zahradě stacionáře s Darinou Samkovou, Květou Přibilovou    

a Milanem Jiskrou - Hrochem (19. 8.) 

• Komentovaná pouť Kutnou Horou spolku Medou Humpolec (28. 8.) CHB 

• Nebe nemá bariéry (4. 9.) CHB 

• Uživatelé absolvovali vyhlídkový let letounem CASA 295 z 22. základny 

vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 

• Parkiáda v Grébovce (12. 9.) 

• Pořadatel spolek Fotografiemi pro radost, který nám uhradil i autobusovou dopravu do 

Prahy; soutěž týmů z jednotlivých organizací, kulturní program, vystoupení naší 

taneční skupiny Úlet a prodej výrobků našich uživatelů 

• Jarmark na Kopečku během Týdne duševního zdraví (15.9.) – prodej výrobků našich 

uživatelů 

• Turnaj v „Člověče, nezlob se“ v denním stacionáři Domova Jeřabina v Pelhřimově 

(15. 9.) 

• Týden sociálních služeb (4. – 10. 10.) 

• Den otevřených dveří ve stacionáři (5. 10.) 

• Ocenění nejlepších pracovníků sociálních služeb na radnici (6. 10.) – za nás jsme 

nominovali na ocenění dlouholetou pracovnici našeho ekonomického oddělení Hanu 

Skácelovou, vystoupení naší hudební skupiny Drumband 

• Motorkáři ve stacionáři (8. 10.) 

• Svatomartinská diskotéka v Hospůdce Plechovka (9. 11.) 

• Pokus o uvedení komponovaného pořadu Setkání s groteskou v divadle DIOD        

(12. 11.) – nácvik hudebních a tanečních vystoupení, příprava premiéry filmové 

grotesky Pavla Holíka Neohrožený Jirka – bohužel těsně před generální zkouškou 

muselo být přestavení zrušeno kvůli pozitivnímu testu na covid jednoho z účinkujících 

• Projektové dny s projektovou skupinou Slunečnice SVOŠ sociální Jihlava                

(10. 11., 6. 12.) 

• Vánoční setkání – hudba, zpěv, občerstvení, vánoční kvíz (14. 12.) DS 

• Vánoční setkání – hudba, zpěv, občerstvení, vánoční kvíz (15. 12.) TS 
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• Soutěž skupin o nejlepší vánoční cukroví (15. 12., 16. 12. slavnostní vyhlášení vítězů) 

• Kulturní akce pořádané Statutárním městem Jihlava ve veřejných prostorech zdarma 

pro veřejnost (o víkendu uživatelé chráněného bydlení) 

 

Výstava v prodejní galerii Bez obav, Husova 16:  

• Duhové obrazy Marie Štefanikové (od listopadu 2021) 

 

• Taneční skupina Úlet 

• Taneční skupina Farah 

• Hudební soubor Drumband 

• Fotografování 

 

Vzdělávací činnosti: 

• Opakování trivia – individuálně podle potřeb uživatelů v jednotlivých skupinách 

• Podpora čtenářské gramotnosti – čtení oblíbených knih, návštěvy knihovny 

• Vědomostní soutěže – AZ kvíz, tematické kvízy, hry, křížovky 

• Rozvoj komunikačních dovedností – verbálních i neverbálních, také za pomoci 

SenTablu a speciálních PC programů 

• Rozvíjení finanční gramotnosti, nakupování 

• Zacházení s mobilním telefonem 

• PC kurzy 

• Základy slušného společenského chování 

• Orientace ve městě 

• Ekologická výchova – třídění odpadů 

• Orientace ve světě – podle zájmů a zálib uživatelů, podpora jejich specifických zájmů 

a talentů; poznávání okolního světa – cestování, povolání, péče o zvířata     a rostliny, 

ochrana přírody, kultura, sport, dění v Jihlavě a v místě bydliště uživatelů, … 

• Svět práce – pomoc uživatelům při hledání zaměstnání 
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2.3 Aktivizační činnosti, kontakt se společenským prostředím – sportovní 

akce, akce SK Ježci Jihlava v rámci českého hnutí speciálních olympiád 

(ČHSO) 

I sportovní činnosti byly v roce 2021 ovlivněny pandemií koronaviru. Pravidelné plavání 

v bazénu ZŠ Demlova bylo zahájeno až v červnu, akce ČHSO se mohly konat až v druhé 

polovině roku, apod.  Přesto můžeme konstatovat, že se sportování postupně stalo významnou 

součástí námi nabízených aktivizačních činností, také díky našemu vlastnímu zázemí 

v podobě venkovního hřiště, venkovních trenažérů, tělocvičny v budově stacionáře 

a možnostem pronájmu sportovišť (hala TJ Sokol Bedřichov, hala TJ Start Jihlava).  

Sportujeme čím dál více, s chutí a zápalem. Užijeme si při tom i dost zábavy a zároveň plníme 

potřebné cíle: vést uživatele k pravidelnému pohybu a zdravému životnímu stylu, rozvíjet 

jejich motorické dovednosti a rozumové schopnosti, posilovat jejich volní vlastnosti, učit  je 

spolupracovat v týmu, hrát fair play, vyrovnat se s nezdary, zvládnout všechny sportovní 

i společenské nároky na ně kladené při účasti na soutěžích ČHSO. Sportování pomáhá našim 

uživatelům k jejich sociálnímu začleňování, učí je sociálním dovednostem. Na závodech 

poznávají nové lidi a nová místa, navazují přátelství a zažívají úspěchy a radost z vítězství. 

Máme proto mnoho důvodů pokračovat v podpoře našich sportovců i nadále. 

• Pravidelné tréninky Sportovního klubu Ježci Jihlava, člena ČHSO – dle 

jednotlivých přihlášených sportů, v rámci pandemických opatření v omezeném 

režimu; vedoucí našeho sportovního klubu Magda Burianová je členkou prezidia 

ČHSO, účastní se schůzí prezidia a vzdělávacích akcí ČHSO, organizuje naši účast na 

soutěžích ČHSO 

• Plavání v bazénu ZŠ Demlova (1 x týdně, od června) 

• Cvičení v hale TJ Sokol Bedřichov (od 7. 10.) 

• Pravidelné tréninky bowlingu v Bowling Snack baru v Havlíčkově ulici v Jihlavě – 

díky laskavému finančnímu zabezpečení od provozovatelky baru Dany Sommerové 

• Tréninky basketbalu nebo míčových her pro uživatele s těžkým postižením – za 

pěkného počasí na venkovním hřišti 

• Venkovní posilovna na zahradě stacionáře 

• Pěší vycházky a výlety – předání cen z akce „Na každém kroku záleží“ od Statutárního 

města Jihlava (10. 5.) 



20 

 

• „Srandamač“ v přehazované (17. 6.) 

• Emil Open Brno (23. – 25. 6.) 

• Turnaj ČHSO v přehazované v Dřevěnicích (10. – 12. 9.)  

Tým SK Ježci Jihlava obsadil 1. místo ve skupině A 

• Čtyřboj Fitness (22. 9.) 

• Závody ČHSO v cyklistice ve Svratce (24. – 26. 9.) 

Jan Kvasnička  1. místo 1 km  muži do 25 let 

Jan Kvasnička  1. místo 0,5 km  muži do 25 let 

Jiří Král  1. místo 5 km  muži 

Jiří Král  1. místo 1 km  muži 

Petr Křivánek  2. místo 5 km  muži 

Petr Křivánek  2. místo 1 km   muži 

Marie Štefaniková 3. místo 3 km  ženy 

Marie Štefaniková 4. místo 1 km  ženy 

• Turnaj v přehazované „Kdo porazí Ježky?“ – pokus o sesazení mistrů z Dřevěnic  

(4. 10.) 

• Turnaj v bocce v rámci Týdne sociálních služeb (5. 10.) 

• Turnaj ČHSO v bocce ve Zlíně (7. – 8. 10.) 

Veronika Lišková 2. místo skupina C 

Veronika Kokejlová 2. místo skupina D 

Ivana Gálová  3. místo skupina C 

Renáta Sobotková 3. místo skupina A 

Družstvo ve složení Veronika Lišková, Veronika Kokejlová a Ivana Gálová 3. 

místo 

• „To dáš!“ – speciální multidisciplinární soutěž pro všechny uživatele bez ohledu na 

stupeň postižení a mobility na zahradě stacionáře (13. 10.) 

• Smíšený turnaj uživatelů a zaměstnanců v soft tenise (20. 10.) 
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• Turnaj ČHSO v bowlingu v Praze (29. – 31. 10.) 

Vladislav Svoboda    1. místo skupina A 

Filip Blažek     2. místo skupina A 

Patrik Holub     4. místo skupina A 

Jiří Král     4. místo skupina C 

Ladislav Wenzel    6. místo skupina E 

Veronika Lišková    6. místo skupina A 

Jiří Král + Filip Blažek   1. místo dvojice  skupina B 

Veronika Lišková + Patrik Holub  2. místo  dvojice  skupina C 

Vladislav Svoboda + Ladislav Wenzel 3. místo dvojice  skupina A 

• Zahájení tréninků badmintonu v hale Teniscentra Jihlava, a. s. a později v hale TJ Start 

Jihlava (od 2. 11.) – badminton se stal novým sportem ČHSO a chceme se přidat; 

děkujeme Jiřímu Bartákovi z TJ Start za vstřícnost, se kterou se nás ujal a ochotu, se 

kterou začal naše sportovce i zaměstnance trénovat 

• Turnaj ve stolním tenise (2. – 4. 11.) 

• Turnaj ČHSO ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem  (5. – 7. 11.) 

Marie Štefaniková   1. místo skupina 4 ženy nad 30 let 

Filip Blažek    1. místo skupina 4 muži nad 30 let 

Jan Kvasnička    2. místo skupina 2 muži do 30 let 

Jan Kvasnička + Magda Burianová 1. místo skupina 3 unified 

Marie Štefaniková + Spáčilová (Zlín) 

     2. místo skupina 3 ženy 

Marie Štefaniková + Filip Blažek 2. místo skupina 1 mix 

• Mikulášský turnaj v bowlingu (7. 12.) 

• Návštěvy hokejových utkání HC Dukla Jihlava s dobrovolnicí Pavlínou Novou (někdy 

je třeba si odpočinout od aktivního sportování sportováním pasivním      , ale vážně – 



22 

 

máme mezi sebou skalní fanoušky HC Dukla Jihlava, kteří neopouštějí svůj tým ani 

tehdy, když se mu nedaří 

 

2.4 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – terapie  

• Prvky muzikoterapie a taneční terapie – provádí pracovníci přímé péče  

• Fyzioterapie – provádí Magda Burianová, pracovnice DTS Jihlava, fyzioterapeutka 

s atestací (pro uživatele služby týdenní stacionář) 

• Arteterapie – provádí Gabriela Přibylová, arteterapeutka, pracovnice DTS Jihlava 

• Alternativní komunikace, podpora verbální i neverbální komunikace uživatelů 

s využitím SenTablu a speciálních PC programů – provádí Hana Raabová 

• Zahradní terapie – po absolvování kurzu Zahradní terapie v sociálních službách, 

Chaloupky o. p. s. postupné zavádění zahradní terapie do praxe DTS Jihlava, p. o. + 

na chráněném bydlení pěstování zeleniny a bylinek pro vlastní spotřebu 

• Canisterapie – ve spolupráci s dobrovolnicemi Ing. Hanou Soškovou se Sally 

(canisterapeutický tým Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s.) a 

Drahomírou Simonovou s Bixi (podle aktuálních koronavirových opatření 

umožňujících návštěvy dobrovolníků) 

 

2.5 Poděkování spolupracovníkům a podporovatelům 

• Našim dobrovolníkům - Ing. Pavlíně Nové, Ing. Haně Soškové, Drahomíře Simonové,  

Mgr. Renatě Heřmanové, Denise Kubové, Stanislavě Neubauerové, Martině 

Janečkové, Liborovi Kučerovi a Markovi Sedláčkovi  

• Občanům obce Kozlov v čele se starostkou Ing. Evou Malou za dlouholetou podporu 

našeho stacionáře a finanční dar 

• Komerční pojišťovně, a.s. za dlouhodobou finanční podporu našeho stacionáře 

• MDDr. Vítovi Škodovi za finanční dar 

• Ing. Evě Kundeliusové a společnosti Betania za dlouhodobou finanční podporu 

• Milanovi Řezníčkovi a jeho přátelům za dlouhodobou finanční podporu našich 

rekondičních pobytů 

• Lubošovi Staňkovi a jeho přátelům za finanční dar na uskutečnění rekondičních 

pobytů 



23 

 

• Jiřímu Kovářovi, majiteli Hospodářského dvora Bohuslavice, ředitelce Marii 

Brunnerové a dalším zaměstnancům z Bohuslavic za laskavé přijetí a vstřícnost po 

celou dobu našeho rekondičního pobytu 

• Rotary clubu Jihlava za finanční dar na podporu sportovních aktivit uživatelů 

• MDDr. Daně Gurkové za dlouhodobou finanční podporu 

• Zapsanému spolku HERO Clan za materiální dar 

• Daně Rezkové za materiální dar 

• Chaloupky, o. p. s. za materiální dary – vybavení naší zahrady 

• Evě Kalábové za materiální dar 

• Miroslavě Brožové za materiální dar 

• Daně Sommerové z Bowling Snack baru Jihlava za finanční zabezpečení našich 

bowlingových tréninků 

• Zbyškovi Vodovi za záchranu uší zaměstnanců při dlouhodobém nošení respirátorů – 

za spony na respirátory 

• HC Dukla Jihlava a jeho jednateli Bedřichovi Ščerbanovi za vstupenky zdarma pro 

naše fanoušky na utkání Dukly 

• Josefu Samkovi za podporu volnočasových aktivit uživatelů 

• Simoně Caklové za podporu volnočasových aktivit uživatelů 

• Neznámému pánovi z Klátovce za kbelík borůvek pro uživatele a dřevo na chalupu 

naší pracovnici, která zase poskytla svoji chalupu pro rekreaci našich uživatelů 

• Aleně Jakubíčkové za pomoc pro uživatele s těžkým kombinovaným postižením 

• Paní Čelonkové za podporu volnočasových aktivit uživatelů 

• Evě Bínové za podporu volnočasových aktivit uživatelů 

• Potravinové bance Vysočina za podporu našich uživatelů 

• Mgr. Janě Machaté, DiS. a Radce Míškové, DiS., veřejným opatrovnicím některých 

uživatelů naší služby chráněné bydlení, za spolupráci 

• Chráněné dílně Lilacosta, jmenovitě Ing. Michalovi Kučerovi, řediteli chráněné a 

vedoucí dílny Monice Sokolové za podporu našich uživatelů v práci  

• Spolku Fotografiemi pro radost za akce pro uživatele a informování veřejnosti o životě 

lidí s mentálním postižením 

• Jiřímu Varhaníkovi z Jihlavských listů za ochotu psát o našich akcích 

• Pracovníkům odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy za dlouhodobou 

spolupráci na opravách budovy a údržbě areálu DTS Jihlava 
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• Pracovníkům odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy a Správy městských 

lesů Jihlava, jmenovitě vedoucímu střediska zeleně Petru Kolářovi za dlouhodobou 

spolupráci při péči o zeleň v areálu DTS Jihlava 

• Projektové kanceláři Kraje Vysočina za administraci projektu Chráněné bydlení pro 

osoby se zdravotním postižením v Jihlavě, jmenovitě projektovým manažerkám Ing. 

Haně Brabencové a Bc. Zuzaně Melicharové 

• Vedení a pracovníkům odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina za 

podporu a spolupráci na rozvojových projektech DTS Jihlava 

• Radce Štěpánkové z Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina za ochotu a 

metodickou pomoc proti Covidu-19 

• Mgr. Janu Strejčkovi za dlouhodobou spolupráci v oblasti hygieny stravovacího 

provozu DTS Jihlava 

• Grafičce Evě Bystrianské za dlouhodobou spolupráci s DTS Jihlava 

• Darině Samkové, Květě Přibilové a Milanovi Jiskrovi – Hrochovi za hudební produkci 

• SVOŠS Jihlava, o.p.s. za spolupráci v rámci projektu dlouhodobých asistentů pro naše 

uživatele i v dalších oblastech 

• Zákazníkům naší galerie Bez obav za přízeň a podporu našich uživatelů nákupem 

jejich výrobků 

• Ředitelka DTS Jihlava, p. o. děkuje  

zaměstnancům za zvládnutí druhého „covidového“ roku, za shánění materiální 

pomoci, poskytnutí svých chat, chalup a zahrad pro letní rekreaci uživatelů, za 

iniciativu a nové nápady 

uživatelům, jejich rodičům a opatrovníkům za společné zvládnutí druhého 

„covidového“ roku, za dobrou spolupráci, pochopení nutných opatření a trpělivost při 

testování 

2.6 Zvyšování kvality sociálních služby manažerskými a technickými 

opatřeními 

• Opatření k omezení šíření onemocnění Covid-19: 

o Používání ochranných pomůcek – respirátorů v požadované kvalitě, jednorázových 

rukavic, dezinfekčních prostředků, instalace stojanů pro bezdotykovou dezinfekci 

rukou, atd. 

o Dezinfekce místností přístrojem Nocospray (přístroj pro nárazovou a pravidelnou 

dezinfekci prostor)  
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o Tvorba krizových plánů a přijímání opatření podle aktuálního vývoje epidemické 

situace a nařízení vlády 

o Spolupráce s rodiči a opatrovníky uživatelů – předávání informací 

o Testování zaměstnanců a uživatelů antigenními testy na Covid-19, jakmile byly testy 

dostupné – podle nařízení vlády s vykazováním testů zdravotním pojišťovnám a 

později na vlastní náklady, abychom dosáhli maximální bezpečnosti služby 

o Očkování proti Covidu-19 u zaměstnanců i uživatelů (na bázi dobrovolnosti) 

• Podání žádostí o mimořádné dotace na vícenáklady spojené s Covidem-19 a výpadek 

příjmů 

• Spolupráce na projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro 

ORP Jihlava“ v pracovní skupině pro osoby se zdravotním postižením 

• Příprava projektových záměrů pro IPRÚ JSA – ve spolupráci s odborem rozvoje města 

Magistrátu města Jihlavy 

• Účast v pracovní skupině poskytovatelů KrÚ Vysočina 

• Spolupráce s odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy – oprava omítky garáže, 

oprava střechy budovy stacionáře, nátěr zahradního altánu, opravy a výměny 

sanitárních zařízení 

• Realizace výstupů projektu Zahradní terapie v sociálních službách, Chaloupky, o.p.s., 

školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 

• Ustavení zahradního týmu – stálé skupiny zaměstnanců, starajících se spolu s uživateli 

o zeleň na zahradě a zavádění prvků zahradní terapie do práce s uživateli 

• Příprava projektu na vytvoření ZÁŽITKOVÉ ZAHRADY – zlepšení venkovního 

zázemí pro uživatele 

• Využití materiálních darů od Chaloupek – vyvýšených záhonů, truhlíků, sít na sušení 

bylinek, ptačích krmítek a hmyzích hotelů 

• Spolupráce s Potravinovou bankou Vysočina – dodávky potravin a drogerie zejména 

pro uživatele služby chráněné bydlení 
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• Jednání s Krajským úřadem Kraje Vysočina o vzniku víkendové odlehčovací služby 

při DTS Jihlava, domluveno, že začátkem roku 2022 budeme aktualizovat naši žádost                    

o zařazení nové služby do Krajské sítě sociálních služeb 

• Pořízení Integraliftu – stropního zvedacího a transportního zařízení do denní místnosti 

skupiny 3 (denní stacionář) – pro usnadnění přesunu uživatelů s poruchou mobility 

z invalidního vozíku na lůžko a zpět 

• Pořízení kompletní sestavy houpačky Easy-Swing „Maxi“ – houpačky pro dospělé 

osoby s handicapem na zahradu stacionáře – uvítáno zejména uživateli s poruchou 

autistického spektra 

• Objednávka 2 ks evakuačních křesel pro evakuaci uživatelů s poruchou mobility (1 ks 

dodán ihned, druhý kvůli problémům s dodávkou ze zahraničí později) 

• Spolupráce s odborem dopravy MMJ a předávání zkušeností našich zaměstnanců 

s ježděním s invalidními vozíky po městě (od listopadu) 

• Výběrové řízení na dodavatele stravy od 1. 11. 2021 

• Další vzdělávání zaměstnanců DTS Jihlava: 

o Očkování a individuální ochrana zdraví v sociálních službách, RESCUE media, 

MUDr. Gianna Conti (18. 1.) 

o Výsledky antigenního testování v zařízení sociálních služeb, on line konference 

APSS ČR (25. 1.) 

o Aktuální situace v sociálních službách a mimořádné dotační tituly pro sektor 

sociálních služeb pro rok 2021, on line webinář APSS ČR (11. 3.) 

o Vzdělávací kurz na zakázku přímo v DTS Jihlava „Co všechno můžu dělat, aby mě 

záda tolik nebolela“, Diakonická akademie, s.r.o., Mgr. František Vaňous (18. 3., 

8. 4.) 

o Vzdělávací kurz na zakázku přímo v DTS Jihlava Bazální stimulace I, Diakonická 

akademie s.r.o., Bc. Helena Dvořáková, DiS. (13. – 15. 4., 11. – 13. 5.) 

o Webinář „Nebojte se epilepsie“, Společnost E/Czech Epilepsy Association, z. s. 

(15. 6., 16. 6.) 

o Školení v oblasti GDPR (průběžně) 
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o Návštěva (dobrá praxe) v Centru Kociánka, pracoviště Březejc (30. 9.) 

o Audit výdejny stravy + školení personálu, Mgr. Jan Strejček (22. 10.) 

o Cvičné evakuační poplachy (12. 4., 15. 6.) 

o Školení BOZP a PO + cvičný evakuační poplach spojený s nácvikem používání 

evakuačních křesel a evakuačních plachet (1. 12.) 

o On line přednáška „Náročné životní situace a obranné mechanismy člověka“, 

PaedDr. Zdeněk Martínek (14. 12.) 

o Školení řidičů referentů (průběžně) 

o Konzultace problémového chování uživatelů, PhDr. Hynek Jůn (7. 4., 25. 8.) 

o Výcvik v šetrných úchopech a konzultace problémového chování uživatelů,             

Bc. Kateřina Balická, DiS. (6. 5.) 

o Supervize pro pracovníky přímé péče, Mgr. Dokulilová (24.-25. 2., 5. a 7. 5., 7. a 

9. 9., 2.-3. 12.) 

• Seznamování veřejnosti s problematikou osob se zdravotním postižením, spolupráce 

se školami, boj proti předsudkům a negativním hodnocením: 

• Medializace naší činnosti v tisku (Jihlavské listy) 
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3. Plnění úkolů organizace v oblasti hospodaření 

3.1 Komentář ekonomických ukazatelů 2021 

 

 
ZAMĚSTNANCI 

 

Průměrný fyzický počet 2021  45,86 

Průměrný přepočtený počet 2021  44,99 

 

 

Příjmy zaměstnanců:  

 

Kategorie 

 

Počet zam. 

k 31.12.21 

Mzd. prostředky bez OON a náhrad PN 

2021 
Soc. pracovníci, PSS 30 12 458 118,- 

Zdravotničtí pracovníci 3 1 745 310,- 

Ostatní 6 1 693 343,- 

Ekonomický úsek, ředitel 5 3 069 277,- 

Celkem 44 18 966 048,- 

 

OON             -   68 356,- 

Náhrady PN   -   195 280,- 

 

Přehled nákladů a výnosů za rok 2021 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Neinvestiční náklady 32 249 143,- 

 z toho mzdové náklady 

           sociální a zdrav. poj. 

19 229 684,- 

  6 407 057,- 

2. Výnosy 32 298 452,53 

3. Výsledek hospodaření 49 309,53 



29 

 

VÝNOSY  
 

 

 

 

 
Vlastní tržby od uživatelů:  

Tržby z prodeje služeb TS 4 434 743 Kč 
Tržby z prodeje služeb DS 

Tržby z prodeje služeb CHB 

1 602 861 Kč 

750 740 Kč 

 
Celkem tržby od uživatelů 6 788 344 Kč 
  

 
Tržby za zdravotní výkony TS:                                       782 612,61 Kč 

Výnosy z prodaných výrobků uživatelů:                                         94 790 Kč 

Čerpání fondů                                                                                              199 102,87 Kč 

Ostatní výnosy (materiálové dary, výnos 

z tomboly) 

                                              18 701 Kč 

Úroky, ostatní fin. výnosy  

                                              391,36 Kč 

 

Dotace a příspěvky:  

Státní dotace 

Dotace od Kraje Vysočina  

Příspěvek zřizovatele 

12 211 000 Kč 

1 068 000Kč 

6 000 000Kč 

  

Projekt CHB EU+ČR    

MPSV COVID -19                                                                                                             

2 615 885,69 Kč 

2 519 625 Kč 
Celkem dotace a příspěvky na provoz 24 414 510,69 Kč 
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           NÁKLADY 
 

Spotřeba materiálu v r. 2021 činila celkem 969 073,44. Zahrnuje čistící   

a desinfekční materiál, materiál na údržbu, ostatní materiál (zdravotnický, baterie do požárních hlásičů, 

hodin a učebních pomůcek, pomůcky pro pracovní výchovu, drobné kuchyňské potřeby a nádobí, apod.) 

Textil, materiál na výrobky určené k prodeji v galerii Husova, nákup drobného dlouhodobého majetku 

v jednotlivé ceně pod 3.000, didaktické pomůcky a odbornou literaturu, pohonné hmoty, potraviny na 

cvičné vaření (hrazeno z finančních darů), kancelářské potřeb. 

 

Spotřeba energie činila v r. 2021 celkem 772 949,22 Kč, z toho spotřeba elektřiny, vodné-stočné-

srážkovné, teplo a plyn ve službě CHB. 

 

 

Za celodenní stravu uživatelů nakupovanou od firmy Stravování VAJ s.r.o. jsme zaplatili celkem 

1 217 160 Kč.  

 

Náklad nazvaný změna stavu zásob vlastní výroby činí – 3 560Kč a představuje náklad na materiál 

výrobků, které zůstaly k 31. 12. 2021 v galerii Husova a budou prodány v následujícím roce. 

 

Provedli jsme opravy majetku za 201 232,67 Kč, z toho opravy budovy a zařízení za 105 756,33 Kč, 

opravy služebních vozů za 22 512 Kč a povinné revize. 

 

 

Cestovné zaměstnanců v roce 2021 činilo 17 964 Kč a náklady na reprezentaci 864 Kč.  

 

 

V ostatních službách – celkem 1 804 288,71 Kč-je zaúčtováno: nájemné, poplatky bance, poplatky za 

rozhlas, telefony, vstupné uživatelů na kulturní a sportovní akce (hrazené z finančních darů), ostatní 

režijní náklady, 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 a ostatní služby, 

právní a ekonomické služby a odvoz komunálního odpadu. 

 

 

Prostředky na platy zaměstnanců činí 19 229 684 Kč včetně náhrad za prvních 14 dní pracovní 

neschopnosti (195 280 Kč).  

 

 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění činilo 6 407 057 Kč (je odvozeno z 

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 75 724 Kč. 

 

Zákonné sociální náklady činily celkem 1 087 949,76 Kč, z toho zákonný příděl do FKSP podle 

vyhlášky č.114/2002 Sb. v platném znění a příspěvek na stravování zaměstnanců z rozpočtu podle 

vyhlášky č.84/2005 Sb. OOPP činil 103 745 Kč a OOPP zakoupený jako ochrana proti COVID–19   68 

210. Školení zaměstnanců 265 007,-. 

 

Daň silniční, jiné daně a poplatky– 6 900Kč  
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Ostatní náklady z činnosti ve výši 81 039,36 Kč zahrnují pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, 

povinné ručení a havarijní pojištění vozidel.  

           

 

Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2021 ve výši 156 594 Kč jsou v souladu  

se zřizovatelem schváleným odpisovým plánem. 

 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku činí 224 194,45 Kč-vybavení do CHB, notebooky, 

vybavení šaten ve stacionáři, evakuační křesla, tiskárny 

 

Daň z příjmů 28,39 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. 
 

Stavy účtu k 31. 12. 2021: 

 

  

Běžný účet 1 635 873,83 Kč  
Spořící účet          1 494 040,32 Kč  
Účet FKSP 77 551,66 Kč 

 

  
 

Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2021   
Běžná pokladna 55 386 Kč 
Pokladna finančních darů 7 495 Kč 
Pokladna cizích prostředků 0 Kč 
Pokladna valutová 0 Kč 
Pokladna prodaných výrobků 4 399 Kč 
Celkem 67 280Kč 
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3.2 Hospodaření příspěvkové organizace 
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3.3 Tvorba a čerpání peněžních fondů 
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3.4 Výsledek hospodaření 

Příspěvková organizace 
Zlepšený výsledek hospodaření 

Denní a týdenní stacionář Jihlava, 

příspěvková organizace 
49 309,53 Kč 

 

 

 
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (§ 32 zákona č. 250/2000 Sb.) 

 

 

Příspěvková organizace Fond odměn Rezervní fond 

Denní a týdenní stacionář Jihlava, 

příspěvková organizace 
                25 000,-             24 309,53     
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Jihlava 8. 4. 2022 

Mgr. Eva Pohořelá 

ředitelka DTS Jihlava, p. o. 

Ilona Kružíková 

vedoucí ekonomického úseku 

Šárka Jelínková, DiS. 

sociální pracovnice DS a TS 

Bc. Rostislav Šlechta 

vedoucí přímé péče, zástupce ředitelky 

Magda Burianová 

vedoucí ošetřovatelského úseku 

Petra Kubová, DiS. 

sociální pracovnice CHB 

 

Rozdělovník 

Bc. Daniel Škarka, člen Rady města Jihlavy pro oblast sociálních věcí 

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

Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace 2x 

 

Přílohy 

Rok 2021 ve fotografiích 

Plakát k výstavě DTS Jihlava 



 

 

Pracovní zácvik v truhlářské dílně 

 

Pracovní zácvik v textilní dílně 



 

 

Ekotým v akci 



 

 

Pracovní zácvik v keramické dílně 



 

 

Čistá Vysočina 2021 



 

 

Náš stánek na Jarmarku Na Kopečku 



 

 

Rozvrh zahradních prací 



 

 

Zahradní terapie 



 

 

Sušení bylinek 



 

 

Zahradní terapie na CHB 

 

Úroda na CHB 



 

 

 

 

 

 

 

Canisterapie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Akce projektové skupiny Slunečnice 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fyzioterapie 



 

 

Setkání se zvířaty 



 

 

Kurz vaření 



 

 

Vaření na CHB 



 

 

Roznos novin 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s interaktivní tabulí 



 

 

PC kurzy 



 

 

Předání cen z akce Na každém kroku záleží 

 

Předání tašek vyrobených pro jihlavský Magistrát 



 

 

Prvky muzikoterapie 

 

Bazální stimulace 



 

 

Bowlingový tým na turnaji ČHSO v Praze 

 

Cyklistické závody ČHSO ve Svratce 



 

 

Vítězný tým v přehazované ČHSO v Dřevěnicích 

 

Tým bocce na závodech ČHSO ve Zlíně 



 

 

Vítězný tým unified stolní tenis ČHSO Dvůr Králové 



 

 

Turnaj v bowlingu 

 

„To dáš!“ 



 

 

Tréninky badmintonu 

 

Gratulace soupeřům 



 

 

Venkovní posilovna 



 

 

Podpora komunikačních dovedností s využitím SenTablu 

 

Z vystoupení taneční skupiny Úlet 



 

 

Rekondiční pobyt v Hospodářském dvoře Bohuslavice 

 

Melounová párty 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Komentovaná pouť Kutnou Horou 



 

 

Svatomartinská diskotéka 



 

 

Nebe nemá bariéry 



 

 

Motorkáři ve stacionáři 

 

Fotoworkshop v Odlochovicích 



 

 

Parkiáda v Praze 



 

 

Na rozhledně 

 

Léto na Klátovci 



 

 

Letní výlety 



 

 

Letní zahrádky 

 

Sladký život 



 

 

Výlety na CHB 



 

 

Houpačka Easy-Swing Maxi 



 

 

Skříňový zvedák Integralift 

 

Nácvik použití evakuačního křesla 



 

 

Renata Heřmanová s dcerou na vyhlášení cen Dobroch 

 

Hana Skácelová (s květinou) na ocenění nejlepších pracovníků sociálních služeb v Jihlavě 



 

 


