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Vážené dámy, vážení pánové, 

 

máte před sebou Zprávu o činnosti a hospodaření organizace Centrum sociálních služeb Kyjov, 

příspěvková organizace města Kyjova za rok 2019. Rok 2019 byl rokem vyrovnaným, kdy se nám 

mnohé podařilo, na co jsme právem hrdi. 

 

Organizaci se podařilo zvýšit tržby z  jednotlivých služeb a to díky přehodnocení jednotlivých 

úkonů u uživatelů služeb, ale také zásluhou dobře poskytované péče a profesionálním přístupem 

zaměstnanců. V tomto roce došlo ke změnám v cílových skupinách u Pečovatelské služby  

a Osobní asistence a také k úpravě provozní doby Denního stacionáře, kdy je prodloužena až do 

17.00 h. 

Zapojením se do projektu vypsaného MAS Kyjov, budeme moci v následujících 2 letech ještě více 

zkvalitnit a rozšířit služby, zlepšit prostředí zaměstnancům a získat nové prostory pro uživatele 

Denního stacionáře. Z Individuální dotace Jihomoravského kraje jsme mohli dovybavit Azylový 

dům a zakoupit kompenzační pomůcky pro uživatele pečovatelské služby i pomůcky pro 

pečovatelky, které zlepší manipulaci s uživatelem. Možnosti tvoření uživatelů Denního stacionáře 

zpestří  mobilní zahrádka, kterou mohou využívat po celý rok.  

V rámci Dne otevřených dveří byla uvedena do provozu i venkovní „bylinková zahrádka“, která 

vznikla za pomoci dobrovolníků, zaměstnanců a uživatelů Denního stacionáře a s finanční 

podporou Nadace ČEZ a zřizovatele Města Kyjova. 

Díky zřizovateli jsme také mohli začít s opravami omítek na budově „C“ a přistoupit k opravě atria 

mezi budovami „C“ a „B“, které se propadlo a tím došlo k poškození dešťového okapu a zatékání 

a podmáčení stěn budovy „B“.  

 

Uplynulý rok byl i rokem prezentace organizace, kdy jsme své služby představily v rámci veletrhu 

služeb v Kyjově i Hodoníně, zapojili jsme se do projektu vzdělávání a změny pečovatelské služby 

v rámci projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“. Také jsme uspěli 

s projektem „masážního křesla pro seniory“, který vypsala ČSOB v rámci akce „ČSOB pomáhá 

regionům“.  

 

Za vše, co jsme v uplynulém roce získali, je potřeba poděkovat. Zejména těm, kteří nás podpořili 

finančně i morálně, těm, kteří nám pomáhali zdolávat překážky a v neposlední řadě i všem 

zaměstnancům, kteří se podíleli na dobrém hodnocení firmy. 

Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli za podporu při řešení nenadálých problémů a zvláště 

za dofinancování všech sociálních služeb. 

 

 

PhDr. Jana Trnečková 

ředitelka 
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Název organizace:      Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

Forma:   příspěvková organizace  

Sídlo:         Kyjov, Třída Palackého 67/7,  PSČ 697 01 

E-mail:   reditel@css-kyjov.cz 

Web:   http://css-kyjov.cz 

Kontaktní telefon: 518 612 260, 603 471 613 

IČ:             61392979 

 

 
 

 

Zřizovatel:                 Město Kyjov                                 

Adresa zřizovatele:     Kyjov, Masarykovo nám.  30/1, PSČ 607 01 

E-mail:              urad@mukyjov.cz 

Web:   http://www.mestokyjov.cz 

 
 
 
 

PREZENTACE ORGANIZACE 

 

Organizace se snaží poskytované služby prezentovat jak na svých webových a facebookových 

stránkách, i v sídle organizace, nebo dále na vývěskách umístěných ve vchodu do Městského 

úřadu Kyjov.  

 

Byly vytvořeny nové informační letáky organizace s poskytovanými sociálními službami. Tyto se 

umísťují do čekáren obvodních i odborných lékařů, informačního centra, k dispozici jsou také 

v Městské knihovně Kyjov, na ambulancích Nemocnice Kyjov, p.o., nebo na odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Kyjov. Organizace je členem všech pracovních skupin Komunitního plánování 

sociálních služeb na Kyjovsku. Své služby prezentujeme v Kyjovských novinách nebo   

v celorepublikovém časopise Sociální služby, ale také v místní kabelové televizi. 

 

 

mailto:reditel@css-kyjov.cz
http://css-kyjov.cz/
mailto:urad@mukyjov.cz
http://www.mestokyjov.cz/
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V rámci poskytovaných služeb byly tak jako v uplynulých letech, tak i v roce 2019 uspořádány akce 

pro seniory, osoby se zdravotním hendikepem i pro rodiny a maminky s dětmi, které měly vztah 

k ročnímu období a tradicím během roku a souviseli se základními činnostmi služby a které také 

prezentovaly organizaci navenek.  Organizace se podílela i na organizaci Slováckého roku 

v Kyjově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace se představila i v kabelové televizi se svými šoty z předávání „bylinkové zahrádky“, 

která byla financována z projektu Nadace ČEZ – „Pomáhejme pohybem“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

8 

 

 

 

Novinové články v roce 2019 

 

květen Kyjovské noviny Velikonoční tvoření v CSS 

květen Sociální služby Velikonoční tvoření 

červen-červenec Sociální služby Pálení čarodějnic 

srpen Kyjovské noviny Den dětí v azylovém domě 

září Kyjovské noviny Děti z azylového domu zažily během prázdnin Mokrý pátek 

srpen-září Sociální služby Děti z azylového domu malovaly čarovnými barvami země 

prosinec Brněnský deník Senioři budou relaxovat v masážním křesle 
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 1.1 MANAGEMENT 

Management zařízení 

 

Jméno 

 

Funkce 

 

Kontakt 

 

e-mail 

PhDr. Jana Trnečková ředitelka 
518 389 481, 

603 471 613 

 

reditel@css-kyjov.cz 

 

Oldřiška Repíková (do 31.1.2019) 

Ing. Beáta Procházková (od 

1.2.2019) 

účetní 518 389 400 

 

ekonom@css-kyjov.cz 

 

Jaroslava Krpalová mzdová účetní 518 389 480 

 

mzdy@css-kyjov.cz 

 

 

Mgr. Alena Novotná  

(do 31.12.2019) 

 

vedoucí soc. služeb  

PS a OA 

518 389 401, 

603 471 557  

vedouci@css-kyjov.cz 

 

Mgr. Anna Antlová (dlouhodobá 

nemoc a 1.4.2019 odchod na MD) 

Mgr. Veronika Kristová (od 

1.4.2019) 

sociální pracovník - 

AD, PS, OA 

sociální pracovník – 

PS, OA 

770 142 096 socialni2@css-kyjov.cz  

 

Mgr. Bc. Jitka Obrová, DiS. 

 

sociální pracovník AD 739 307 583 
azylovydum@css-

kyjov.cz 

Mgr. Andrea Straková (do 

30.8.2019)  

Mgr. Alena Kožíková (od 4.7.2019) 

sociální pracovník SAS 

RD 
777 754 460 

 

rodinysdetmikyjov@sezn

am.cz 

 

Kristina Lopraisová, DiS. (do 

30.9.2019) 

úvazek rozdělen: 

Mgr. Simona Chvátalová (od 7. 10. 

do 31.12.2019) 

Mgr. Veronika Kristová (od 1.10. 

do 31.12.2019) 

 

sociální pracovník SAS 

RD 
777 472 817 sasrd@css-kyjov.cz  

 

Bc. Marcela Prchalová, DiS.                                           

 

sociální pracovník / 

vedoucí DS 

518 389 473, 

604 878 158 

 

socialni@css-kyjov.cz 

 

                       

 
 
 
   

 
 
 
 
             

mailto:reditelka@css-kyjov.cz
mailto:ekonom@css-kyjov.cz
mailto:mzdy@css-kyjov.cz
mailto:vedouci@css-kyjov.cz
mailto:socialni2@css-kyjov.cz
mailto:azylovydum@css-kyjov.cz
mailto:azylovydum@css-kyjov.cz
mailto:rodinysdetmikyjov@seznam.cz
mailto:rodinysdetmikyjov@seznam.cz
mailto:sasrd@css-kyjov.cz
mailto:socialni@css-kyjov.cz
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Organizační schéma organizace 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ředitelka 

samostatná účetní 

mzdová účetní 

vedoucí sociálních 
služeb  

Denní stacionář 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny  

s dětmi 

Azylový dům pro 
matky s dětmi a 

ženy v tísni 

Doplňková činnost 

- pedikúra 
- úklid DPS 
- pronájem prostor 
- kopírování 
- údržba 

 

DPS 

Pečovatelská 

služba 

Osobní asistence 

sociální pracovník 

psycholog 

sociální pracovník 
pracovník v sociálních 

službách 

vedoucí služby 

sociální pracovník 
pracovník v sociálních 

službách 

psycholog 

sociální pracovník 
pracovník v sociálních 

službách – 
nepedagogická činnost 

psycholog 
psycholog 

psycholog 

administrativa 

 

údržba 
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1.2 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Poslání 
Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením 
a rodinám s dětmi z ORP Kyjov, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci.  
 
Pečovatelská služba je služba terénní, poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech osob  
a také služba ambulantní, která je poskytována v místě organizace ve středisku osobní hygieny. 
Je poskytována 7 dnů v týdnu i o svátcích, v době od 7.00 do 20.00 h a úkony jsou účtovány dle 
sazebníku. 
 
Cílem služby je: 

 aby uživatel byl co nejvíce samostatný a soběstačný s ohledem na svůj zdravotní stav 

 aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém domácím (přirozeném) prostředí 
 
Cílová skupina 

 senioři nad 65 let a osoby se zdravotním postižením od 0 – 99+, které z důvodu snížené 
soběstačnosti potřebují pomoc jiné osoby.  

 rodiny s dětmi (od 1.1.2019 rozšířeno o tuto cílovou skupinu) 

 Osoby jsou z ORP Kyjov. 
 
 

Pečovatelská služba 

Forma poskytování 
Časový rozvrh poskytování 

služby 
Maximální okamžitá 

kapacita služby 

ambulantní 
po - pá  

7.00 - 15.00 hodin 
1 

terénní 
denně  

7.00 – 20.00 hodin 
13 

 
Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou službu od 1.1.2019: 

Základní činnosti: 

pomoc při zajištění péče o vlastní osobu 115,-/hod. 

pomoc při úkonech osobní hygieny a poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu 

115,-/hod. 

Pomoc při úkonech osobní hyg.ve středisku SOH                120,-/hod. 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 115,-/hod. 

pomoc při zajištění chodu domácnosti 115-/hod. 

zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

115 ,-/hod. 

Fakultativní 
činnosti: 

dovoz autem 10,-/km 

pronájem jídlonosiče 1,- Kč 

zapůjčení kompenzačních pomůcek dle sazebníku 

 

Počty uživatelů za rok 2019 

 
Počet uživatelů 

k 1. 1. 2019 

Počet 
uživatelů  

k 31. 12. 2019 

Počet uživatelů 
za sledovaný 

rok 

Úbytek 
uživatelů 

Nárůst 
uživatelů 

2019 136 111 160  49 24 
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Počty uživatelů a věková struktura k 31.12.2019 
 

 muži ženy 

věk 19 – 50 let 6 3 

věk 51 – 64 let 7 2 

věk 65 – 80 let 15 26 

věk 81 – 99 let 11 40 

věk 100  a více 0 1 

počet uživatel 39 72 

prům. věk 68 80 

 
 

Průměrný věk uživatelů pečovatelské služby je 76 let. 
 
 
 
Ukončení smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby 
Celkem bylo v roce 2018 ukončeno 49 smluv o poskytnutí pečovatelské služby. Hlavními důvody 
jejich ukončení bylo ukončení ze strany poskytovatele pro nevyužívání služby 40%, odchod do 
ústavního zařízení (8%) a úmrtí uživatele (30%). 22% uživatelů služby ukončilo smlouvu na vlastní 
žádost. 
 

 

Počty poskytovaných služeb za rok 2019 

Pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní 
hygieny 

981,50 hod. 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 3 179,85 hod. 

Praní a žehlení prádla 1 656,1 kg 

Běžné nákupy a pochůzky 1 073,44 hod. 

Doprovázení dospělých do školy, škol. zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na orgány veř. moci a instituce poskytující veřejné 
služby a doprovázení zpět 

432,18 hod. 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 238,87 hod. 

Pomoc při použití WC 231,70 hod. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru 

1 210,26 hod. 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 1 293,60 hod. 

Pomoc při přípravě jídla a pití 2 012,67 hod. 

Dovoz obědů – ambulantní služba (jídelna DPS) 4 328 ks 

Dovoz obědů – terénní služba 14 023 ks 

Dovoz autem    3 987 km 
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Počet zajištěných obědů v roce 2019 

leden 1 726 

únor 1 556 

březen 1 717 

duben 1 663 

květen 1 598 

červen 1 492 

červenec 1 444 

srpen 1 406 

září 1 426 

říjen 1 502 

listopad 1 439 

prosinec 1 382 

 

CELKEM 

 

 

18 351 

 
 

Pro zlepšení poskytování služby byly v roce 2019 zakoupeny kompenzační pomůcky – 1 ks 
elektrických polohovacích lůžek, včetně antidekubitních matrací. 
 

 

 

 

1.3 OSOBNÍ ASISTENCE 

 

Poslání  
Posláním osobní asistence je poskytovat pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením 
z ORP Kyjov v jejich přirozeném prostředí a při činnostech, které uživatel potřebuje. 
 

Cílem služby je: 

 za pomoci osobní asistence zvládá běžné každodenní 

činnosti, které by sám nezvládnul 

 setrvává ve svém přirozeném prostředí 

 zachovává vlastní styl života 

 navazuje a udržuje vztahy s přáteli, známými a rodinou 

 

Cílová skupina 

 osoby se zdravotním postižením od 1 roku věku až 99+ (došlo ke změně ve věku osob) 

 senioři nad 65 let 

 osobní asistence je poskytována těm, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují 

pomoc jiné osoby a jsou z ORP Kyjov. 
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Osobní asistence 
Forma poskytování 

Časový rozvrh poskytování 

služby 

Maximální okamžitá 

kapacita služby 

terénní nepřetržitě (168 h/týden) 3 

 
 

 
Poskytované úkony a úhrady za osobní asistenci od 1.1.2019: 

 

Základní činnosti: 

 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 115,-/hod. 

pomoc při osobní hygieny 115,-/hod. 

pomoc při zajištění stravy 115,-/hod. 

pomoc při zajištění chodu domácnosti 115,-/hod. 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 115,-/hod. 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 115,-/hod. 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
115,-/hod. 

Fakultativní 

činnosti: 

dovoz autem 10,-/km 

zapůjčení kompenzačních pomůcek dle sazebníku 

pedikúra dle sazebníku 

 
 

Počet uživatelů za rok 2019 
 

 Počet uživatelů  
k 1. 1. 2019 

Počet uživatelů  
k 31. 12. 2019 

Počet uživatelů 
za sledovaný rok 

Úbytek uživatelů Nárůst uživatelů 

2019 10 16 20 4 10 

 

 
Počty uživatelů a věková struktura k 31.12.2019 

 

 muži ženy 

věk 19 – 50 let 2 1 

věk 51 – 64 let 1 0 

věk 65 – 80 let 4 0 

věk 81 – 99 let 3 4 

věk 100 a více 0 1 

počet uživatel 10 6 

prům. věk 68 80 

 

Průměrný věk uživatelů osobní asistence je 72 let. 

 
Důvody ukončení smlouvy o poskytnutí osobní asistence 

Celkem byly v roce 2019 ukončeny 5 smluv o poskytnutí osobní asistence, z toho 2 ze strany 
poskytovatele a 3 z důvodu úmrtí uživatele. 
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Počty poskytovaných služeb za rok 2019 
 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 531,96 hod. 

Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a 

soc. schopností a dovedností 
210,83 hod. 

Doprovázení do školy, škol. zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

zájmové a volnočas. aktivity, na orgány veř. moci a instituce 

poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

544,04 hod. 

Pomoc při přípravě jídla a pití 0,75 hod. 

Nákupy a běžné pochůzky 239,43 hod. 

Dohled nad dospělým 151,17 hod. 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 4,66 hod. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 
9,25 hod. 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 2,17 hod. 

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 83,58 hod. 

Dovoz autem 745,1 km 

 

 

 

 

Aktivity osobní asistence v roce 2019: 

 

5.1. Koncert v jazzovém klubu Pražírna 

22.2. Filmový klub – Léto s gentlemanem 

3.3. Filmový klub-Collette 

16.3. Koncert v jazzovém klubu Pražírna 

18.4. Koncert v jazzovém klubu Pražírna – Jazz Jiřího Kotače-kvarteto 

22.5. Filmový klub  

26.6. Filmový klub-Genesis 
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1.4 DENNÍ STACIONÁŘ 

 

Poslání denního stacionáře 
 
Posláním denního stacionáře Centra sociálních služeb, p. o. města Kyjova pro seniory a dospělé 

osoby se zdravotním postižením z Kyjovska je začleňování jedinců do společnosti, běžného života 

a rozvoj jejich soběstačnosti, individuálních dovedností, zájmů a společenských kontaktů.  

 

Uživatelům jsou v rámci služby nabízeny nejrůznější aktivity, kterými procvičují tělo (cvičení, 

relaxační cvičení, vycházky), jemnou i hrubou motoriku (grafo-motorická cvičení, tvořivá dílna), 

paměť a myšlení (procvičování paměti, povídání na téma), a také takové aktivity, které posilují 

soběstačnost uživatelů (pracovně výchovné činnosti, pečení - vaření) a dále aktivity 

prostřednictvím nichž jsou uživatelé aktivováni a motivováni trávit svůj volný čas činnorodě (např. 

nácvik činností k uplatnitelnosti na trhu práce (chráněná dílna, sociální podnik apod.), hraní 

deskových, karetních a jiných společenských her, kuželky apod.). Do programu jsou zařazovány 

také relaxační činnosti (např. poslech hudby, četba nebo sledování filmu).  

 

Mezi nejoblíbenější aktivity však uživatelé sami řadí výlety a exkurze, prostřednictvím nichž se 

snažíme uživatelům zprostředkovat kontakt se společností, s kulturou a díky nimž mohou 

uživatelé procvičovat např. – cestování hromadnou dopravou, nákup jízdenek či vstupenek, 

komunikaci s lidmi, chování v různých situacích na veřejnosti.  

 

Aktivit tohoto druhu bylo uskutečněno v roce 2019 hned několik: 

- Bowling Luxor Kyjov 

- Výlet do Brna na výstavu Titanic 

- Výlet na velikonoční výstavu do Bohuslavic 

- Výlet do Hodonína na Okresní veletrh sociálních služeb 

- Červnový výlet do Strážnice na Mezinárodní folklorní festival byl spojený s exkurzí 

v modrotiskové dílně 

- Červencový výlet do Hodonína na prázdninové kinopromítání 

- Exkurze ve hvězdárně ve Ždánicích 

- Výlet do Starého města do KOVOZOO 

- Výlet do Hodonínské zoologické zahrady spojený s výkladem péče o zvířata místní zooložkou 

- Exkurze do Kyjovského pivovaru 

 

Během výletů si uživatelé sami za podpory pracovníků kupovali jízdenky v autobusech linkové 

dopravy i ve vlaku, což bylo pro některé ojedinělou záležitostí, pro jiné zážitek dlouho 

nevyzkoušený. Nastupování a vystupování z prostředků hromadné dopravy se mnohdy neobešlo 

bez komplikací, které se však vždy za pomoci pracovníků podařilo zdárně vyřešit. Zážitky z výletů 

či exkurzí jsou pak klienty dlouho vzpomínány a diskutovány.  
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Uživatelé Denního stacionáře se dále zúčastnili přátelského turnaje v pétanque, na který byli 

vyzváni týmem z Centra služeb pro seniory Kyjov. Z tohoto setkání vznikla myšlenka, mít vlastní 

hřiště a tým z Centra služeb pro seniory Kyjov na oplátku pozvat k nám. V roce 2018 jsme však 

nejdříve přistoupili k vybudování venkovních cvičebních prvků v atriu DPS a také byly zakoupeny  

a nainstalovány v prostorách DPS ruské kuželky a venkovní člověče nezlob se. V roce 2019 jsme za 

pomocí nadace ČEZ zrekultivovali další z átrií a vybudovali zde bylinkovou zahrádku. Do 

rekultivace jsme zapojili také uživatele denního stacionáře. Bylinkovou zahrádku rovněž 

plánujeme využívat k aktivizaci klientů, ať už při údržbě této zahrádky, tak i při zpracování 

bylinkových či ovocných produktů. Společně s klienty využíváme jak cvičební prvky, tak venkovní 

společenské hry, ale i posezení na zahrádce. Zbudování hřiště na pétanque zůstává v plánu na 

nadcházející období. 

 

V rámci nácviku denních činností a nácviku pečení – vaření, jsme zavedli také přípravy 

narozeninových oslav jednotlivých uživatelů. Kromě běžných jednoduchých pokrmů (např. 

pomazánek, salátů) pečeme také dorty, které jsou předány oslavenci. Uživatelé jsou mimoto 

vedeni k běžným pracovním činnostem, a proto byly již dříve do nácviku běžných činností 

zařazeny také aktivity běžného úklidu, v rámci nichž se společně snažíme udržovat prostory 

Denního stacionáře v čistotě. Nyní se k těmto činnostem přidala také péče o zahradu.  

 

Do nabídky denního stacionáře byla v roce 2019 znovu zařazena oblíbená canisterapie.  Tento 

druh terapie je mezi uživateli velmi oblíbený a vyhledávaný. V závěru roku byla tato činnost 

přerušena.  Jakmile to bude možné, bude činnost znovu zajištěna.  

 

 

 

Cílová skupina 

 

Cílovou skupinu tvoří senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením, které z důvodu snížené 

soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  Služba je poskytována v ORP 

Kyjov a ORP Hodonín. 
 

 

Denní stacionář 

Forma poskytování 
Časový rozvrh poskytování 

služby 

Maximální okamžitá 

kapacita služby 

ambulantní 

PO – PÁ   

7.30 - 15.30 hodin 

od 1.11.2019  

od 7.00 – 15.30 hodin, po 

dohodě lze službu poskytovat 

do 17.00 hodin 

15 
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Poskytované úkony a úhrady za služby denního stacionáře 

 

Základní činnosti: 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 35,- Kč/hod. 

pomoc při osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 
35,- Kč/hod. 

poskytnutí stravy 35,- Kč/hod. 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 35,- Kč/hod. 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 35,- Kč/hod. 

sociálně terapeutické činnosti 35,- Kč/hod. 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
35,- Kč/hod. 

Fakultativní 

činnosti: 

dovoz autem 10,- Kč/km 

zapůjčení kompenzačních pomůcek dle sazebníku 

pedikúra dle sazebníku 

 
Počet uživatelů 

Rok 
Počet uživatelů 

k 1. 1.  
Počet uživatelů k 

31. 12.  
Počet uživatelů 

za sledovaný rok 
Úbytek uživatelů Nárůst uživatelů 

2017 15 17 22 6 7 

2018 17 20 27 7 10 

2019 20* 19 26 5 9 

* Do statistik počtu uživatelů nejsou zahrnuti čtyři klienti, kteří v daném roce nevyužili službu ani jednou, avšak smlouva byla ukončena 

v průběhu roku. 

 

 

 

Počty uživatelů a věková struktura 

 
muži ženy celkem 

věk 19-50 let 5 3 8 

věk 51-64 let 0 2 2 

věk 65-80 let 3 8 11 

věk 81-99 let 2 3 5 

 
10 16 26 

průměrný věk 55,3 67,44 62,77 

 

 

Průměrný věk uživatelů Denního stacionáře v roce 2019 byl 62,77 let. 

 

 

Ukončení smlouvy o poskytnutí služeb denního stacionáře 

Ukončeno bylo v roce 2019 celkem 9 smluv. Tři smlouvy byly ukončeny z důvodu úmrtí uživatele  

a jedna smlouva z důvodu odchodu uživatelky do pobytového zařízení. Ve třech případech na 

žádost uživatelů a ve dvou případech neprojevením zájmu o službu déle  jak rok. 
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1.5 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 

 

Poslání služby 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní a ambulantní služby poskytované 

rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální 

situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 

ohrožení jeho vývoje. 

 

Cílem služby je, aby rodina zvládala péči o děti s ohledem na věk a jejich přirozený vývoj (zdraví, 

školní prospěch, zájmy), péči o domácnost (vaření, nákupy, úklid apod.), hospodaření s penězi 

(rozpočet, půjčky, exekuce) a zvládala samostatně jednat se školou, úřady a ostatními institucemi 

při obstarávání osobních záležitostí (zaměstnání, dávky, bydlení, sociální interakce). 

 

Cílová skupina 

Tato služba je poskytována rodinám s dětmi žijícími na území kyjovského regionu, jejichž 

nepříznivá sociální situace negativně ovlivňuje vývoj dítěte-do 18 let (studující do 26 let), dále 

matkám, otcům nebo osobám, které mají dítě svěřené do vlastní péče, těhotným ženám se 

sníženou dovedností postarat se o sebe a o své nastávající dítě, rodinám, ze kterých byly děti 

odebrány a které chtějí usilovat o jejich návrat a dětem a mládeži ze sociálně problematického 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vánoční tvoření  a Hallowenský karneval (Společné akce SAS RD, Azylového domu a Denního stacionáře) 
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Základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 pracovně výchovná činnost s dětmi - tvořivá dílna pro rodiče s dítětem 

 pracovně výchovná činnost s dospělými - např. podpora a nácvik rodičovského chování 

včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních 

kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních 

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte 

 zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - např. příprava do 

školy 

 zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity - nárazové aktivity pro 

osobnostní rozvoj uživatele (hry, soutěže, výlety, exkurze apod.)  

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení 

zpět 

c) sociálně terapeutické činnosti 

 skupina osobnostního a sociálního rozvoje 

 individuální konzultace s psychologem- ve frekvenci max. 2x za měsíc   

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 pomoc při obstarávání běžných záležitostí - poskytnutí informací přispívající k řešení 

aktuální situace (např. v problematice výchovy, rodinných vztahů, bydlení, vzdělávání dětí, 

pracovního uplatnění apod.), doprovod rodiče/ů (rodičů s dětmi) v situacích, kdy se cítí 

nejistí nebo mají komunikační potíže 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob – moderované rozhovory, usnadnění  

problematického kontaktu dítěte a jeho rodiče/ů s příp. poskytnutím asistence při 

předávání či kontaktu rodiče/ů s dítětem 

 

Fakultativní činnosti: 

 přednášky, besedy s odborníkem 

 konzultace s právničkou- ve frekvenci max. 2x za měsíc 

 

 

 

Náplň činností: 

 

A. individuální práce – zahrnuje: 

 Pracovně výchovná činnost s dospělými - např. podpora a nácvik rodičovského chování 

včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních 

kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních 

Pracovnice pomáhali uživatelům s podporou a nácvikem rodičovského chování (odměna  

a trest, důsledné dodržování slibů, nastavení pravidel, plnění si povinnosti jak rodič, tak 

dítě), vedení hospodaření (sestavení finančního plánu, řešení dluhové problematiky), 

udržování domácnosti (důsledné plnění si úkolů v rámci úklidu a dodržování čistoty 
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v domácnosti - zda je navařeno, pravidelně udržovaný pořádek v bytě či domě) a podpora 

a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech apod. (modelové situace).   

 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte 

S uživateli se pracovalo také na zlepšení a upevnění motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností dítěte na takovou úroveň, která odpovídá jeho vývojovému 

stupni dle věku – poznávání barev, zvířat, tvarů, nácvik počítání, základy slušného chování 

(pozdravení, poděkování) a základní hygienické návyky (čištění zubů, mytí rukou po WC 

atd.).  

 Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - např. příprava do 

školy 

Příprava do školy probíhala pravidelně 1-2x za týden v těchto obcích: Archlebov, Hovorany, 

Kelčany, Kyjov, Lovčice, Skoronice, Stavěšice, Strážovice, Vacenovice, Věteřov, Vracov  

a Vřesovice. Celkem se pracovalo s 54 dětmi za přítomnosti zákonného zástupce.  

 Individuální konzultace se sociální pedagožkou  

Uživatelé měli možnost využít konzultace se soc. pedagožkou Mgr. Milenou Mikulkovou. 

 Individuální konzultace s psychologem  

Uživatelé využili konzultace s psychologem Mgr. Vojtěchem Výletou ve frekvenci max. 2x 

za měsíc. 

 Pomoc při obstarávání běžných záležitostí – poskytnutí informací přispívající k řešení 

aktuální situace (např. v problematice výchovy, rodinných vztahů, bydlení, vzdělávání dětí, 

pracovního uplatnění apod.), doprovod rodiče/ů (rodičů s dětmi) v situacích, kdy se cítí 

nejistí nebo mají komunikační potíže 

Uživatelům jsme také pomáhali při obstarávání jejich záležitostí týkajících se řešení 

aktuální situace. Doprovázeli jsme je v situacích, kdy se cítili nejistí nebo nevěděli, jak 

postupovat (např. při jednání na úřadech, se školou, v rámci nalezení práce, nového 

bydlení atd.). 

 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob – moderované rozhovory, usnadnění 

problematického kontaktu dítěte a jeho rodiče/ů s příp. poskytnutím asistence při 

předávání či kontaktu rodiče/ů s dítětem 

Asistenci sociálních pracovnic při kontaktech rodiče s dítětem/dětmi a při předávání 

dítěte/dětí, nevyužila v roce 2019 žádná rodina.  

 

 

B. skupinová práce – zahrnuje: 

 Skupiny osobnostního a sociálního rozvoje  

Probíhaly ve frekvenci 4x za měsíc vedené psychologem Mgr. Výletou, časová dotace 1-2 

hodiny. Cílem je podpora a trénink rodičovských kompetencí, rozvoj osobnostních 

vlastností, pojmenování a uvědomění si vlastních negativních i pozitivních vlastností, 

motivování ke změně a předání si vlastních zkušeností. 

 Pracovně výchovná činnost s dětmi – tvořivá dílna pro rodiče s dítětem  

Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi se konaly pravidelně minimálně 2x měsíčně s časovou 

dotací 1 až 2 hodiny. Dané aktivity sloužily k tomu, aby se rodiče naučili smysluplně trávit 

volný čas s dítětem a také se přiučili novým technikám apod. Z realizovaných tvořivých 
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dílen můžeme uvést např. výrobu gelových svíček, glycerinových mýdel, broží z organzy  

a korálkování. V zimním období se tvořivá dílna přizpůsobila vánoční tématice: tvorba 

adventních věnců a kalendářů, vánočních přání, vánoční svíčky atd. V rámci tvořivých dílen 

probíhal také nácvik vaření – různé saláty, polévky, pomazánky, vánoční cukroví a mnoho 

dalšího.  

 Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – nárazové aktivity pro 

osobnostní rozvoj uživatele (hry, soutěže, výlety, exkurze apod.) 

Volnočasové aktivity vedou k podpoře osobnostního rozvoje uživatele v mnoha oblastech 

– sociální, kulturní, zdravotní, pracovní, ekologického myšlení, fyzického rozvoje apod. 

Byly uskutečněny např. tyto aktivity: promítání filmů a pohádek, soutěžní odpoledne ke 

Dni dětí, oslava Dne Matek, Pálení čarodějnic, Karneval, Mokrý pátek, Odpoledne 

deskových her.  

- promítání odborných dokumentů  

 

C.  V rámci fakultativních činností, které služba také poskytuje, proběhly:  

 Konzultace s právničkou – 3 uživatelé využili bezplatné právní konzultace JUDr. Marii 

Šlampové. Služba svým uživatelům zdarma zprostředkovávala odborné konzultační 

služby: sociální pedagožky, psychologa a právníka. 

 

 

 

 

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny 

s dětmi 

Forma poskytování Časový rozvrh poskytování 

služby 

Maximální okamžitá 

kapacita služby 

 

ambulantní 

 

PÁ 8.00-13.00 hodin 

 

skupinová intervence 20 

individuální intervence  

2 

 

terénní 

 

PO 8.00-16.00 hodin 

ÚT 8.00-17.00 hodin 

ST   8.00-16.00 hodin 

ČT 8.00-17.00 hodin  

 

 

skupinová intervence 20 

individuální intervence  

2 
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Počet poskytovaných činností za rok 2019 

Základní činnost Ambulantní a terénní 

intervence (A, T) 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (A) 

 

- pracovně výchovná činnost s dětmi – tvořivá dílna pro rodiče s dítětem 

118 jednotek (A) 

83 jednotek (T) 

- pracovně výchovná činnost s dospělými - např. podpora a nácvik 

rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, 

podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách a 

školských zařízeních 

92 jednotek (A) 

420 jednotek (T) 

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností dítěte 

7 jednotek (A) 

86 jednotek (T) 

- zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - 

např. příprava do školy 

19 jednotek (A) 

 844 jednotek (T) 

- zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – 

nárazové aktivity pro osobnostní rozvoj uživatele (hry, soutěže, výlety, 

exkurze apod.) 

157 jednotek (A) 

171 jednotek (T) 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (B) 

- doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a 

doprovázení zpět 

0 jednotek (A) 

0 jednotky (T) 

Sociálně terapeutické činnosti (C) 

- skupina osobnostního rozvoje 360 jednotek  

- individuální konzultace se sociální pedagožkou 0 jednotek (A) 

- individuální konzultace s psychologem 40 jednotek (A) 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (D) 

- pomoc při obstarávání běžných záležitostí – poskytnutí informací přispívající 

k řešení aktuální situace (např. v problematice výchovy, rodinných vztahů, 

bydlení, vzdělávání dětí, pracovního uplatnění apod.), doprovod rodiče/ů 

(rodičů s dětmi) v situacích, kdy se cítí nejistí nebo mají komunikační potíže 

120 jednotek (A) 

 

363 jednotek (T) 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob – moderované 

rozhovory, usnadnění problematického kontaktu dítěte a jeho rodiče/ů s 

příp. poskytnutím asistence při předávání či kontaktu rodiče/ů s dítětem 

34 jednotek (A) 

 

8 jednotek (T) 
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Formy poskytování: 

 
Intervence  
 
Sociální pracovnice služby provádí intervence: 

a) individuální intervence – sociální práce pracovníka s klientem, individuální pohovor, 

doprovod klienta.  

b) skupinová intervence – vzdělávací aktivity klientů, edukace, rodinná terapie, doprovodné 

volnočasové/ zájmové aktivity související s nabídkou činností pro klienty.  

c) externí/ kooperativní intervence – realizované ve prospěch klienta, kdy klient nemusí být při 

této intervenci přímo účasten, např. jednání s úřady a jinými institucemi ve prospěch 

uživatele služby, jednání s jiným odborníkem ve prospěch uživatele sociální služby.  

 
V roce 2019 bylo celkem 2922 intervencí typu Face to Face (z toho 859 jednotek ambulantní  
a 2063 jednotek terénní intervence).  Dále 105 externích intervencí. 
 

 

 

 
 Individuální intervence* Skupinová intervence* Externí/kooperativní 

intervence* 

Ambulantní 312 jednotek 547 jednotek 61 jednotek 

Terénní 1721 jednotek 342 jednotek 44 jednotek 

*1 jednotka intervence = 30 minut.  

 
 
 
Kontakty  
 
Kontakt je setkání s klientem trvající nad 10 minut (10–30 min.). Jedná se o oboustrannou interakci 

mezi pracovníkem v sociální službě/sociálním pracovníkem a klientem, popř. zájemcem o sociální 

službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry nebo k vytvoření prostoru pro nabídku  

a následnou realizaci služby. Kontakt má zpravidla formu nestrukturovaného rozhovoru 

pracovníka s klientem. Nepřepočítávají se na jednotky.  

 
V roce 2019 bylo celkem 1277 kontaktů, z toho 570 ambulantních a 744 terénních. Do kontaktů 
zahrnujeme prvokontakty (jednání se zájemcem o službu) a jednání s uživateli služby.  
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Počet klientů a působnost služby: 

SAS RD poskytovala služby pravidelně 1-2x za týden v těchto obcích ORP Kyjov: Archlebov, 
Hovorany, Kelčany, Kyjov, Lovčice, Skoronice, Stavěšice, Strážovice, Vacenovice, Věteřov, Vracov 
a Vřesovice.   
 

 

 Počet uživatelů k 

31. 12. 2018 

Počet uživatelů za 

sledovaný rok 

Úbytek uživatelů Nárůst uživatelů 

 

2019 

 

20 rodin 

 

 

37 rodin 

 

 

17 rodin 

 

 

16 rodin 

 

 

 

 

 

Počet podpořených osob – prvokontaktů za rok 2019: 

             16 rodin, tj. 33 osob, z toho:                                16 dospělých 

                                                                                                         19 dětí 

Celkový počet uživatelů v roce 2019: 

                                 Celkem osob :   91 osob 

   Z toho dětí:   54 dětí 

 

 

 

 

Zkvalitnění poskytovaných služeb 

 

V roce 2019 byla zakoupena odborná literatura a didaktický materiál. Poskytovanou službu se 

pracovníci snaží zkvalitnit pravidelným vzděláváním v rámci školení či samostudia, dále účastí na 

supervizích a poradách.  

 

Pracovnice se také aktivně zúčastňovaly komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska. 

Kontinuálně byla realizována spolupráce s dalšími institucemi v Kyjově – hlavně s odborem 

sociálních věcí Městského úřadu v Kyjově, Úřadem práce, Městskou i státní policií, Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Kyjově, Speciálně pedagogickým centrem, dětskými lékaři, Dětským 

centrem při nemocnici, organizací Krok, z. ú. a Občanskou poradnou Charity Kyjov.  

 

Služba spolupracuje v rámci interdisciplinární spolupráce v rámci zavádění Cochemské praxe 

v rozvodovém řízení. Všechny profese účastnící se rodičovského sporu vedou rodiče k uvědomění 

si své vlastní zodpovědnosti za dítě a pomáhají jim nabýt opět společné odpovědnosti, kterou jako 

rodiče za společné dítě nesou. Tak, aby v důsledku nenechali o svých dětech a jejich životě 

rozhodovat soud, ale aby toto rozhodnutí učinili společně oni sami. 
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Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. města 

Kyjova je od 1. ledna 2018 financována v rámci projektu: „Vybrané služby sociální prevence na 

území Jihomoravského kraje“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741) z Evropského sociálního 

fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost. 
 

  

 

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ  

Všechny činnosti organizace, v rámci poskytování SAS RD, směřovaly k zajištění služeb v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu: 

 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

 poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte 

a při péči o dítě zdravotně postižené 

 

 

Místo výkonu sociálně-právní ochrany dětí: 

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova, třída Palackého 67/7, Kyjov. 

 

 

Pověřené osoby SPOD 

Jméno Funkce Kontakt e-mail 

Kristina Lopraisová, DiS 
(do 30.9.2019) 
Mgr. Alena Kožíková 
(od 4.7.2019) 

sociální pracovník 777 472 817 sasrd@css-kyjov.cz 

Mgr. Andrea Straková 
 (do 31.8.2019) 
Mgr. Simona Chvátalová 
(od 7.10.2019 do 31.12.2019) 
Mgr. Veronika Kristová 
(od 1.10.2019 do 31.12.2019) 

sociální pracovník 777 754 460 rodinysdetmikyjov@seznam.cz 
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Organizační schéma  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Statistika předávání a asistovaných kontaktů za rok 2019 

 

Asistenci sociálních pracovnic při kontaktech rodiče s dítětem/dětmi a při předávání dítěte/dětí, 

nevyužila v roce 2019 žádná rodina.  

Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována pověřenými osobami v organizaci Centrum sociálních 

služeb Kyjov, p. o. města Kyjova v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a se 

standardy kvality sociálních služeb (zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů).  

V roce 2019 naše služba spolupracovala s OSPOD Kyjov, Veselí nad Moravou, Vyškov a Uherské 

Hradiště. Velmi úzce spolupracujeme se sociálním odborem Městského úřadu Kyjov, zejména 

s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí. Společně se snažíme sjednotit práci s uživateli tak, 

abychom jednotlivými kroky v naší spolupráci, dospěli k cílené a reflektované koordinaci.  

Dále spolupracujeme s Občanskou poradnou Charity Kyjov, kdy uživatelům pomáháme vyřizovat 

jednorázovou finanční pomoc v situacích, kdy nemají žádné finanční prostředky např. na jízdné 

pro děti do školy a školní pomůcky, stravné na obědy dětí v MŠ, na spotřebiče nutné ke 

každodennímu chodu domácnosti, vybavení dětského pokoje pro děti apod. Občanská poradna 

pomáhá našim uživatelům také s materiální pomocí, kdy jim na naše doporučení vydává 

potravinové a hygienické balíčky. Velmi dobrá spolupráce je i s pracovníky Úřadu práce, díky které 

usnadňujeme uživatelům vyřízení sociálních dávek. 

Aktivně se podílíme na realizaci Cochemské praxe, což je nový trend v rozvodovém řízení. Všichni 

účastníci sporu, právní zástupci, odbory péče o děti, soud, soudní znalci a doprovodné organizace 

se snaží rodiče dovést k dohodě ohledně péče o jejich děti, kterou rodiče sami nebo s jejich 

ředitelka 

samostatná účetní  

mzdová účetní  

Pověřené osoby SPOD 
sociální pracovníci 

 

administrativa  
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pomocí sestaví, oba ji akceptují a následně dodržují. Sledují přitom jediný cíl, a to je skutečné 

dobro dítěte a jeho právo na oba rodiče. Praxe je aktuálně taková, že soudní tajemnice odesílá do 

služby rodiče v rozvodové situaci, kteří se nedokáží dohodnout k tzv. edukaci. Během až 4 setkání 

za měsíc by měli rodiče být schopní sestavit rodičovský plán a následně dohodu, kterou předloží 

při soudním jednání. 

Také spolupracujeme s následujícími organizacemi: Krok, z.ú., Dobrovolnické centrum – Krok, 

Pedagogicko-psychologická poradna, Dětské centrum Kyjov, K-centrum, dětští lékaři, městská 

policie. Aktivně jsme se zúčastňovali Komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku.  

V roce 2019 jsme neměli samostatně vedeny rodiny v režimu sociálně-právní ochrany dětí.  

Činnosti byly poskytovány se souhlasem zákonných zástupců, za jejich přítomnosti a dobrovolně, 

a to na základě písemné smlouvy o poskytování sociální služby. 

Činnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi svým obsahem odpovídaly činnosti dle 

Rozhodnutí a byly v souladu s výkonem SPOD příslušných úřadů.  

 

 

 

 

1.6 AZYLOVÝ DŮM  

 
Poslání služby: 

Posláním Azylového domu je pomoc zletilým ženám a matkám s dětmi při řešení problémů 

spojených se ztrátou bydlení a poskytnutí podpory v návratu k běžnému způsobu života. 

 

Cílem Azylového domu je: 

 aby žena a matka s děti/dítětem našla vhodné samostatné bydlení 

 aby žena matka s dítětem/dětmi byla schopna samostatně řešit své problémy 

 aby se žena a matka s dítětem/dětmi vrátila zpět do běžného života a upevnila nebo 

obnovila kontakt s rodinou 

 

Cílová skupina: 

 oběti domácího násilí 

 oběti trestné činnosti 

 osoby bez přístřeší 

 osoby v krizi 

 rodiny s dítětem/dětmi 

 

Služba Azylový dům je registrovanou službou od 1.1.2017 pro území 

Jihomoravského kraje a je poskytována v budově situované na ulici 

Brandlova č. 127/16 v Kyjově. Dříve byly byty pronajímány jako Krátkodobé 

ubytování pro ženy a matky s dětmi z ORP Kyjov. K dispozici jsou zde tři 

pokoje se společenskou místností, společnou kuchyní, samostatným 

sociálním zařízením pro každý pokoj a zahradou s herními prvky.  
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Kapacita služby: 

Celková kapacita/maximální okamžitá kapacita služby je 7 osob (3 matky a 4 děti).  

 

 

Forma poskytování: pobytová služba 

 

 

Úhrada za službu: 

 žena bez dětí, těhotná žena 120,-Kč/den 

 matka    90,-Kč/den 

 dítě    60,-Kč/den 

 

 

Časový rozvrh poskytování služby:  služba je poskytována nepřetržitě.  

 

 

Doba přímého kontaktu  pracovníků s uživateli (zájemci) v kanceláři: 

 

Po 8.00 - 17.00 

Út 8.00 - 16.00 

St 9.00 - 17.00 

Čt 8.00 - 16.00 

Pá 8.00 - 15.00 

 

 
V době nepřítomnosti sociální pracovnice nebo pracovníka v sociálních službách je chod služby 
zajištěn pohotovostním tlačítkem umístěným u vchodových dveří. 
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Počet poskytovaných činností v azylovém domě za rok 2019 

 

Základní činnost Počet intervencí (I/Sk) 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 
- vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou 

stravy 

195 jednotek 

33 jednotek 
(I) 

 

162 jednotek (Sk) 
 

Poskytnutí ubytování 

- ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok 

461 jednotek  

242 jednotek 
(I) 

219 jednotek 
(Sk) 

- umožnění celkové hygieny těla 93 jednotek (I) 

- vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, 
výměny ložního prádla 

427 jednotek 

244 jednotek 
(I) 

183 jednotek 
(Sk) 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících s individuálních 
plánů 

408 jednotek (I) 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 
včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek 

453 jednotek 

13 jednotek 
(I) 

 
440 jednotek 

(Sk) 

 

 
 
Pozn.: I – individuální intervence 

Sk – skupinová intervence 

 

 

Individuální intervence Skupinová intervence Externí/kooperativní 

intervence 

Jednání se zájemcem o 

službu 

1033 jednotek 1004 jednotek 235 jednotek 132 jednotek 

 

 

Intervence 

Sociální pracovnice azylového domu provádějí intervence: 

a) individuální intervence – individuální práce s uživatelkou (např. finanční hospodaření, péče 

o domácnost, nácvik vaření, péče o dítě, hledání zaměstnání a bydlení, pomoc s vyřízením 

sociálních dávek, pomoc při komunikaci s úřady, atd.) 

b) skupinové intervence – skupinová činnost uživatelek s pracovníky (např. komunitní setkání 

uživatelek, tvořivé dílny, skupinové pracovní činnosti, údržba zahrady, domu, atd.) 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

31 

 

c) externí intervence – komunikace s třetími osobami (např. OSPOD, Občanské poradny, 

pracovníci Městského úřadu, aj.) 

d) jednání se zájemcem o službu – komunikace s potencionálním uživatelem služby 

V roce 2019 bylo poskytnuto celkem 2404 intervencí (z toho 1033 jednotek individuálních, 1004 
jednotek skupinových, 235 externích intervencí a 132 jednotek jednání se zájemcem o službu).  

 

Obložnost 

V roce 2019 bylo celkem ubytováno v Azylovém domě 35 osob, z toho 13 matek a 22 dětí.   

Obložnost byla naplněna na 96,91 %.  Celkem bylo poskytnuto 2476  lůžkodnů. 

 

 

Ukončení smlouvy o poskytnutí služby azylového domu 

Celkem bylo v roce 2019 ukončeno 10 smluv o poskytnutí služby azylového domu. 3 smlouvy byly 

vypovězeny ze strany poskytovatele pro porušení pravidel, 6 smluv bylo vypovězeno ze stran 

uživatelek, které si našly jiné bydlení, a 1 uživatelce skončila smlouva uplynutím dohodnuté doby 

poskytování služby. 

 
 
 

Rozšíření a zkvalitnění služeb 
Na zkvalitnění poskytované služby jsme obdrželi od 
Jihomoravského kraje individuální dotaci, ze které mohla být 
pořízena kuchyňská linka, kde již každá uživatelka má svoji 
pracovní plochu a skříňky pro úschovu potravin a kuchyňského 
nádobí. Kuchyně byla dovybavena kuchyňským robotem, 
mikrovlnnou troubou a byl pořízen nový elektrický sporák 
s elektrickou troubou a digestoře. 
 

Do společenské místnosti byly zakoupeny napínací potahy na sedací soupravu a do pokojů 

uživatelek byly pořízeny koberce. 

 

Pro větší bezpečnost byl ke vchodu do azylového domu instalován kamerový systém. 

Pro zvýšení kvality služby pro zaměstnance byl pořízen nový počítač a notebook, současně byl 

obměněn i starý počítač, který je využíván uživatelkami služby pro hledání ubytování, pracovních 

příležitostí a komunikaci s úřady. K počítači byla pořízena nová židle. 

 

 

Financování služby 
Od 1.1.2019 byla služba spolufinancována  v rámci projektu ,,Vybrané služby sociální prevence na 
území Jihomoravského kraje“, z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu 
Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. 
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Sociální začlenění 
Uživatelky azylového domu se společně se svým dětmi zapojovaly do společných akcí, 
pořádaných v rámci organizace (společné mezigenerační jarní a adventní tvoření, vítání a loučení 
s prázdninami, haloweenský karneval, mikulášská a vánoční besídka) nebo v rámci komunitních 
akcí, např. účastí v akci Den pro rodinu nebo zapojením do celorepublikových akcí, např. účastí  ve 
výtvarných  soutěžích Cestou dvou bratří či  Čarovné barvy země. 

 

 

          

 

 

 

 

 

        Vyhlášení soutěže                    Do azylového domu zavítal            V rámci nácviku vaření se uživatelky 
     Čarovné barvy země                  svatý Mikuláš s doprovodem         učí využívat také domácích zdrojů. 

                                                                                            Do vaření se rády zapojují i děti uživatelek. 

                                                        

 

 

                                 
                                     

Haloweenského karnevalu se zúčastnily uživatelé služeb Azylového domu, Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a veřejnost 
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Příběh uživatelky azylového domu: 

Paní L. požádala o naši službu z důvodu dlouhodobého domácího násilí. Partner fyzicky a psychicky 

týral nejen uživatelku, ale i jejich 4letrého syna. Uživatelka dlouho snášela týrání ze strany partnera, 

ale po posledním incidentu, kdy ji dobil tak, že musela vyhledat lékařskou pomoc, se rozhodla i se 

synem od násilníka odejít. Od začátku, kdy se uživatelka do našeho zařízení nastěhovala, začala  

spolupracovat s pracovnicemi zařízení na řešení své tíživé sociální situace. Pracovnice pomohla 

uživatelce s převodem sociálních dávek, s převedením spisu na úřad práce, odbor zaměstnanosti,  

i s přehlášením doručovací adresy. Toto bylo obzvlášť prvořadé neboť uživatelce chodil invalidní 

důchod  i  přídavky na dítě složenkou na původní adresu a ona si nemohla dovolit kvůli svému 

bezpečí a bezpečí syna,  se v místě bývalého bydliště ukázat. Díky vstřícnosti pracovníků se podařilo 

uživatelce v brzké době stabilizovat a začali jsme pracovat na stabilizaci syna. Bohužel si nesl neblahé 

důsledky problematického soužití s agresivním otcem. Ve 4 letech se stále pomočoval, byl zakřiknutý 

a nedovedl souvisle mluvit, trpěl balbutismem. Uživatelka nám vysvětlila, že zdravotní a psychické 

problémy se projevily u syna poté, co byl očitým svědkem opakovaného napadení matky. Uživatelce 

jsme pomohli pro syna vyhledat psychologickou pomoc a umístění v Mateřské škole ve třídě pro 

handicapované děti. Stav malého T. se pomalu, ale jistě začal zlepšovat, postupně se podařilo 

odbourat plenky, chlapec se rozmluvil, problémy s koktáním se podařilo minimalizovat. Uživatelka po 

celou dobu využívání služby aktivně spolupracovala s pracovníky služby, vyvíjela sama aktivitu, 

zejména s hledáním bydlení.  S podporou vzdálené rodiny objížděla různé domky k pronajmutí. Po 

uvolnění městského startovacího bytu na Brandlově ulici v Kyjově byl tento byt uživatelce pronajat. 

V současné době uživatelka pracuje v chráněné dílně, platí pravidelně nájem, syn navštěvuje 

mateřskou školu. Příběh paní L. je příběhem s dobrým koncem, ke kterému nemalým dílem přispěla 

služba azylového domu. 

 

Hodnocení služby uživatelkou: 

,,Děkuji pracovníkům v azylovém domě za  pomoc, kterou mi poskytli  v době, kdy jsem se obávala o 

život svůj i mého syna.  Díky jejich podpoře jsem mohla začít nový život bez strachu, nejvíc jsem však 

ráda, že můj syn je v pohodě a bezpečí.“ 

 

 

 

1.7 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

 

Dům s pečovatelskou službou v Kyjově, má adresu na Třídě Palackého č. 67/7, a je přístupný jak  

z Třídy Palackého, tak z ulice Újezd. V domě se nachází celkem 70 bytů, z toho je jeden byt 

třípokojový, 10 dvoupokojových, ostatní byty jsou jednopokojové. Pět bytů je bezbariérových. 

 

V roce 2019 se pořádaly akce i pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Kyjova. Letní akce 

byly doprovázeny zpěvem  uživatelů SONS Kyjov. 
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Akce pořádané v roce 2019 

leden 

- Bowling Kyjov 29.1. (DS) 

- Utkání v Člověče nezlob se 30.1. (DS+DPS) 

   

únor 

- Masopustní den 28.2. (DS +DPS)  

  

březen 

- Výlet – Titanic Brno 22.3. (DS) 

- Turnaj v ruských kuželkách 27.3. (DS) 

 

duben 

- Velikonoční tvoření 4.4. (SAS+DS+DPS) 

- Výlet Bohuslavice – výstava 5.4. (DS) 

- Velikonoční pásmo dětí ze ZŠ J. A. Komenského 17.4. (DPS+DS) 

- Pálení čarodějnic 30.4. (AD+DS) 

      

květen 

- Den matek 9.5. (SAS+AD+DPS+DS) 

- Účast na okresním veletrhu sociálních služeb 23.5. (CSS Kyjov) 

- Den pro rodinu 26.5. (SAS+AD) 

- Den dětí 30.5. (SAS+AD) 

- Venkovní společenské hry a kotlíkový guláš 31.5. 

(DS) 

 

červen 

- Setkání obyvatel DPS s vedením města Kyjov 3.6. 

(DPS) 

- Výlet+exkurze Strážnice 27.6. (DS) 

- První letní grilování s písničkou 20.6. (DPS+DS) 

 

červenec 

- Zahájení prázdnin 2.7. (SAS+AD+DS)  

- Druhé letní grilování s písničkou 25.7. (DPS+SAS) 

 

srpen 

- Výlet Hodonín – kino 18.8. (DS) 

- Slovácký rok Kyjov 18.8. (CSS Kyjov) 

- Výlet Ždánice Hvězdárna 20.8. (DS) 

- Turnaj v pétanque 28.8. (DS) 

- Mokrý pátek (SAS+AD) 

- Ukončení prázdnin 29.8. (SAS,AD,  

DS) 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

35 

 

         

září 

- „Přespávačka“ 5.9. (AD+SAS) 

- Výlet Kovozoo Staré Město 27.9. (DS) 

- Den otevřených dveří a slavnostní otevření  

relaxační zóny 30.9. (DPS) 

- Zakončení léta – grilování na zahradě DPS 30.9. 

(DPS+DS) 

 

říjen 

- Výlet ZOO Hodonín 25.10. (DS) 

 

listopad 

- Exkurze v Kyjovském pivovaru 22.11. (DS+DPS) 

- Vánoční tvoření 28.11. (SAS+AD+DS+DPS) 

 

prosinec 

- Mikulášská besídka 2.12. (DPS+DS) 

- Mikuláš 5.12. (AD+SAS) 

- Výstava Masarykovo muzeum Kyjov Advent 10.12. 

(DS) 

- Vánoční besídka 12.12. (DS) 

- Předvánoční posezení s koledou 19.12. (DPS+DS) 
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Struktura a počty zaměstnanců  

 Zaměstnanci v pracovním poměru 

 dle kategorií  

ev. počet přepočtený ev. počet ve fyz. osobách 

muži ženy muži ženy 

Pracovníci v sociálních službách 1 14,64 1 17 

Sociální pracovníci 0,2 6 1* 6 

 Ostatní zaměstnanci 1 6 1 6 

 zaměstnanci celkem 2,2 26,64 3 29 

 z toho počet zaměstnanců se ZPS 1 2,75 1 3 

 

* zařazen psycholog 

 

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 

Zaměstnanci v pracovním poměru 

dle kategorií  

Evidenční počet zaměstnanců přepočtený 

přírůstky Úbytky 

Pracovníci v sociálních službách 1 1 

Sociální pracovníci 1 (PS)* 

2 

1 – MD (PS)* 

2 

 Ostatní zaměstnanci 1 1 

 zaměstnanci celkem 5 5 

 

*     Jedna sociální pracovnice odešla v dubnu na MD. 

 

 

V roce 2019 došlo k odchodu 3 sociálních pracovnic, z toho v 1 případě šlo o odchod na mateřskou 

dovolenou a 1 THP do důchodu. K 31.12.2019 odešla na dohodu vedoucí služeb a 1 PSS do 

starobního důchodu. 

Do pracovního poměru byl přijat 1 PSS na nově vytvořené místo, 2 sociální pracovnice do služby 

SAS RD a 1 sociální pracovnice do pečovatelské služby a osobní asistence, 1 THP  na místo účetní-

ekonom. 
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Zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti  

Zaměstnanci na dohody o pracovní 

činnosti dle kategorií  

Evidenční počet zaměstnanců přepočtený 

přírůstky úbytky 

Pracovníci v sociálních službách 0 0 

Sociální pracovníci 0 0 

THP 0 0 

Provozní zaměstnanci 2  0 

 zaměstnanci celkem 2* 0 

* 2 správcové na úvazek 0,1 

 

 

Průměrné platy v roce 2019 dle kategorií zaměstnanců 

 

Zaměstnanci v pracovním poměru  

 

průměrné platy v Kč Průměrná platová třída 

Pracovníci v sociálních službách 23 892 4 

Sociální pracovníci 33 666 10,5 

Ostatní zaměstnanci 31 334 7,5 

 

 

Povinnosti v oblasti BOZP a PO zabezpečovala organizace v souladu s platnými právními 

předpisy.  

V roce 2019 nebyl evidován žádný požár.  

 

V roce 2019 nebyl evidován pracovní úraz. 

 

 
 

Vzdělávání zaměstnanců 

Zaměstnanci se pravidelně účastní dalšího vzdělávání v průběhu roku tak, aby byla splněna min. 

zákonná povinnost 24 hodin vzdělávání za rok. Témata vzdělávacích akci byla zvolena dle návrhů 

zaměstnanců s přihlédnutím, v jaké oblasti by se chtěli zlepšit, příp. ve které oblasti by chtěli získat 

nové poznatky a dovednosti.  

 

Sociální pracovníci, vedoucí sociálních služeb, účetní, mzdová účetní, administrativní pracovník  

a ředitelka se proškolili v tématech vztahujících se k problematice dané sociální služby nebo 

manažerských dovednostech. 

Zaměstnanci měli také možnost zúčastnit se pravidelných skupinových supervizních setkání nebo 

využít možnosti individuálního setkání se supervizorkou.  
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Absolvované vzdělávací kurzy v roce 2019 

 

Pracovníci v sociálních službách 

Projekt-Profesní vzdělávání 

pracovníků poskytovatelů 

sociálních služeb v JMK 

Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů 

Právo v praxi sociálních služeb a ochrana práv klientů 

Hranice práce s klientem 

Motivace klienta sociálních služeb-Zásady klíčového pracovníka 

Individuální plánování sociální služby 

Další kurzy např.: 

Psychosociální podpora umírajícím a pozůstalým v podmínkách soc. 

služeb 

Specifika péče o klienty s poruchou autistického spektra 

Využití smyslové stimulace v podmínkách soc. služeb 

Život člověka s duševním onemocněním 

Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory 

Škola zad pro pracovníky v sociálních službách 

Kufr plný vzpomínek-úvod do problematiky 

Sociální pracovníci 

Projekt-Profesní vzdělávání 

pracovníků poskytovatelů 

sociálních služeb v JMK 

Management, strategické řízení změn a plánování 

Implementace standardů kvality 

Řízení lidských zdrojů a hodnocení zaměstnanců 

Individuální plánování sociálních služeb 
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Možnosti terapií a aktivizace u seniorů 

Motivace klienta sociální služby 

Aktuální trendy v sociální práci 

Další kurzy např.: 

Aplikace standardů v praxi sociálních služeb 

Komunikace s klientem manipulátorem 

Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích 

Workshop: Perinatální ztráta-Jak být rodičům oporou a zároveň 

nevyhořet 

Základní vhled do problematiky vývojových vad dětí-porucha 

autistického spektra 

Projekt-Podpora procesu 

komunitního plánování a 

dalších navazujících činností v 

ORP Hodonín 

Konference-Financování sociálních služeb 

Monitoring v procesu KPSS 

Kontrola sociálních služeb 
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3.1 HOSPODAŘENÍ 

V roce 2019 bylo v doplňkové činnosti dosaženo zisku ve výši 226 931,43 Kč, hospodaření hlavní 

činnosti skončilo ztrátou ve výši -20 639,35 Kč. Čerpání rozpočtu za rok 2019 pro hlavní a doplňkovou 

činnost je součástí této zprávy jako příloha č. 1.   

Náklady na správu jednotlivých nájemních bytů byly vedeny odděleně od celkových nákladů 

organizace. Přijaté platby záloh na energie a služby nájemníků byly vedeny na účtech přijatých záloh. 

Vyúčtování k nájemním bytům budou k dispozici v měsíci dubnu až květnu následujícího roku.  

Radou města Kyjova byl pro organizaci schválen rozpočet v následující výši nákladů a výnosů. Celkové 

náklady organizace schválené Radou města 17 143 550,- Kč a celkové výnosy organizace schválené 

Radou města ve výši 16 361 880,- Kč.  

 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ORGANIZACE 2019 SCHVÁLENÉHO RADOU MĚSTA 

Celkové náklady Celkové výnosy 

Schválené 
Skutečnost  

k 31. 12. 2019 
Schválené 

Skutečnost  
k 31. 12. 2019 

17 143 550,00 17 505 526,57 16 361 880,00 17 711 819,00 

 

Odchylka od schváleného rozpočtu byla způsobena převážně opravami budovy DPS, které 

v původním schváleném rozpočtu nebyly zahrnuty, ale také získáním neinvestiční finanční podpory 

z prostředků Jihomoravského kraje, dále díky finanční podpoře nadace ČEZ, ale také zvýšením 

vlastních tržeb za poskytovanou péči. 

Hlavní činnost byla financována z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje, 

dotací EU a zřizovatele – Města Kyjova.  

Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi a Azylový dům byly zařazeny do individuálního 

projektu financovaného z evropských fondů.  

Nejvyšší část nákladů organizace na poskytované sociální služby tvoří mzdové náklady a povinné 

odvody z mezd.  
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Mimořádné náklady v roce 2019 byly spojeny s výměnou vodoměrů a opravami v budově DPS 

v celkové výši 607 tis. Kč. V budově DPS proběhla ve všech nájemních bytech výměna vodoměrů na 

teplou studenou vodu za 84 tis. Kč. V bytě C14 a chodbě budovy C musely být vyměněny nevyhovující 

střešní okna. Původní střešní okna byla ztrouchnivělá a zatékalo jimi do budovy. Náklady na výměnu 

4 ks střešních oken byly v celkové výši 73 tis. Kč. Z důvodu zatékání do budovy musela být opravena 

také svislá izolace a dlažba na balkonu budovy DPS z ulice Újezd. Náklady na tuto opravu dosáhly výše 

30 tis. Kč. V budově DPS také probíhaly nátěry dřevěných oken a dveří v celkové výši 182 tis. Tyto 

práce budou i nadále pokračovat v roce 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

V budově DPS byly opravovány vnitřní omítky budovy, které samovolně opadávaly. S touto opravou 

souvisely také malířské práce opravených prostor. V budově DPS byly opravovány vnitřní omítky 

budovy, které samovolně padávaly. S touto opravou souvisely také malířské práce opravených 

prostor. Celkové náklady této opravy dosáhly výše 74 tis. Kč.   

 

 

 

 

 

 

 

V dudově DPS muselo být opraveno také nefunkční nouzové osvětlení a nevyhovující osvětlení 

venkovních prostor atrií v celkové výši 20 tis. Kč. Další významnou položkou oprav jsou opravy 

výtahů, opravy související s nátěrem oken a dveří a opravami v jednotlivých bytech při změně 

nájemníků a další běžné opravy a údržba budovy DPS a Azylového domu. 

 Výměna oken – 

budova C 

Oprava svodu vody a 

dláždění atria mezi 

budovami B a C 

 

Oprava balkonu nad 

garáží – budova C 

 

Oplechování hrany balkonu nad 

garáží 

 

Opravy omítek - budova C Opravy omítek - budova C Opravy omítek a výmalba 

chodeb - budova C 
Opravy omítek a výmalba 

chodeb - budova C 
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 V roce 2019 díky podpoře Nadace ČEZ v Centru sociálních služeb Kyjov vznikla zahradní relaxační 

zóna pro seniory a zdravotně postižené. Na realizaci projektu se podílela také široká veřejnost, která 

díky aplikaci Pomáhej pohybem, nasbírala potřebné množství bodů, které Nadace ČEZ proměnila na 

44 tisíc korun. Bez této finanční podpory by zahradní relaxační zóna nemohla vzniknout. Na vzniku 

relaxační zahradní zóny se finančně spolupodílel také zřizovatel – Město Kyjov a Centrum sociálních 

služeb Kyjov, p.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum sociálních služeb bylo v roce 2019 příjemcem neinvestiční finanční podpory z rozpočtu 

Jihomoravského kraje  ve výši 100 tisíc korun na realizaci projektu Dovybavení služeb v CSS Kyjov. 

Tyto finanční prostředky byly použity na nákup pásů ke zvedání osob s omezenou schopností pohybu, 

polohovatelného lůžka s antidekubitní matrací, mobilní zahrádky, stolního počítače, mobilní vany  

a kuchyňské linky v prostorách azylového domu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bylinková zahrádka s odpočinkovou 

zónou" a výměna oplocení - mezi budovami 

A a B 

"Bylinková zahrádka s odpočinkovou zónou" 

- mezi budovami A a B 

Kuchyňská linka pro 2 

uživatelky 

Kuchyňská linka pro 1 

uživatelku 
Obměna vařícího centra 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V KČ  – VAZBA NA ÚČETNÍ VÝKAZY 

VH Z HLAVNÍ ČINNOSTI VH Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI CELKOVÝ VH 

- 20 639,35 226 931,43 206 292,08 

 

 

ČLENĚNÍ VH Z HLAVNÍ ČINNOSTI V KČ 

VH Z HLAVNÍ ČINNOSTI VH Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI CELKOVÝ VH 

206 292,08 0 0 

 

Pás ke zvedání klientů 

Mobilní vana 

Mobilní zahrádka 
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OPRAVY A INVESTICE 

V roce 2019 probíhaly v DPS jak běžné opravy bytů související s výměnou nájemníků, tak provozní 

opravy společných prostor budovy a nutné venkovní opravy.  

 

Opravy 2019 v budově DPS 

Oprava Dotace provoz Vlastní zdroje - IF 

Jiné 5 162,00   

Oprava izolace v atriu 30 520,00   

Výmalba – byty, chodby 5 329,51 85 991,49 

Výměna vodoměrů v bytech   84 364,00 

Opravy výtahů 1 873,00   

Oprava osvětlení  24 804,82 0,00 

Oprava výtahů 1 261,00 44 128,51 

Výměna kuch. linky v bytě 6 677,00 5 516,00 

Nátěry oken a dveří v bytech a spol. 
prostorách 181 660,00 0,00 

Výměna střešních oken – budova „C“ 73 333,00   

Jiné  2 484,17   

Oprava terasy nad garáží – zatékání 
(budova „C“) 44 835,50   

Oprava omítek na chodbách – budova „C“ 29 060,00   

Celkový součet 407 000,00 220 000,00 

 
CELKEM  
 

627 000,00 
 

 

V souvislosti s obdržením dotace z JMK a pořízením nové kuchyňské linky v prostorách azylového 

domu v hodnotě 30 tis. Kč, musely být tyto prostory nově vymalovány. Celkové náklady této výmalby 

dosáhly výše necelých 7 tis. Kč.  

V roce 2019 probíhaly také opravy a servis movitého majetku v celkové hodnotě 83 tis. Kč. Z celkové 

částky dosahovaly výše 13 tis. Kč náklady na opravy praček a sušiček. Náklady na opravy a servis aut 

v roce 2019 dosáhly výše 69 tis. Kč. Největšími položkami spojené s údržbou vozového parku byly STK 

a potřebný servis v celkové výši 17 tis. Kč. U automobilu VW Caddy Maxi s nejvyšším nájezdem km 

musela být v roce 2019 provedena oprava spojky za 28 tis. Kč.  
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Dlouhodobý plán oprav a investic 

OPRAVY – dlouhodobý výhled 

oprava zdiva blok B vlhké zdivo, opadávání omítek 135 000,- 

nouzové osvětlení chodeb (úsporné zářivky, 
možnost fotobuňky) 

lepší orientace v prostorách DPS, úspora 
energie 

150 000,- 

barevné ohraničení výtahů v jednotlivých 
budovách 

zlepšení orientace v prostorách DPS 100 000,- 

oprava kanalizace blok H pokles trubek sedáním, ucpávání 200 000,- 

obnova koupelen v bytech 
po životnosti, zničené, doplnění koupelen o 
madla (1 byt 20 tis. Kč) 

1 400 000,- 

obnova zařízení kuchyňských linek sporáky, digestoře - po živostnosti 680 000,- 

obnova kuchyňských linek v bytech po životnosti, zničené, 1 byt 10 tis. Kč 680 000,- 

INVESTICE – dlouhodobý výhled 

kamerový systém II. část bezpečnost obyvatel, pohyb cizích osob 100 000,- 

posuvné vstupní dveře v celé budově (5 
vchodů) 

zamezení vstupu cizím osobám, bezbariérový 
vstup (1 dveře 120 - 150 tis. Kč) 

1 000 000,- 

sociální zařízení k hostovskému pokoji 
chybí 
 

100 000,- 

požární hlásiče 
požární bezpečnost 
 

100 000,- 

úprava a modernizace prádelny 
křivá podlaha, nevhodné vybavení, přívody 
vody a elektřiny, nové pračky 
 

300 000,- 

výměna oken a střešních oken v bloku B - 2N, v 
bloku C - 3 NP 

nevyhovující technický stav oken, 25 oken, 1 
okno 25 tis. Kč 
 

625 000,- 

výměna balkonových dveří v bloku B a C 
nevyhovující technický stav  
 

250 000,- 

 

 

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2019 V KČ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Běžný účet 241 2 322 659,41 

Účet FKSP 243 200 718,81 

Pokladna 261 1 631,00 

Peněžní prostředky celkem   2 525 009,22 

 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

46 

 

 

STAVY NA PENĚŽNÍCH FONDECH K 31. 12. 2019 V KČ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Fond odměn 411 119 167,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 
(FKSP) 

412 206 423,49 

Rezervní fond z ostatních titulů 
(peněžní dary účelové) 

414 6 797,00 

Rezervní fond 413 144 361,82 

Fond reprodukce maj., investiční 
fond 

416 60 829,53 

Stavy na fondech celkem   537 578,84 

 
 
 
 

3.2 PENĚŽNÍ FONDY 

 

Název  Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek 

Fond odměn 119 167,00 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 119 167,00 Kč 

V roce 2019 nebyl uskutečněn žádný příděl do fondu odměn a fond odměn nebyl čerpán.   

 
 

Název  Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek 

Fond kulturních a 
sociálních potřeb 

137 586,65 Kč 188 196,84 Kč 119 360,00 Kč 206 423,49 Kč                                                                                                                                                                                                            

 

Fond kulturních a sociálních potřeb je upraven vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb.,  

o fondu kulturních a sociálních potřeb. Základní příděl, kterým je fond tvořen činí 2% z ročního 

objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mezd. Fond 

kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2019 tvořen ve výši 188 196,84 Kč a čerpán ve výši 119 360 

Kč. Fond byl čerpán na stravování zaměstnanců. Rozdíl stavu FKSP je tvořen časovým nesouladem 

mezi tvorbou FKSP a jeho čerpáním za prosinec 2019. Tento rozdíl je ve výši 5 704,68 Kč.   
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Název  Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek 

Rezervní fond 89 146,90 Kč 55 214,92 Kč 0,00 Kč 144 361,82 Kč 

Rezervní fond 
z ostatních titulů 
(peněžní dary 
účelové) 

0,00 Kč 168 700,00 Kč 161 903,00 Kč 6 797,00 Kč 

Rezervní fond celkem 89 146,90 Kč 223 914,92 Kč 161 903,00 Kč 151 158,82 Kč 

Počáteční zůstatek rezervního fondu byl v roce 2019 navýšen o příděl ze zlepšeného hospodářského 

výsledku roku 2018. Nevyčerpané finanční dary budou použity k vybudování hřiště na pétanque  

a relaxační zóny. 

 

Název  Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek 

Fond reprodukce 
maj., investiční fond 

46 924,99 Kč 1 541 286,00 Kč 1 527 381,46 Kč 60 829,53 Kč 

Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy ve výši odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. Čerpání fondu reprodukce majetku bylo v roce 2019 v celkové výši 1 527 381,46 Kč. Největší 

položku čerpání fondu představoval odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 267 404 Kč. Částka ve 

výši 39 977,46 Kč byla použita na pořízení DHM a částka ve výši 220 000 Kč byla použita na opravy 

budovy DPS.  

 

 

3.3 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 

 

POHLEDÁVKY – ODBĚRATELÉ 

Odběratel Faktura Částka Datum splatnosti 

Teplo Kyjov, spol. s.r.o. 1900015 38 108,70 14.1.2020 

ZÁVAZKY - DODAVATELÉ 

Dodavatel Faktura Částka Datum splatnosti 

Vema a.s. 250200151 1 161,60 13.1.2020 

T – mobile Czech Republic 1485489718 3 064,10 16.1.2020 
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Vodafone Czech Republic 8003058958 1 063,22 30.1.2020 

Vodafone Czech Republic 8003053759 860,56 30.1.2020 

ČSAD Kyjov 19404353 5 073,00 20.1.2020 

Václav Hrabec s.r.o. 111904439 77 392,00 14.1.2020 

Vodovody a kanalizace 11917536 82 153,00 2.1.2020 

Teplo Kyjov, spol. s.r.o. 190101235 161 330,00 21.1.2020 

Nemocnice Kyjov, příspěvková 
organizace 

1008032019 334,00 21.1.2020 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 6100005655 24 817,00 23.1.2020 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 6100005660 20 225,00 23.1.2020 

Nemocnice Kyjov, příspěvková 
organizace 

1008372019 741,00 24.1.2020 

 
 

Organizace k 31. 12. 2019 neeviduje žádné odběratelské pohledávky po splatnosti, stejně jako nemá 

žádné závazky po splatnosti vůči dodavatelům. Největší položky ostatních závazků organizace  

k 31. 12. 2019 představují zejména závazky vůči zdravotním pojišťovnám (109 978 Kč), OSSZ (254 963 

Kč), zaměstnancům (nevyplacené mzdy 625 360 Kč). Mimo odběratelské pohledávky organizace 

eviduje k 31. 12. 2019 ostatní pohledávky.  Největší položkou těchto pohledávek jsou pohledávky za 

poskytnutou péči klientům (185 039 Kč) a poskytnuté zálohy (110 161 Kč). Organizace eviduje také 

pohledávky po splatnosti za krátkodobé ubytování z roku 2016 ve výši 2 500 Kč a za bytování 

v prostorách Azylového domu z roku 2019 ve výši 7 816 Kč. 

 

 

3.4 PŘEHLED DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ 

V roce 2019 obdržela organizace od Města Kyjova dotaci na poskytování sociálních služeb ve výši 

1 303 100 Kč, účelový neinvestiční příspěvek na mzdy ve výši 155 000 Kč a provozní dotaci ve výši 

4 191 500 Kč. Tyto dotace byly čerpány v souladu s rozpočtem organizace na provozní náklady 

organizace včetně mzdových a ostatních osobních nákladů.  

 

 

 

 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

49 

 

 

DOTACE OD ZŘIZOVATELE (BEZ DOTACE NA ODPISY) V KČ 

Název účtu Stav na účtu 

Dotace na služby 1 303 100,00 

 Z toho   

Pečovatelská služba 947 700,00 

Denní stacionář 102 100,00 

Osobní asistence 70 700,00 

Azylový dům 182 600,00 

Účelový neinvestiční příspěvek na mzdy 155 000,00 

Příspěvek na provoz 4 191 500,00 

Dotace od zřizovatele celkem 5 649 600,00 

 

STAV ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA ODPISY BUDOVY OD ZŘIZOVATELE V KČ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Předpis celého schváleného 
příspěvku 

348 1 267 404 

Odpočet již zaslané části 
příspěvku 

348 1 267 404 

Pohledávka za zřizovatelem KZ 348 0 

Výnos z příspěvku na odpisy KZ 672/200 1 267 404 

Organizace obdržela od Města Kyjova dotaci na odpisy organizace ve výši 1 267 404,- Kč. Tato dotace 

byla v plné výši vyčerpána na odpisy budovy ve správě organizace. 

 

DOTACE Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V KČ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Přijaté zálohy na dotace od 1.1. 374 030 239 200 

Zúčtování zálohy 374 030 239 200 

Skutečné náklady od 1.1. tř. 5 239 200 

Výnosy z nároků na dotaci (max. 
do výše zálohy na dané období) 

672 300 239 200 

VH z prostředků JMK   0 
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V roce 2019 bylo CSS příjemcem dotace z Jihomoravského kraje poskytnuté dle §105 zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních 

službách“). Celková dotace ve výši 239 200 Kč byla poskytnuta pro Pečovatelskou službu ve výši 

185 400,- Kč, pro službu Denní stacionáře ve výši 30 400,- Kč a pro službu Osobní asistence ve výši 

23 400. Všechny finanční prostředky byly v průběhu roku 2019 vyčerpány na mzdy a zákonné odvody.  

 

FINANČNÍ PODPORA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – AZYLOVÉ DOMY 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Přijatá účelová dotace 374 060 903 400 

Zúčtování zálohy  374 060 903 400 

Skutečné náklady od 1.1. tř. 5 903 400 

Výnosy z nároků na dotaci (max. 
do výše zálohy na dané období) 

672 330 903 400 

VH z prostředků JMK   0 

 

CSS obdrželo pro službu Azylové domy účelovou neinvestiční podporu v souladu s ustanovením §105 

zákona o sociálních službách ve výši 903 400,- Kč. Z celkové částky bylo 90% čerpáno na úhradu 

mzdových nákladů. Zbývající finanční prostředky byly využity především pro úhrady kancelářských 

potřeb, tonerů, nájmu aj. 

Centrum sociálních služeb bylo v roce 2019 příjemcem neinvestiční finanční podpory z rozpočtu 

Jihomoravského kraje  ve výši 100 tisíc korun na realizaci projektu Dovybavení služeb v CSS Kyjov. 

Využití těchto finančních prostředků je blíže specifikováno v úvodu kapitoly 3.1 Hospodaření. 

 

DOTACE Z MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ V KČ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Přijaté zálohy na dotace od 1.1. 374 020 4 976 500 

Zúčtování zálohy 374 020 4 976 500 

Skutečné náklady od 1.1. tř. 5 4 976 500 

Výnosy z nároků na dotaci 
(max. do výše zálohy na dané 
období) 

672 400 4 976 500 

VH z prostředků MPSV   0 
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CSS bylo v roce 2019 také příjemcem dotace z Jihomoravského kraje poskytnuté dle §101a zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dotace ve výši 3 354 300 Kč by byla poskytnuta Pečovatelské 

službě, ve výši 931 500,- Kč byla poskytnuta dotace pro Denní stacionáře a ve výši 690 700,- Kč byla 

poskytnuta dotace pro službu Osobní asistence. Všechny tyto finanční prostředky byly v průběhu 

roku 2019 vyčerpány na mzdy a zákonné odvody. 

 

DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Přijatá účelová dotace 374 050 1 118 880,00 

Zúčtování zálohy  374 050 1 118 880,00 

Skutečné náklady od 1.1. tř. 5 1 118 880,00 

Výnosy z nároků na dotaci 
(max. do výše zálohy na dané 
období) 

672 350 1 118 880,00 

VH z prostředků ESF   0,00 

 

Organizace obdržela v rámci individuálního projektu dotaci pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi ve výši 1 118 880,- Kč. Z celkové částky bylo více než 90% využito pro úhradu mzdových 

nákladů. Zbývající náklady představovaly zejména prostředky vynaložené na nákup kancelářského 

materiálu, tonerů, výtvarný materiál, cestovné a PHM. 

 

DOTACE 2019 CELKEM 

Název účtu Stav na účtu 

Dotace na poskytování sociálních služeb od zřizovatele 1 303 100 

Neinvestiční účelový příspěvek na mzdy od zřizovatele 155 000 

Provozní dotace od zřizovatele 4 191 500 

Dotace dle §105 zákona o sociálních službách (PS, DS, OA) 239 200 

Dotace v souladu s ustanovením §105 zákona o sociálních službách 

(AD) 
903 400 

Dotace dle §101 a) zákona o sociálních službách 4 976 500 

Dotace z ESF pro SAS RD 1 118 880 

Neinvestiční finanční podpora z JMK 100 000 

Celkem 12 987 580 
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3.5 INVESTIČNÍ AKCE  

V roce 2019 nebyly v organizaci uskutečněny žádné investiční akce a stavební úpravy. V organizaci 

probíhaly pouze provozní opravy budovy. Provozní opravy budovy jsou blíže popsány v kapitole  

3.1 Hospodaření. 

 

 

 

3.6 AUTOPROVOZ 

Organizace v majetku eviduje pět osobních automobilů. Tyto automobily jsou využívány zaměstnanci 

při poskytování sociálních služeb v domácnostech uživatelů, k rozvozu obědů mimo budovu DPS, 

k přepravě uživatelů k lékařům a do jiných zařízení dle jejich potřeb. Automobil Citroen Berlingo je 

vybaven plošinou pro převoz uživatelů se sníženou schopností pohybu a je využíván k doprovodům 

imobilních uživatelů do zdravotnických a jiných zařízení.  

Náklady na opravy a servis aut v roce 2019 dosáhly výše 69 tis. Kč. Největšími položkami spojené 

s údržbou vozového parku byly STK a potřebný servis v celkové výši 17 tis. Kč. U automobilu VW 

Caddy Maxi s nejvyšším nájezdem km musela být v roce 2019 provedena oprava spojky za 28 tis. Kč.  

 

Typ vozidla SPZ Rok výroby Ujeté km 2019 
Ujeté km 
celkem 

VW Caddy Maxi 9B0 2005 2013 5 650 60 364 

VW Caddy Maxi 9B0 4032 2014 8 887 60 584 

Citroen Berlingo 9B1 8250 2015 2 929 16 995 

Škoda CITIGO 1B3 2713 2017 12 883 20 812 

Škoda Fabia 1BZ 3262 2018 6 868 7 882 

 

 
 
 

3.7 MATEJEK 

Organizace pořídila pro zkvalitnění práce pečovatelek, sociálních pracovníků i administrativních 

pracovníků majetek, jehož nákup vycházel z potřeb a požadavků sociálních služeb a nutnosti oprav 

budov DPS. 
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Sociální služby: 

- pro mzdovou účetní PC a tiskárnu pro tisk výplatních lístků, pro administrativního pracovníka 

PC a pro účetní (ekonom) větší monitor k PC 

- pro sociální pracovníky v denním stacionáři a azylovém domě 2 notebooky 

- denní stacionář byl rozšířen o prostor bývalé knihovny v budově „C“, zakoupena mobilní 

zahrádka a dále šicí stroj pro aktivizaci a zhotovování výrobků 

- pro pečovatelskou službu bylo zakoupeno el. lůžko s antidekubitní matrací, pásy na přesun 

imobilního klienta a další mobilní vana a přenosná vanička na mytí vlasů. Pečovatelkám byla 

doplněna šatna o šatní skříňky, současně byla vytvořena pro pečovatelky kancelář s PC na 

zápisy do IP a příprava na přechod na čtečky 

- pro azylový dům PC, vysavač a kuchyňský robot, také byly pořízeny termonádoby na čaj,  

u vchodu do AD byl pořízen kamerový systém a opraveno venkovní osvětlení, osvětlující 

chodník a část zahrady, do kanceláře pak skartovačka, z individuální dotace z Jihomoravského 

kraje byla pořízena nová kuchyňská linka, kde každá uživatelka bude mít svoji pracovní 

plochu, nové spotřebiče a digestoře 

- sociálním pracovnicím SAS RD byly pořízeny mobilní telefony  

 

Majetek Skupina Zařazení Vyřazení 

Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek 

018 33 450,00 Kč 0 Kč 

Dlouhodobý hmotný 
majetek – odpisovaný 

028 350 693,16 Kč 133 964,80 Kč 

Dlouhodobý drobný hmotný 
majetek 

092 57 032,76 Kč 46 378,44 Kč 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - softwary k nově pořízeným PC.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek – odpisovaný – výše pořízeného dlouhodobého majetku je ovlivněna 

poskytnutou finanční podporou ve výši 100 tis. Kč z JMK a také finanční podporou nadace ČEZ ve výši 

44 tis. Kč. Z finanční podpory JMK byl v téměř celé výši nakoupen dlouhodobý hmotný majetek 

(mobilní zahrádka, el. polohovací lůžko s matrací, nové PC, kuchyňská linka na AD, nový el. sporák, 

pásy ke zvedání pacientů). Zbývající finanční prostředky byly použity na koupi dlouhodobého 

drobného hmotného majetku. Více než polovina finančních prostředků nadace ČEZ byla také využita 

pro nákup dlouhodobého hmotného majetku (zahradní lavice, venkovní šachy, stůl na venkovní 

šachy). Organizace v roce 2019 obdržela darem elektrický invalidní vozík v hodnotě 13 tis. Kč, který 

byl zařazen do majetku organizace. Ve výši 45 tis. Kč byl z důvodu opravy zařazení majetku organizace 

opětovně zařazen již stávající majetek organizace. Ve výši 19 tis. Kč byly pořízeny chybějící šatní 

skříně do šaten zaměstnanců. V rámci individuálního projektu byly pro službu SAS koupeny chybějící 

mobilní telefony. Jelikož se jedná převážně o terénní službu, bylo pořízení vhodných mobilních 
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telefonu nutností. Výši vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 45 tis. Kč opět ovlivňuje 

opětovné vyřazení a zařazení majetku organizace. Z majetku organizace musely být na základě zprávy 

revizního technika vyřazeny prolézačky umístěné na azylovém domě v hodnotě 20 tis. Kč  

a neopravitelné venkovní posezení v hodnotě 12 tis. Kč. Z majetku organizace byla vyřazena také 

neopravitelná tiskárna pořízená v roce 2006 v hodnotě 12 tis. Kč. 

 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek – z finanční podpory JMK byl pořízen také dlouhodobý drobný 

hmotný majetek (mikrovlnná trouba, odsavače par, kuchyňská skříňka). Z finanční podpory nadace 

ČEZ bylo pořízeno potřebné zahradnické vybavení. Do nově vzniklé kanceláře pečovatelek byly 

pořízeny kancelářské židle. Z účelové neinvestiční dotace pro Azylové domy zakoupeny termonádoby, 

mobilní telefon, přímotop. Do budovy DPS musel být z důvodu neopravitelnosti k myčce dokoupen 

změkčovač vody. Z majetku organizace byly vyřazeny nadměrně opotřebované koberce z azylového 

domu, nefunkční mikrovlnná trouba, neopravitelný změkčovač vody, nefunkční čistič oken a varná 

konvice, nadměrně opotřebované drobné pedikérské vybavení. 

 

DPS: 

- oprava venkovního osvětlení na fotobuňky pro vnitřní atria 

- opraveny omítky v budově „C“ a budova byla vymalována  

- v budovách „B“, „C“ a společných prostorách byly natřeny okna 

a dveře 

- předlážděno vnitřní atrium mezi budovami „B“ a „C“  

- provedena oprava odtoku vody do kanalizace na budově „B“  

- byl opraven balkon nad garáží z ulice Újezd, kde zatékala voda a 

ničila fasádu garáže  

- do venkovních atrií byly zakoupeny lavičky pro odpočinek a stůl 

na deskové hry  

-  z daru byl zakoupen kovový stůl a 2 ks židlí, sada je umístěna 

v budově „B“ 

 
 
 
 
3.8 INVENTARIZACE 
 
K 31. 12. 2019 v organizaci proběhla inventarizace dlouhodobého majetku, pokladní hotovosti, 

zůstatku na bankovních účtech a veškerých pohledávek a závazků. Byla provedena dokladová  

a fyzická inventarizace. Podrobná inventarizace všech inventarizačních účtů je uložena v kanceláři 

organizace. 
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3.9 VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 

V organizaci je vytvořen funkční systém vnitřní kontroly. Dle vnitřní směrnice byla pověřena výkonem 

funkce příkazce operace ředitelka PhDr. Jana Trnečková. Správcem rozpočtu a hlavní účetní byla 

pověřena účetní organizace Repíková Oldřiška, od 1.2.2019 Ing. Beáta Procházková (Kmentová). 

Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat dodržování obecně závazných právních předpisů  

a opatření vydaných zřizovatelem.  

Je zabezpečeno hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky a kontrola 

veřejných výdajů. Je zajištěna funkční předběžná, průběžná a následná řídící kontrola v souladu 

s ustanovení §26 a 27 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. 

Při provádění předběžné kontroly výnosů a nákladů byla vždy kontrolována úplnost podkladů 

k připravovaným operacím a soulad se schváleným rozpočtem. U průběžné kontroly bylo 

kontrolováno, zda jednotlivé operace proběhly v souladu s právními předpisy, účetními předpisy  

a vnitřními předpisy organizace. Při následné kontrole bylo prověřováno, zda byly provedené operace 

v souladu s právními předpisy a předpisy organizace a zda splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti  

a efektivnosti. Při žádné z výše uvedených kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.  

 

Kontroly externími kontrolními orgány za rok 2019 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, kontrola dne 22. 1. 2019 

Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše 

pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců 

pojistného a kontrola zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech. Kontrola byla provedena za 

období 1. 6. 2016 – 31. 12. 2018. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 

evidenční nedostatky. 

 

Jihomoravský kraj, kontrola dne 21. 3. 2019 

Předmětem kontroly bylo prověření uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými 

prostředky v rámci realizace individuálního projektu „Vybrané služby sociální prevence na území 

Jihomoravského kraje“ a služby sociální prevence Sociálně aktivizační služby v oblasti města Kyjova. 

Kontrolovaným obdobím byl březen 2018 – únor 2019. Při kontrole nebyly zjištěny závady. 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení, kontrola dne 15. 7. 2019 

Předmětem kontroly bylo plnění povinností zaměstnavatele v nemocenské pojištění, důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

za období od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2019.  

 

Jihomoravský kraj, kontrola dne 24. 9. 2019 

Předmětem kontroly bylo prověření uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými 

prostředky při realizaci činností organizace v rámci Řízení o přiznání finanční podpory 
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Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb z prostředků 

Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

Město Kyjov, kontrola dne 9. 9. 2019 – 11. 9. 2019 

Předmětem kontroly bylo přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace s veřejnými prostředky  

a prověření vnitřního kontrolního systému organizace. Následnou veřejnosprávní kontrolou nebylo 

zjištěno porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, ani porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

 

Krajská hygienická stanice, kontrola dne 17. 9. 2019 

Předmětem kontroly bylo ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin 

(výdejna obědů). Při kontrole nebyly zjištěny závady.  

 
 
 
3.10 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

V rámci doplňkové činnosti organizace pronajímá prostory kotelny společnosti Teplo Kyjov spol. 

s.r.o., prostory kanceláře a skladu organizaci Svaz tělesně postižených Hodonín a prostory kanceláře 

organizaci Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko. Organizace poskytují své služby všem 

obyvatelům Kyjovska. Pro hosty a návštěvy obyvatel Domu s pečovatelskou službou jsou k dispozici 

dva dvoulůžkové pokoje. Organizace nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek pro 

obyvatele Kyjovska. Obyvatelé DPS mohou nově v rámci doplňkové činnosti využít služeb údržbáře 

pro drobné opravy v nájemních bytech. Uživatelé i veřejnost z řad seniorů mohou využívat také 

služby pedikérky (v roce 2019 bylo 1301 návštěšv). V roce 2019 bylo v rámci doplňkové činnosti 

dosaženo kladného hospodářského výsledku. Čerpání rozpočtu doplňkové činnosti je součástí Zprávy 

o činnosti a hospodaření za rok 2019 jako příloha č. 2. 

 
 
3.11 POJISTNÉ UDÁLOSTI, STÍŽNOSTI, INFORMACE DLE Z. Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 
POJISTNÉ UDÁLOSTI 
V roce 2019 nebyla řešena žádná pojistná událost. 

 

STÍŽNOSTI 
Organizace neevidovala žádné stížnosti na poskytování sociálních služeb a jejich kvalitu. 

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neevidovala organizace v roce 

2019 žádnou žádost o informace dle uvedeného zákona. 
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3.12  DÁRCI A SPONZOŘI 

Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kterým životy druhých nejsou lhostejné a kteří pomohli 

uživatelům našich služeb, jak dětem v Azylovém domě nebo rodinám z Kyjovska ze sociální 

služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  ale také uživatelům v Denním stacionáři  

a seniorům z terénní služby Pečovatelská služba.: 

 

 zřizovatel Město Kyjov 

 Jihomoravský kraj 

 Radio Jih s.r.o. 

 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost 

 Okresní hospodářská komora 

 Nadace ČEZ 

 Vladimíra Quigley 

 Soňa Šaradínová 

 Radek Filípek 

 Hana Holečková 

 děti s rodinami v rámci akce „Krabice od bot“ 

 dále všem těm, kteří nezištně přinesli dárky a věci pro uživatele denního stacionáře, 

azylového domu nebo pro rodiny v rámci Sociálně aktivizačních činností pro rodiny  

s dětmi 
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Na zpracování Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2019 se podíleli tito zaměstnanci: 

 

PhDr. Jana Trnečková 

Ing. Beáta Procházková 

Jaroslava Krpalová 

Mgr. Veronika Kristová 

Bc. Marcela Prchalová, DiS. 

Mgr. Alena Kožíková 

Mgr. Bc. Jitka Obrová, DiS. 

Anna Mrázová 

 

 

 

 

V Kyjově dne  24.  února 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum sociálních služeb Kyjov 

příspěvková organizace města Kyjova 

třída Palackého 67/7    

697 01  Kyjov       

 

 

 

 

e-mail:  info@css-kyjov.cz           Č. telefonu:    518 612 260 

web: www.css-kyjov.cz      IČ organizace:   61392979  

mailto:info@css-kyjov.cz
http://www.css-kyjov.cz/
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Příloha č. 1  
 
Čerpání rozpočtu 2019 leden – prosinec – HLAVNÍ ČINNOST 

Položka účet 

SS DPS CELKEM CELKEM 

rozpočet rozpočet rozpočet 
čerpání 

schválený  upravený čerpání schválený  upravený čerpání schválený  upravený čerpání 

CELKOVÉ NÁKLADY   11 651 000 11 822 592 11 822 592 5 049 000 5 454 128 5 454 128 16 700 000 17 276 720 17 276 720 100 % 

Materiál  501 468 000 356 951 356 951 50 000 96 028 96 028 518 000 452 978 452 978 100 % 

Energie 502 408 000 447 619 447 619 105 000 84 805 84 805 513 000 532 424 532 424 100 % 

Neskladov. dodávky  503 129 000 86 523 86 523 1 000 520 520 130 000 87 043 87 043 100 % 

Opravy celkem 511 0 67 544 67 544 220 000 649 874 649 874 220 000 717 418 717 418 100 % 

Cestovné 512100 21 000 22 027 22 027 4 000 7 164 7 164 25 000 29 191 29 191 100 % 

Náklady na reprez.  513100 12 000 3 562 3 562 3 000 4 731 4 731 15 000 8 293 8 293 100 % 

Ostatní služby  518 426 000 250 846 250 846 119 000 162 867 162 867 545 000 413 713 413 713 100 % 

Mzdové náklady  521 6 921 000 7 007 511 7 007 511 2 269 000 2 337 554 
2 337 

554 9 190 000 9 345 065 9 345 065 
100 % 

Zákonné pojištění  524 2 343 000 2 357 389 2 357 389 799 000 776 030 776 030 3 142 000 3 133 419 3 133 419 100 % 

Zák.poj.Kooperat.  525100 36 000 27 767 27 767 11 000 10 036 10 036 47 000 37 803 37 803 100 % 

Zákonné soc. nákl.  527 477 000 408 683 408 683 126 000 107 487 107 487 603 000 516 170 516 170 100 % 

Silniční daň  531000 6 000 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0,00% 

Poplatky, pokuty  538+542 0 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 100 % 

Ostatní náklady  549 50 000 31 810 31 810 0 37 555 37 555 50 000 69 365 69 365 100 % 

Odpisy celkem 551 149 000 400 622 400 622 1 339 000 1 140 664 
1 140 

664 1 488 000 1 541 286 1 541 286 
100 % 

Nákl. z DHM a DNM celkem 558 205 000 342 480 342 480 3 000 38 813 38 813 208 000 381 293 381 293 100 % 

Úroky 562 0 6 258 6 258 0 0 0 0 6 258 6 258 100 % 

            

Položka účet 

SS DPS CELKEM CELKEM 

rozpočet rozpočet rozpočet 
čerpání 

schválený  upravený čerpání schválený  upravený čerpání schválený  upravený čerpání 

CELKOVÉ VÝNOSY   11 289 000 11 811 399 11 811 399 4 799 000 5 444 682 5 444 682 16 088 000 17 256 081 17 256 081 100 % 

Tržby za služby 602 1 944 000 2 525 680 2 525 680 350 000 132 200 132 200 2 294 000 2 657 880 2 657 880 100 % 

Čerpání fondů 648 0 104 700 104 700 220 000 277 203 277 203 220 000 381 903 381 903 100 % 

Ostatní výnosy 649 0 57 624 57 624 0 3 690 3 690 0 61 314 61 314 100 % 

Dotace celkem 672 9 345 000 9 123 395 9 123 395 4 229 000 5 031 589 
5 031 

589 13 574 000 
14 154 

984 
14 154 

984 100 % 

z toho                        

Dotace město služby 672100 1 303 000 1 303 100 1 303 100 0 0 0 1 303 000 1 303 100 1 303 100 100 % 

Příspěvek účelový na mzdy 672* 0 155 000 155 000 0 0 0 0 155 000 155 000 100 % 

Dotace město provoz 672110 696 000 300 575 300 575 3 088 000 3 890 925 
3 890 

925 3 784 000 4 191 500 4 191 500 100 % 

Dotace odpisy město 672200 127 000 126 740 126 740 1 141 000 1 140 664 
1 140 

664 1 268 000 1 267 404 1 267 404 100 % 

Dotace JMK § 105 672300 238 000 239 200 239 200 0 0 0 238 000 239 200 239 200 100 % 

Dotace MPSV § 101 672400 4 960 000 4 961 400 4 961 400 0 0 0 4 960 000 4 961 400 4 961 400 100 % 

Dotace MPSV § 101 - 
dofinancování 672400 0 15 100 15 100 0 0 0 0 15 100 15 100 100 % 

IP AD, UZ 13 013 672330 903 000 903 400 903 400 0 0 0 903 000 903 400 903 400 100 % 

Dotace ESF - SAS 672350 1 118 000 1 118 880 1 118 880 0 0 0 1 118 000 1 118 880 1 118 880 100 % 

            HV hlavní činnost   -362 000 -11 194 -11 194 -250 000 -9 446 -9 446 -612 000 -20 639 -20 639 
 HV doplňková činnost   120 050 226 931 226 931 0 0 0 120 050 226 931 226 931 
 HV organizace   -241 950 215 738 215 738 -250 000 -9 446 -9 446 -491 950 206 292 206 292 
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Příloha č. 2  
 
Čerpání rozpočtu 2019 leden – prosinec – DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 

Název položky Účet 

Rozpočet 

schválený  upravený  čerpání  čerpání  

NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 344 950 228 806,57 228 806,57 100% 

Materiál 501 10 000 10 313 10 312,75 100% 

Spotřeba energie 502 36 050 24 698 24 698,07 100% 

Služby 518 1 900 3 550 3 549,60 100% 

Osobní náklady 52. 297 000 190 246 190 246 100% 

      

       

Název položky Účet 

Rozpočet 

schválený  upravený  čerpání  čerpání  

VÝNOSY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 465 000 455 738 455 738,00 100% 

Výnosy z pronájmu a ubytování 602 111 500 101 128 101 128,00 100% 

Výnosy pedikúra 602 300 000 319 950 319 950,00 100% 

Kompenzační pomůcky 602 45 000 31 540 31 540,00 100% 

Kopírování   602 500 20 20,00 100% 

Údržbářské práce 602 8 000 3 100 3 100,00 100% 

       

HV - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 120 050,00 226 931,43 226 931,43 
 

 

 

 

 

 

 

 


