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Slovo úvodem
Vážení přátelé,
předkládám Vám Výroční zprávu G-centra Tábor za rok 2014, kde Vás chci informovat
o novinkách, které se v tomto roce v našem zařízení udály.
Tak jako každý rok i v roce 2014 se vedení G-centra Tábor snažilo zlepšit provoz jednotlivých
středisek v rámci zkvalitnění služeb. V tomto roce byl zakoupen nový kotel a okna domova pro
seniory byla dovybavena hliníkovými, předokenními, motoricky ovládanými roletami. Kapacita
střediska Noclehárna byla navýšena na 12 lůžek. Středisko Pečovatelská služba získala v roce 2014
značku kvality a svou působnost rozšířila do obce Radimovice u Želče.
G-centrum Tábor navštívili tuzemští i zahraniční hosté. Pracovníci G-centra Tábor se zúčastnili
návštěvy v domovech pro seniory v Německu, kde byli seznámeni s tamním poskytováním
sociálních služeb a získali nové informace a podněty pro svou práci.
Rok 2014 proběhl bez větších komplikací. Myslím, že jsme se všichni snažili, aby klienti byli
spokojeni. Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům G-centra Tábor za jejich přístup
a pracovní nasazení, se kterým tuto práci vykonávají. Dále chci poděkovat i všem dárcům, kteří
nám poskytli sponzorské dary.

PhDr. Jaroslava Kotalíková
ředitelka G-centra Tábor
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G-centrum Tábor
Domov pro seniory - zdravotní úsek
DpS G-centrum Tábor zajišťuje svým uživatelům zdravotní i léčebně preventivní péči v rozsahu
zvláštní ambulantní péče (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění),
ošetřovatelskou péči v rozsahu základní ošetřovatelské péče (vyhláška č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) a fyzioterapii v rozsahu
podle indikace lékaře.
Ošetřujícím lékařem je praktický lékař a lékař poskytující uživateli specializovanou ambulantní
péči (např. diabetolog, psychiatr).
Respektujeme svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého
dosavadního lékaře. Žádný ošetřující lékař není k domovu seniorů smluvně vázán a je za svou
péči přímo odpovědný svému pacientovi.
Praktický lékař ordinoval v našem zařízení 3 dny v týdnu v určených hodinách, a dále dle vzniklé
aktuální potřeby. Odborná vyšetření byla našim uživatelům zajištěna zejména na
specializovaných pracovištích blízké nemocnice nebo v ordinacích lékařů specialistů v městě
Tábor s výjimkou odborného lékaře psychiatra, který ordinoval jeden den v měsíci přímo
v našem zařízení.
Ošetřovatelskou odbornou péči zajišťovalo nepřetržitě 24 hodin denně celkem 13 odborně
způsobilých všeobecných sester, dvě staniční sestry a vrchní sestra. Péče byla poskytována dle
individuálních ošetřovatelských plánů, vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře a účtována
odborností 913 příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. Podíl
jednotlivých příjmů za vykázané výkony odbornosti 913 přímo souvisí s registrací uživatelů u
jednotlivých zdravotních pojišťoven. Nejvíce uživatelů je registrováno u Všeobecné zdravotní
pojišťovny.
Neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče je rehabilitace, jejímž cílem bylo udržet chodící,
imobilizované a imobilní uživatele v odpovídající fyzické kondici. Tuto péči zajišťovaly
2 fyzioterapeutky s odbornou kvalifikací na základě doporučení lékaře 5 dnů v týdnu.
Dále byla uživatelům zajištěna podpora a pomoc v rozsahu jejich omezení při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu. Tato péče byla poskytována 30 pracovníky přímé obslužné péče,
dle individuálního plánu uživatele, nepřetržitě 24 hodin denně.
Odbornost pracovníků a rozsah činností stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů.
V rámci zvýšení kvality poskytované péče a zlepšení kontaktu s uživatelem začali pracovníci od
poloviny roku, pod vedením proškolené pracovnice, začleňovat do péče prvky konceptu Bazální
stimulace. Veškerá péče byla strukturována tak, aby byly podporovány zachovalé (komunikační a
pohybové) schopnosti uživatele.
I v tomto roce pokračovala spolupráce s Odborným učilištěm, Praktickou školou – obor
pečovatel ze Soběslavi, kdy v našem zařízení probíhala odborná praxe těchto žáků pod vedením
jejich instruktorky 4 hodiny denně, 3 dny v týdnu. Dále zde probíhaly praxe a stáže studentů
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zdravotnické školy Tábor a frekventantů rekvalifikačního kurzu pro pracovníky přímé obslužné
péče z ÚP Tábor.
Všichni pracovníci zdravotního úseku se účastnili seminářů podle plánu seminárního školení
vypracovaného na každý rok. Témata školení byla volena tak, aby směřovala ke zvyšování úrovně
znalostí i dovedností pracovníků a tím zkvalitnění poskytovaných služeb.
18. 03. 2014
03. 04. 2014
15. 04. 2014
20. 05. 2014
17. 06. 2014
16. 09. 2014
07. 10. 2014
21. 10. 2014
27. 11. 2014

Dokumentace v sociálních službách, příklady dobré praxe
Ošetřovatelská dokumentace v zařízeních sociální služby
Práce s klientem s poruchami chování a osobnosti
Výživa seniorů
Základy péče o klienty s Parkinsonovou chorobou
Zvládání chronické bolesti u klientů sociálních služeb
Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb
Řízení rizik, rizikové plány
Úvod do paliativní péče v sociálních službách
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G-centrum Tábor
Domov pro seniory – sociální úsek
Personální záležitosti
Sociální činnost v G-centru zajišťoval - 1 sociální pracovník
- 3 pracovníci v sociálních službách
Administrativní činnost - 1 finanční referent (agenda klientů, depozitní agenda…)
Adaptační proces - adaptačním procesem prošlo 28 klientů.
Projekt Senioři na cestách - úspěšně pokračoval projekt Senioři na cestách. Do projektu bylo
zapojeno 6 seniorů. Senioři ujeli během roku cca 754 km. Od zahájení projektu senioři ujeli
7 164 km.
Během roku 2014 byla určena trasa Marseille – Barcelona.
Pravidelné akce
 individuální péče o klienty
 skupinová aktivizace
 hobby dílna
 poslech vážné a dechové hudby
 společné zpívání
 čtení knih ve společenské místnosti
 čtení denního tisku
 čtení na pokojích
 stolní hry
 videoprojekce (promítání uskutečněných akcí, dechovky, filmy pro pamětníky…)
 oslavy narozenin klientů
 hraní ruských kuželek
 návštěvy Divadla Oskara Nedbala Tábor
 vycházky
 bohoslužby (bohoslužby římskokatolické církve 1 x týdně, bohoslužby církve
československé husitské 1x měsíčně, Hovory nad Biblí 1 x měsíčně)
Aktivity jsou pro klienty připravovány denně podle plánovaných programových záměrů.
Péče o zdraví
 pravidelné poradny pro sluchově postižené
Akce v roce 2014
 Návštěva divadla – dechová hudba Veselka
 Vystoupení dětí z azylového domu
 Přednáška Mgr. Jiří Kohout: Nejstarší táborské spolky
 Masopust
 Jarní tvoření s dětmi z MŠ
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Pečení velikonočních perníčků
Jarní turnaj v kuželkách
Zdobení perníčků
Svatá zpověď
Velikonoční pomlázka
Návštěva divadla – Barevný čtvrtek: Století Miroslava Zikmunda
Velikonoční bohoslužba v atriu
Pálení čarodějnic
Vystoupení dětí z farnosti Klokoty
Hudební vystoupení paní Kordič
Vystoupení žáků ZUŠ Sezimovo Ústí
Vystoupení dětí z MŠ Sokolovská
Návštěva divadla – Barevný čtvrtek: Japonsko a Korea
X. turnaj jihočeských domovů pro seniory v kuželkách a petangue
Kouzelnické vystoupení
Zahájení výstavy fotografií pana Stanislava Víta: Průhonice
Návštěva divadla – Psí párty
Podzimní čarování s dětmi z MŠ
Seznámení s canisterapií
Turnaj v kuželkách: G-centrum Tábor x Klíček
Výroba dušičkových věnců
Bohoslužba v atriu
Uctění památky zesnulých - návštěva hřbitovů – Klokoty, Nový hřbitov
Svatá zpověď
Prodej dušičkového zboží
Zahájení výstavy fotografií pana Meda
Vystoupení dětí z azylového domu
Přednáška Městské policie: Sebeobrana seniorů
Martinské posvícení
Hašlerovy písničky v atriu
Zahájení výstavy fotografií pana Kohouta
Vánoční trh
Mikulášská nadílka
Malá muzika p. Molíka v atriu
Pečení perníčků
Zdobení perníčků
Vánoční vazby v atriu
Pečení vánočního cukroví
Zdobení vánočního cukroví
Vystoupení žáků ZUŠ Sezimovo Ústí
Vystoupení dětí církevní MŠ
Vystoupení dětí ze ZŠ Bernarda Bolzana
Vystoupení dětí s flétnami
Vystoupení žáků ZŠ Zborovská
Slavnostní zdobení vánočního stromku
Vystoupení skautů – Betlémské světlo
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Vystoupení MŠ Sokolovská
Svatá zpověď
Vánoční bohoslužba
Vánoční posezení, slavnostní oběd
Oslava Silvestra, slavnostní oběd

V roce 2014 bylo pro klienty připraveno 508 pravidelných akcí, 55 mimořádných programů,
probíhaly pravidelné poradny pro sluchově postižené. V rámci individuální péče probíhala
canisterapie, kterou v G-centru Tábor prováděla Kateřina Nováková a fenka Dorinka.

Výlety
– návštěva Táborských setkání

Zpravodaj G-centra Tábor
V roce 2014 vyšlo 11 čísel Zpravodaje G-centra (z toho bylo jedno dvojčíslo červenec - srpen).
Jedno číslo vychází v počtu cca 200 ks.

Statistické údaje
Klienti na trvalém pobytu za rok 2014:
Celkový počet klientů:
143
Průměrný počet klientů: 141,65
Celkem nástupů:
30
Celkem výstupů:
32
Průměrný věk klientů:
85,5
Z toho: 27 až 65 let
66 až 85 let
nad 85 let

- 2
- 62
- 76

Žádosti o udělení výjimky
Žádosti o výjimky celkem: 79
Zamítnuté žádosti:
2
Udělené výjimky:
75
Odložené výjimky:
2
Počet umístěných klientů z výjimek: 30 (může se jednat o výjimky z předchozího roku)
Počet klientů výjimek převedených do roku následujícího: 51
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Příspěvek na péči
Počet klientů, kteří v roce 2014 v domově pro seniory pobírali příspěvek na péči:
I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

bez PnP

celkem

Leden

21

45

55

16

4

141

Únor

22

44

57

16

3

142

Březen

19

45

58

16

4

142

Duben

19

45

56

16

4

140

Květen

21

41

56

20

3

141

Červen

21

41

51

23

5

141

Červenec

21

41

53

22

5

142

Srpen

20

40

53

24

4

141

Září

20

40

55

24

4

143

Říjen

21

40

52

25

4

142

Listopad

20

42

54

24

3

143

Prosinec

19

40

54

23

4

140

Dobrovolnická činnost v G-centru Tábor probíhá ve spolupráci s Farní charitou Tábor v rámci
programu „Senior“.
Dobrovolnická činnost v G-centru Tábor
Počet dobrovolníků k 01.01.2014
Počet dobrovolníků k 31.12.2014
Vzdělávání
18.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
20.05.2014
09.06.2014
17.06.2014
16.09.2014
07.10.2014
06.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
04.12.2014
05.12.2014

35
20

- Dokumentace v sociálních službách – účast 3 pracovníci
- Práce s klientem s poruchami chování - účast 2 pracovníci
- Cvičení paměti u seniorů - účast 1 pracovník
- Úvod do výživy seniorů - účast 1 pracovník
- Jednání se zájemcem o službu - účast 1 pracovník
- Základy péče o klienty s Parkinsonovou nemocí - účast 1 pracovník
- Zvládání chronické bolesti u klientů sociálních služeb – účast 2 pracovníci
- Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb - účast 3 pracovníci
- Úhrady za sociální služby - účast 1 pracovník
- školení PO – účast 3 pracovníci
- BOZP – účast 4 pracovníci
- Úvod do paliativní péče - účast 2 pracovníci
- školení PO – účast 1 pracovník
- BOZP – účast 1 pracovník
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G-centrum Tábor
Odlehčovací služby
Posláním Odlehčovacích služeb je dočasně zastoupit pečující osobu – rodinu v péči o seniora se
sníženou soběstačností nebo o osobu se zdravotním postižením starší 55 let a tím vytvořit čas a
prostor pečujícímu pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si svých osobních
záležitostí. Služba je určena zájemcům přicházejícím z jejich přirozeného sociálního prostředí
nebo pro ty, kteří ukončí pobyt ve zdravotnickém zařízení a dočasně se nemohou vrátit do
svého domácího prostředí. Péče je zajišťována 24 hodin denně kvalifikovaným zdravotnickým a
sociálním personálem na přechodnou dobu maximálně 3 měsíce. Služba podporuje přirozené
vztahy s rodinou a přáteli, rozšiřuje sociální kontakty a je prevencí dlouhodobých pobytových
služeb.
Celková kapacita k 31. 12. 2014: 5 lůžek v G-centru Tábor
(2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj)
5 lůžek v DPS Čekanice
(5 jednolůžkových pokojů)
Statistické údaje
OS Čekanice
Počet žádostí

46

Počet uživatelů

37
75%

Obsazenost
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Počet odmítnutých zájemců
OS G-centrum Tábor
Počet žádostí

62

Počet uživatelů

56
79%

Obsazenost
Počet odmítnutých zájemců

Vzdělávání:
09.06.2014
16.09.2014
07.10.2014
27.11.2014
25.11.2014
27.11.2014
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- Jednání se zájemcem o službu - účast 1 pracovník
- Zvládání chronické bolesti u klientů sociálních služeb - účast 1 pracovník
- Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb - účast 1 pracovník
- Úvod do paliativní péče - účast 1 pracovník
- školení PO
- školení BOZP
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G-centrum Tábor
Středisko sociálních služeb
Středisko sociálních služeb poskytuje rady, informace, pomoc a podporu osobám, které se ocitly
v nepříznivé životní situaci a které nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami ani za
pomoci blízkého okolí. Snahou je neřešit problémy za uživatele, ale pomoci mu, aby byl schopen
vlastními silami vyřešit svoji tíživou životní situaci.
Středisko sociálních služeb také realizuje aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní akce
určené všem seniorům města Tábor. Nabídkou aktivizačních programů chce zapojit seniory do
běžného života společnosti, eliminovat jejich osamělost, vytvářet podmínky pro setkávání
seniorů, přispět k jejich aktivizaci a posílení soběstačnosti.
Personalistika – činnost Střediska sociálních služeb zajišťují 2 sociální pracovníci
Vzdělávací a aktivizační činnosti
Pro seniory města Tábor byly realizovány:
Pravidelné programy
Mezi pravidelné programy patří Akademie III. věku, Diskusní pořady. Akce jsou zahajovány se
začátkem školního roku.
Akademie III. věku je vzdělávací přednáškový cyklus, který se koná vždy poslední čtvrtek
v měsíci v prostorách táborské matriky.
Akademie III. věku
30. 01. 2014

Ing. Pavel Kaczor, PhD.

Trh práce a nezaměstnanost – situace a trendy

27. 02. 2014
27. 03. 2014
24. 04. 2014
29. 05. 2014

por. Mgr. Miroslav Doubek

Prevence kriminality
Promítání fotografií z akcí od roku 2012-2014
Obnova rybníka Jordán
Revmatická onemocnění

Ing. Karel Hotový
MUDr. Jana Brdková

26. 06. 2014

Slavnostní zakončení Akademie
Předání osvědčení
III. věku

25. 09. 2014

Mgr. Vladimír Novotný

Správné užívání léků a potravinových doplňků

30. 10. 2014

Bc. Vít Jakšič a Mgr. Kateřina
Candrová

Probační a mediační služba ČR

27. 11. 2014

Mgr. Jiří Kohout

Nejstarší táborské spolky II.

11. 12. 2014

Vánoční setkání s představiteli
města
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Diskusní pořad
Diskusní pořady probíhají každé druhé úterý v měsíci od 14.00 hodin. V rámci Diskusních pořadů
se setkáváme se zajímavými osobnostmi, navštěvujeme různá místa – např. botanickou zahradu,
ranč…
Diskusní pořad
21. 01. 2014
11. 02. 2014
11. 03. 2014
08. 04. 2014
06. 05. 2014
10. 06. 2014
14. 10. 2014
11. 11. 2014
09. 12. 2014

Patchwork
Hotel Palcát
Ing. Karel Schneider
Lenka Táboříková
Libuše Dědičová
Petra Vokounová
Stanislav Vít
Městská policie
Lenka Táboříková

Vernisáž výstavy patchwork
Prohlídka zrekonstruovanou částí- wellness
Vytrvalostní sporty a vliv zdraví
Velikonoční vazby
Literárně-hudební odpoledne
Botanická zahrada
Průhonice - výstava fotografií
Sebeobrana pro seniory
Vánoční vazby

Jazykové kurzy anglického a německého jazyka
30 vyučovacích hodin anglického jazyka pro začátečníky
30 vyučovacích hodin anglického jazyka pro pokročilé
30 vyučovacích hodin německého jazyka pro začátečníky
30 vyučovacích hodin německého jazyka pro pokročilé
Osobní kontakty s klienty
Počet kontaktů
Počet poradenství

296
78

Realizace akcí
Název akce

Počet konání

Akademie III. věku
Diskusní pořad
Kurzy anglického jazyka
Kurzy německého jazyka
Zájezd do Divadla na Jezerce: Komedianti
Zájezd na zámek Hrádek u Nechanic, Choltice
Jarní posezení v restauraci Dobromila
Mikulášské posezení v restauraci Dobromila
Setkání 80ti letých
Vánoční setkání osamělých seniorů
Vánoční návštěva táborských seniorů v domovech důchodců:
G-centrum
DpS Bechyně, DpS Veselí nad Lužnicí, DpS Soběslav
DpS Chýnov, DpS Budislav, DpS Tučapy
CELKEM:
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Účast celkem

10
9
30
30
1
1
1
1
1
1

512
232
18
17
33
38
29
38
380
40

1
1

153
49

87

1552

Kluby důchodců
Klub důchodců Lidická – klub je využíván 3x týdně zájmovými skupinami seniorů (Seniorky,
Občanské sdružení zdravotně postižených, Konfederace politických vězňů, Svaz postižených
civilizačními chorobami). V každé skupině je cca 14 členů.
Klub důchodců Helsinská – klub je využíván denně zájmovými skupinami seniorů. V každé
skupině je cca 16 seniorů. Návštěvníci klubu si připravují i výstavy.
26.2 – výstava ručních prací Klubu důchodců Helsinská
5.6 – výstava pivovarských suvenýrů
15.11 – výstava fotografií Stanislava Víta
Vzdělávání
22. 01. 2014
13. 02. 2014
15. 04. 2014
15. 05. 2014
17. 06. 2014
09. 09. 2014
9. - 10. 10. 2014
25. 11. 2014
27. 11. 2014

- Paliativní péče v praxi aneb Služby domácího hospice - účast 1 pracovník
- Hodnocení pracovníků - účast 1 pracovník
- Etika v pomáhajících profesích - účast 1 pracovník
- Komunikace s klientem v duševní krizi - účast 1 pracovník
- Základy péče o klienty s Parkinsonovou nemocí - účast 1 pracovník
- Smlouvy o poskytování sociální služby a jejich uzavírání- účast 1 pracovník
- VI. kongres poskytovatelů sociálních služeb – účast 2 pracovníci
- školení PO – účast 2 pracovníci
- školení BOZP – účast 1 pracovník

Rarosp
1 pracovník je členem Rady pro rozvoj sociální práce. V roce 2014 proběhla 3 setkání.

¨
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G-centrum Tábor
Noclehárna
Středisko Noclehárna poskytuje přechodné ubytování a zajištění podmínek pro osobní hygienu
mužům starším 18-ti let. Posláním střediska Noclehárna je poskytnout pomoc mužům bez
přístřeší, pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb a v případě zájmu také poskytnutí
základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.
Provozní záležitosti:
V rámci poskytování služby probíhá celoročně úzká spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ
Tábor, Městskou policií Tábor, BYTESem Tábor s. r. o., Nemocnicí Tábor a dalšími institucemi a
organizacemi poskytujícími odbornou pomoc.
Celková kapacita
Počet vydaných smluv včetně dodatků ke smlouvě
Počet klientů
Počet odmítnutých žadatelů (hrubé porušení ubytovacího řádu:
alkohol, agrese)
Využití kapacity
Příjmy za ubytování
Evidované pohledávky (pouze rok 2014)

Personalistika:
činnost střediska Noclehárna zajišťuje:

od 01. 11. 2014:

Vzdělávání
10. 04. 2014
27. 11. 2014
11. 12. 2014
25. 11. 2014
27. 11. 2014
04. 12. 2014
05. 12. 2014

8 lůžek (leden-říjen)
12 lůžek (listopad, prosinec)
64
23
2
39%
59.250,250,-

1 sociální pracovník
1 pracovník pro příjem klientů
1 sociální pracovník
3 pracovníci v soc. službách

- Cesta z dluhů z pohledu sociální práce - účast 1 pracovník
- Zvládání syndromu vyhoření - účast 1 pracovník
- Cesta z dluhů z pohledu sociální práce II. - účast 1 pracovník
- školení PO – účast 2 pracovníci
- školení BOZP – účast 1 pracovník
- školení PO – účast 2 pracovníci
- BOZP – účast 3 pracovníci
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G-centrum Tábor
Domov pro seniory - provozní úsek
Recepce
Provoz recepce byl zajišťován dvěma pracovnicemi a pracovníky na dohodu o pracovní činnosti.
Kuchyně
V provozu kuchyně bylo zaměstnáno 9 pracovníků včetně vedoucí kuchyně a nutriční
terapeutky, která dohlížela na výživové potřeby klientů, na kvalitu stravy a hygienické normy
(HACCAP apod.).
Likvidace veškerých odpadů a zbytků z kuchyně byla zajištěna odbornou firmou. V září opět
nastoupili žáci SOU řemesel na praxi.
Úklid
Úklid byl zajišťován 6-ti pracovnicemi.
Prádelna
Práce v prádelně byla zajištěna 3 pradlenami. Distribuce prádla, značení prádla a provádění
drobných oprav prádla zajišťovala 1 pracovnice na 0,5 úvazku.
Opravy
- oprava malby na pokojích klientů
- výměna toaletních mís
- oprava praček
- oprava fasády
BOZP a PO
Periodické školení BOZP všech zaměstnanců proběhlo v listopadu.
V prosinci proběhlo školení řidičů referentských vozidel a školení požární ochrany.
Revize
V tomto roce byly provedeny následující revize:
- postelí od firmy LINET
- hasicích přístrojů a hydrantů
- antidekubitních matrací a polohovacích postelí
- výrobků Arjo, zvedací zařízení, vany na koupelnách
- elektronického protipožárního systému
-

elektronického zabezpečovacího systému
požárních hlásičů
protipožárních nátěr
výtahu
elektrorevize a revize v prádelně
stavební revize celého komplexu
15

Jako každý rok byla i v tomto roce provedena deratizace (mravenců) v kuchyni a v pokojích se
vstupem do zahrady. Dále bylo provedeno vyčištění a desinfekce odpadních řádů v budově za
pomoci bioenzymatických koncentrátů. Dále byl proveden výchovný řez rostlin v atriu včetně
postřiku proti škůdcům s následným přihnojením rostlin.
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G-centrum Tábor
Domov pro seniory - ekonomický úsek
Počet pracovníků:
G-centrum Tábor vykazuje za rok 2014 průměrný přepočtený stav 128,3 zaměstnanců,
k poslednímu dni období 134 pracovníků. Zaměstnávali jsme 6 osob se změněnou pracovní
schopností – přepočtený stav 3,12. V tomto období činila absence z důvodu pracovní
neschopnosti 3 934 kalendářních dnů, z toho ženy 3 800. V roce 2014 byly v G-centru
zaznamenány 2 pracovní úrazy s pracovní neschopností 105 dnů.
Kapacita klientů na jednotlivých úsecích:
Domov seniorů:
Odlehčovací služby:
Pečovatelská služba:
Denní stacionář:
Azylový dům pro ženy:
Noclehárna:

143 lůžek
10 lůžek
400 klientů
25 osob
23 pokojů
4 pokoje

Rozpočtové výdaje byly splněny na 98,06 %.
Rozpočet výdajů a příjmů pro rok 2014 byl podle vývoje upravován, a to na základě Usnesení
zastupitelstva konaného dne 10. 3. 2014.
V II. čtvrtletí 2013 byla uzavřena s Jihočeským krajem smlouva o zajištění sociální služby
Azylové domy. Smlouva o financování této služby byla uzavřena na období od 1. 4. 2013 do
31. 12. 2014 (21 měsíců). Na celé období realizace projektu byla čerpána částka 5 009 tis. Kč.
Částka za poměrné náklady k 31. 12. 2014 byla v řádném termínu vyúčtována. Státní dotace na
sociální službu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi nebyla v roce 2014 čerpána.
Nejvyšší výdaje tvoří mzdy pracovníků a s tím spojené sociální a zdravotní pojištění. Tyto
náklady tvoří 63 % veškerých nákladů. Průměrná hrubá mzda se pohybuje okolo hranice
18 tis. Kč na jednoho pracovníka. Limit mezd nebyl překročen.
Opravy a údržba:
 V Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi byly prováděny opravy pokojů a koupelen,
tyto náklady byly částečně hrazeny z individuálního projektu a částečně z příspěvku na
provoz.
 Dochází ke stárnutí vozového parku Pečovatelské služby a tím k častějším opravám
služebních automobilů.
 Prováděly se pravidelné prohlídky zabezpečovacích systémů, prohlídky elektropřístrojů.
V budově domova seniorů se průběžně malovaly pokoje klientů. Další opravy byly
drobnějšího rázu – oprava zařízení, opravy kuchyňských spotřebičů.
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Dalšími podstatnými výdaji byly účetní odpisy, náklady na teplo, vodu, elektrickou energii.
Došlo k doplnění vybavení azylového domu a domova seniorů. Z fondu reprodukce majetku
byl dle plánu nakoupen tento majetek – elektrický varný kotel do kuchyně. Proběhla instalace
venkovních rolet na okna v budově domova seniorů.
Proběhly pravidelné periodické lékařské prohlídky pro všechny stávající pracovníky.
Od 1. 11. 2014 došlo k navýšení kapacity Noclehárny pro muže z 8 na 12 lůžek a navýšení
počtu pracovníků o 3 pracovníky v sociálních službách.
Došlo k mírnému nárůstu nákladů na kulturně zájmovou činnost seniorů. Akce Setkání 80-ti
a víceletých seniorů v hotelu Palcát, které se uskutečnilo 3. 6. 2014, byla hrazena ve výši
108 tis. Kč.
Rozpočtové příjmy byly splněny na 98,07 % rozpočtu
Nejvyšších příjmů bylo dosaženo platbami od klientů jednotlivých středisek, příjmy od
zdravotních pojišťoven, příspěvkem zřizovatele na provoz a na odpisy svěřeného majetku,
státní dotací, příjmy na základě uzavřené smlouvy o individuálním projektu na financování
azylového domu od Jihočeského kraje dle smlouvy z roku 2013 o zajištění této služby do
31. 12. 2014.
Služby pro klienty, obyvatele Sezimova Ústí, byly částečně hrazeny od klientů a částečně
z dotace od Města Sezimovo Ústí v částce 51 tis. Kč.
Příjmy od zdravotních pojišťoven patří mezi ty podstatné. Za zdravotní úkony klientů DS jsme
od zdravotních pojišťoven obdrželi v roce 2014 celkem 2 710 tis. Kč, tj. o 1 008 tis. Kč méně než
v roce 2012. Systém úhrady za zdravotní úkony se stále upravuje a v současné době nám
nevyhovuje. Hlavním důvodem je sporné vykazování podávání léků klientům.
Dotace na provoz ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána a použita pro jednotlivá střediska
organizace tak, jak bylo požadováno v žádosti. Na středisko Azylový dům vzhledem ke změně
financování pro roky 2013 až 2014 nebyla státní dotace čerpána. Státní dotace byla
Rozhodnutím č. II. navýšena o 59 400,- Kč z důvodu navýšení mezd pracovníků ve státní sféře.
Vyúčtování státní dotace bylo odesláno v termínu na krajský úřad. Příspěvek od města Tábor na
provoz a na odpisy svěřeného majetku od zřizovatele byl vyúčtován ve finančním vypořádání.
Vratka dotace ve výši 1 496 tis. Kč byla vrácena během měsíce ledna 2015.
Předepsaný odvod z odpisů svěřeného majetku byl v plné výši ve dvou splátkách odveden na
účet zřizovatele.
Vzhledem ke stále se zhoršujícímu stavu klientů domova seniorů došlo v mnoha případech ke
zvýšení příspěvku na péči, což ovlivnilo zvýšení tržeb zhruba o 800 tis. Kč.
Příjmem z vedlejší hospodářské činnosti byl nájem za byt správce, nájem za výměník a úklid
v DPS Čekanice.
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Výsledek hospodaření za rok 2014 činí v Kč:
v hlavní činnosti
0,00Kč
ve vedlejší činnosti - zisk
5 713,00 Kč
hospodářský výsledek celkem
5 713,00 Kč
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014:
příděl do rezervního fondu 5 713,00 Kč.

Hospodářské výsledky jednotlivých středisek G-centra Tábor
Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

Hospodářský
výsledek s dotací

Hospodářský výsledek
bez dotací

37 592,36

37 590,10

2,26

-9 246,23

2 145,98

2 145,98

0

-716,9

Pečovatelská služba a
vývařovna

12 210,49

12 207,04

3,45

-6 074,94

Denní stacionář

1 064,28

1 064,28

0

-706

Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi

4 384,75

4 384,75

0

-3 743,73

Středisko soc. služeb

1 347,26

1 347,26

0

-1 333,00

Noclehárna

534,42

534,42

0

-464

Celkem

59 279,54

59 273,83

5,71

-22 284,81

Název
Domov seniorů
Odlehčovací služby

Hodnota majetku G-centra Tábor k 31. 12. 2014
Dlouhodobý hmotný majetek
021

budovy

022

stroje, přístroje, inventář

Kč
143 758 196,81
14 881 578,98

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018

software

290 012,75

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028

DDHM

24 816 919,34

Pozemky
031

pozemky

657 371,90

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014
Výrok auditora:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové
organizace G-centrum Tábor k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrku ověřujeme
s výrokem bez výhrad.
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G-centrum Tábor
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Poslání
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Vídeňská 2761 Tábor poskytuje okamžitou pomoc a
ubytování na přechodnou dobu ženám, matkám s dětmi, které se dostaly do těžké životní
situace, pomoc uživatelkám k brzkému návratu do plnohodnotného, rodinného a sociálního
života, k zajištění bydlení, příp. zaměstnání, dále pomoc při utváření podmínek pro kvalitní
výchovu dětí a motivovat uživatelky ke spolupráci a k řešení jejich životní situace.
Služby jsou poskytovány na základě individuálních plánů. Snahou Azylového domu pro ženy a
matky s dětmi je uživatelkám ve všech směrech pomoci s cílem dosáhnout jejich resocializace,
plnohodnotného a trvalého návratu do společnosti.
Poskytované služby
Poskytujeme ubytování po dobu nepřevyšující jeden rok (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách).
Poskytujeme sociální poradenství (řešení finanční situace, bytové situace, problému
zaměstnanosti), výchovné a vzdělávací činnosti, fakultativní úkony (praní prádla, použití sušičky
a pracího prášku, fotokopie a vyklízení pokoje).
Všechny poskytované služby včetně placení nájmů jsou v souladu s platností zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 57 dle daného sazebníku.
Kapacita
V budově se nachází 22 zařízených ubytovacích jednotek (59 lůžek). Každá ubytovací jednotka
disponuje základními ubytovacími předměty (např. válendy, palandy, komody, skříně atd.). Ve
společných prostorách je možno využívat prádelnu, kuchyni a klubovnu s televizí. Na recepci je
možnost si zapůjčit elektrické spotřebiče (např. fén nebo žehličku na vlasy, mixér…).
Provoz
Vlastní provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi zajišťují vedoucí, sociální pracovnice,
správcová a recepční. Recepční zajišťují nepřetržitý 24 hodinový provoz. Chod azylového domu
poskytuje uživatelkám sociální servis, ale především je zaměřen na potřeby a zájmy nezletilých
dětí.
Zařízení organizuje volnočasové aktivity:
 vzdělávací a praktické kurzy (vaření, pečení, šití)
 výtvarné a hudební kroužky pro děti (zábavné odpoledne, promítání filmů, dětský
karneval, vycházky, výlety)
 práce s PC pro děti i uživatelky
 doučování dětí
 akce kulturního zaměření pro děti (vánoční a velikonoční besídky, výlety, nácvik
cikánských tanců)
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Statistické údaje
Statistické údaje
Nové nástupy (rok 2014)

Počet
41

Počet (ženy/děti)

41/47

Ukončení pobytu

27

Průměrný věk uživatelek

25

Praxe studentů

2

Osobní poradenství

455

Telefonické poradenství

84

Počet akcí

14

Údaje z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi:
 preventivní prohlídky (recepční)
 školení BOZP (všichni zaměstnanci)
 školení všech zaměstnanců: Standardy kvality sociálních služeb a první pomoc
 vedoucí + sociální pracovnice se účastní případové supervize (paní Dana Bedlánová
z Intervenčního centra České Budějovice)
 opravy koupelen + čištění odpadů (kanalizace)
 řešení dluhové problematiky klientek, doprovody uživatelek na ÚP, ZŠ, MŠ
 častější spolupráce s Krizovým intervenčním centrem – domácí násilí
 pomoc s žádostmi o městské byty
 pomoc při hledání zaměstnání, brigády
Akce pro děti (rok 2014)
Rok 2014

Akce pro děti a uživatelky

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen

doučování dětí, nacvičování pásma pro seniory
doučování dětí, sáňkování, taneční a pěvecká soutěž
doučování dětí, "jarní úklid" v AD, Matějská Pouť
doučování dětí, pečení mazanců a božích milostí, barvení vajec
doučování dětí, pečení vuřtů
doučování dětí, malování křídy a nacvičování tanců, ZOO Jihlava
návštěvy koupaliště, pohybové a míčové hry, nácvik tanců
návštěvy koupaliště a dětského hřiště, příprava stravy (pizza, langoše), příprava do ZŠ
doučování dětí, pomoc uživatelkám s žádostmi o městské byty, nacvičování pásma
pro seniory, pečení vuřtů
doučování dětí, nácvik tanců, básniček a písniček, vystoupení dětí v táborské
knihovně
doučování dětí, pečení vánočního cukroví (perníčky, linecké, pracny a sněhové
pusinky), pásmo pro seniory
doučování dětí, pečení vánočního cukroví (vanilkové rohlíčky, nepečené cukroví,
vánočka), mikulášská a vánoční besídka

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
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Děti se aktivně účastnily akcí pro táborské seniory. Nacvičily pásmo písní, básniček a cikánských
tanců. Nyní také uživatelky nacvičují cikánské tance.
Platby za nájem v azylovém domě za rok 2014
Měsíc

Platba ÚP

Platba uživatelky

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

40.779,24.556,24.522,34.177,23.982,26.679,17.061,32.798,39.777,21.222,50.925,52.561,-

6.528,13.577,7.488,12.053,14.224,20.463,11.592,7.452,20.163,24.768,19.426,24.329,-

Celkem:

389.039,-

182.063,-

Platby za fakultativní služby za rok 2014
Měsíc
Leden

Fakultativní služby
2 670,-

Únor

2 400,-

Březen

870,-

Duben

962,-

Květen

1 470,-

Červen

670,-

Červenec

2 030,-

Srpen

1 328,-

Září

2 295,-

Říjen

2 185,-

Listopad

1 706,-

Prosinec

1 659,-

Celkem:

20 245,-
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G-centrum Tábor
Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby G-centra Tábor je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory
v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat
v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života
ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve
sjednaném čase v domácnostech klientů nebo na středisku osobní hygieny.

Přestože došlo k navýšení počtu klientů, kteří v průběhu roku uzavřeli smlouvu o poskytování
pečovatelské služby, průměrný měsíční počet obsloužených klientů se snížil proti předchozímu
roku o 25. Bohužel k tomu velkou měrou přispívá nízké využívání služeb v domech s
pečovatelskou službou (DPS). Tato skutečnost je zejména tristní v DPS Čekanice, kde je
poskytována služba v nepřetržitém režimu. Z celkového počtu dvanácti přidělených bytů v roce
2014 v této DPS, pouze 6 nových nájemců využívá pravidelně sociální službu. Ostatní smlouvu
vůbec neuzavřeli, nebo vyžadují pouze jednorázovou či nepravidelnou pomoc. Nedostatečné
pracovní vytížení personálu mělo za následek snížení počtů úvazků o 0,5.
příjem

počet klientů

průměr na
klienta

průměr na
obyvatele

počet
obyvatel

Lidická

119 237 Kč

28

353 Kč

155 Kč

64

Kvapilova

55 594 Kč

12

434 Kč

218 Kč

23

Čekanice

492 626 Kč

37

1 200 Kč

831 Kč

54

DPS

Na jaře byly osloveny okolní obce s nabídkou rozšíření pečovatelské služby. Obec Dražice by
ráda využila služby PS v budoucnu, kdy bude realizována stavba domu s pečovatelskou službou,
a od srpna 2014 jsou dováženy obědy občanům Radimovic u Želče.
V rámci pilotního zavádění absolvovalo středisko hodnocení Značky kvality, které provádí
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, a získalo ocenění čtyřmi hvězdičkami. V kontextu
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s tímto ohodnocením byla provedena anketa spokojenosti se službou, která vyzněla pro službu
velmi pozitivně – ze 128 obdržených dotazníků vyjádřil plný počet respondentů úplnou nebo
převážnou spokojenost s kvalitou služby, získali jsme 34 pochval a poděkování. Kritické
připomínky se týkaly částečně oblasti stravování, ale zejména problémy spojenými s bydlením
v DPS. Podněty byly předány správci bytového fondu. V rámci zlepšení informovanosti začalo
vydávat středisko 2x ročně informační bulletin pro uživatele a také distribuovalo nové informační
letáky pro veřejnost, a to zejména na jednotlivá oddělení nemocnice.
Nejvíce využívaným úkonem je dovážka obědů. Strava je připravována ve vlastní vývařovně
v budově bývalé 8. základní školy na Sídlišti nad Lužnicí. Denně bylo připraveno průměrně 288
porcí, což je téměř 73 tisíc porcí za rok. Pro zlepšení hospodaření se surovinami za dodržení
hygienických předpisů byl zakoupen šokový zchlazovač a zmrazovač. S distribucí obědů je úzce
spojen i provoz autoparku. Služba má 5 vozidel, z toho 2 na CNG pohon. Vzhledem ke stáří aut
a náročným provozním podmínkám se v roce 2014 značně navýšily náklady na jejich opravy.
Příjmy pečovatelské služby v roce 2014
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G-centrum Tábor
Denní stacionář
Denní stacionář Domovinka poskytuje seniorům denní pobyt v době, kdy nemohou nebo
nechtějí být doma sami, protože jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání, nebo potřebují
odlehčit v péči o člena rodiny. Je rovněž určen osamělým seniorům k tomu, aby se dostali do
společnosti svých vrstevníků a bylo jim tím umožněno plnohodnotné a aktivní trávení volného
času. Cílové skupině je přizpůsobena i provozní doba od 6.30 do 18.30 hodin, takže je možno
zabezpečit i ty klienty, jejichž rodinní příslušníci mají prodlouženou pracovní dobu. Celkově mělo
v roce 2014 uzavřenou smlouvu 36 klientů, z toho 4 byli občany Sezimova Ústí, jeden klient byl
ze Želče a jeden z Lomu a jeden z Radenína. Průměrný věk klientů činí 77,3 let. Pobytu
v Domovince mají možnost využít i klienti odlehčovací služby (přechodného pobytu). Což je až
pět klientů, kteří stacionář využívají pravidelně, nebo nepravidelně, podle individuálních potřeb.
Pobyt v denním stacionáři má odpočinkově – aktivní charakter. Denní program je přizpůsoben
schopnostem, potřebám i požadavkům klientů a snaží se navazovat na aktivity, které vykonávali,
nebo ještě vykonávají v domácím prostředí. Mezi nejoblíbenější činnosti patří pravidelné vaření,
či muzikoterapie. Dále se klienti mohou věnovat různým výtvarným a rukodělným činnostem,
hraní společenských her, sportovním aktivitám (kuželky, cvičení vsedě, procházky po areálu),
sledování oblíbených seriálů, předčítání knih na pokračování apod. Nově byl v denním stacionáři
nainstalován počítač, který slouží jak jednotlivcům z řad klientů, tak je možnost jeho využití
v rámci terapií (trénování paměti apod.). Personál i klienti denního stacionáře velmi uvítali
zasklení spojovacího krčku v DPS Čekanice, kde stacionář sídlí, neboť není nutné převlékání a
přezouvání v rámci přechodu do jídelny v objektu A. Úprava rovněž přispěla ke zvýšenému
bezpečí, neboť bylo eliminováno nebezpečí uklouznutí na otevřeném prostranství.
Příjem a obsazenost denního stacionáře v roce 2014

Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

Počet
dní

Denní stacionář
příjem

22
20
21
21
20
21
23
21
22
22
19
20
252

28 160 Kč
26 605 Kč
35 065 Kč
30 575 Kč
28 170 Kč
28 330 Kč
29 840 Kč
29 035 Kč
32 870 Kč
33 455 Kč
30 920 Kč
25 255 Kč
358 280 Kč

Průměrný
denní počet
klientů
13
14
15
13
14
12
13
14
14
16
16
15
14
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Příjem/ den
1 280 Kč
1 330 Kč
1 670 Kč
1 456 Kč
1 409 Kč
1 349 Kč
1 297 Kč
1 383 Kč
1 494 Kč
1 521 Kč
1 627 Kč
1 263 Kč
1 423 Kč

Klienti ze
Sezimova Ústí
1
0
1
1
1
0
2
3
2
2
2
1

