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1. ÚVODNÍ SLOVO
Dobrý den,
rok 2021 bych označila jako významný mezník v životě každého člověka.
Každý z nás tento rok prožil po svém, s úspěchy, s nezdary.
Pro Centrum sociálně zdravotních služeb byl rok 2021 také přelomovým.
Zakladatel CSZS pan PhDr. Jindřich Kadlec odešel do důchodu. Společně s ním
odešla i jeho „pravá ruka“, paní Ing. Jaroslava Šimonová, která se starala
o ekonomiku. Celý tým pracovníků jim oběma přejeme hodně zdraví, energie
a spokojenosti do dalších let.
Měla jsem možnost s oběma spolupracovat dlouhých 14 let, učit se od nich
a čerpat zkušenosti. Nyní, když čas nadešel, je doba změn. Od 1. září jsem byla
jmenována ředitelkou organizace, kde jsem dlouhou dobu působila jako vedoucí
přímé péče a zástupce ředitele.
Mým cílem je v současné době postupně vracet činnost do „předcovidové“
fáze, a to zejména v oblasti volnočasových aktivit. Vnímám velkou podporu
a odhodlání svých spolupracovníků k návratu činností, které musely být
přerušeny.
Věřte mi, že už teď se těšíme na výlety, koncerty, kroužky s našimi klienty.
Samozřejmostí zůstává zachována základní činnost CSZS zejména v oblasti
sociální a zdravotní péče. Na následujících stránkách máte možnost se seznámit
s tím, jak jsme si vedli v roce 2021.
Přejeme Vám vše dobré.
Za všechny pracovníky
Monika Čermáková, ředitelka CSZS
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2. VZNIK, CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ ORGANIZACE
Centrum sociálně zdravotních služeb bylo založeno 1.1. 1998 jako
samostatná příspěvková organizace zastupitelstvem městské části Praha - Řepy
usnesením č. 3/32 ze dne 17.11. 1997 podle § 8 odst. 2 písmeno c zákona č.
90/1993 Sb., O hlavním městě Praze a podle § 31 zákona č. 576/90 Sb.,
O pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí
v České republice.
Centrum sociálně zdravotních služeb bylo zřízeno k zabezpečení péče
v oblasti sociální a zdravotní pro obyvatele městské části Praha - Řepy a dle
dohody pro jiné. Ve své hlavní činnosti se zaměřuje na poskytování sociálních
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. a služeb navazujících, a je registrovaným
poskytovatelem zdravotních služeb, dále vykonává doplňkovou činnost ve
smyslu zákona č. 250/ 2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění.

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI
3.1. Sociální úsek
Sociální služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb.,
O sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb. a principy standardů kvality
sociálních služeb. Sociální služby jsou službami zajišťujícími pomoc a podporu
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a jsou poskytovány za účelem
sociálního začlenění nebo jako prevence sociálního vyloučení.
3.1.1. Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je poskytování sociální terénní služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení
nebo chronického onemocnění, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím,
přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb těchto
osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak,
aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.
Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována.
Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.
Každý klient si může svobodně určit, v čem mu služba může pomoci, aby mohl
setrvat co nejdéle doma bez nutnosti nastoupit do pobytového zařízení.
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Základní činnosti pečovatelské služby:
Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v zákoně
č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zahrnují zejména dovoz obědů, přípravu a podání jídla, pomoc s osobní
hygienou, běžný úklid, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, doprovody
k lékaři. Pečovatelská služba je poskytována v době od 7,00 do 19,00 hodin,
včetně víkendů a svátků.
V roce 2021 službu využilo celkem 257 klientů, jejichž
průměrný věk byl 80 let.
3.1.2. AT linka a AT poradna
Rok 2021 nám kromě běžné práce přinesl změnu ve formě omezení v rámci
Covid 19.
AT linka
Terapeutky se musely zvýšeně věnovat klientům v rámci telefonické
intervence, protože bylo méně kontaktních zařízení. Část služeb byla
poskytována distančně, včetně psychologických konsultací.
Uvedený fakt musely terapeutky zhodnotit v rámci své praxe,
kdy poskytovaly telefonickou krizovou intervenci včetně doporučení k navazující
ambulantní péči.
AT poradna
Lékařka a terapeutka poskytovaly kontaktní terapii. Během pandemie
Covid 19 a příslušnému opatření byla část péče poskytována distančně.
Toto vedlo ke ztížené praxi v práci s klientem.
Pro obě složky společně platí, že se pandemie značnou měrou negativně
podepsala na psychickém zdraví obyvatel.

VÝKAZ O ČINNOSTI AT LINKY ZA ROK 2021
Místní příslušnost

KONTAKTY
z toho:
Telefonické kontakty ALKO
Telefonické kontakty TOXO
Telefonické kontakty OSTATNÍ
Celkem telefonických kontaktů
Mailové kontakty ALKO
Mailové kontakty TOXO
Mailové kontakty OSTATNÍ

Celkem mailových kontaktů

Celkem kontaktů

Celkem
512
19
420
951
10
1
3
14

Praha
221
8
28
257
5
1
2
8

Kraje
241
6
75
322
4
0
0
4

Nezjištěno
50
5
317
372
1
0
1
2

965

265

326

374
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3.1.3. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub 17“
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se zaměřuje na pravidelnou
a systematickou práci s dětmi a mládeží ve věku 6 – 18 let. Cílem služby je zlepšit
kvalitu jejich života s předcházením nebo se snížením sociálních rizik
souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim se lépe orientovat v jejich
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Vstup není omezen pohlavím, národností ani náboženským vyznáním.
Služba je poskytována v co nejvíce běžném prostředí klienta s ustáleným
pracovním týmem.
Veškeré zařízení Klubu 17 mohou klienti užívat bezplatně. Mohou zde najít
kulečník, stolní fotbálek, air hokej, hudební aparaturu, počítače s možností
připojení na internet, velké množství stolních her, sportovní vybavení a další,
v naší nabídce také máme možnost doučování.
Pořádáme 1x měsíčně dny otevřených dveří pro veřejnost.
V letních měsících je hojně využívána zahrada s terasou, jak na posezení,
tak na sportovní aktivity.
V letních prázdninových měsících se pořádají také výjezdové akce:
Lezecká stěna, Motokáry, ZOO Praha, Laser game, Kino, Plavecký bazén a další.
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2021 se neslo v duchu pandemických
omezení, kdy jsme se museli rychle přizpůsobit.
Při uzavření jsme komunikovali přes tel. linku, Instagram, FB stránky
a poskytovali jsme pravidelný informační servis. Následně byla služba otevřena
za podmínek snížené kapacity klientů.
Za rok 2021 byla s ohledem na pandemickou situaci návštěvnost
1532 vstupů.
Otevírací doba Klubu 17: úterý, středa, pátek 15.00 – 20.00 hodin
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3.2. Služby navazující na sociální služby - kluby seniorů
Na území městské části Prahy 17 se pravidelně každý týden schází 5 klubů
seniorů, informace o činnosti klubů jsou pravidelně zveřejňovány
prostřednictvím regionálních novin „Řepská 17“.
Náplní klubu je kromě samotného setkání i rozmanitý program, který
sestavuje pracovník Centra sociálně zdravotních služeb (garant klubu) společně
s nejaktivnějšími členy klubu. Setkávání je pro seniory důležitým momentem
v prevenci sociální izolace a aktivního trávení volného času.
 Klub Klas
Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé pondělí od 14.00 – 16.00 hod.
v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha 6 - Řepy.
 Klub Průhon
Klub seniorů se schází každou středu od 9.00 – 11.00 hod. v sídle CSZS,
Bendova 5, Praha 6 - Řepy.
 Klub seniorů Řepy (KSŘ)
Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každou středu 10.00 – 12.00 hod. v Kulturním
centru Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy.
 Klub seniorů Centrum
Klub seniorů se schází každé úterý od 9.00 do 11. 00h v sídle CSZS,
Bendova 5, Praha 6 - Řepy.
 Klub dobré nálady
V tomto klubu se potkávají zájemci 1 x měsíčně od 17 do 19 hodin na adrese
CSZS, Bendova 5, Praha 6 - Řepy.
Vzhledem k pandemické situaci bylo možné v měsíci říjnu uskutečnit
tradiční celodenní výlet na zámek do Mníšku pod Brdy a vánoční setkání seniorů
a předání dárečků před budovou CSZS, a to ve spolupráci s městskou částí
Praha 17.
Doufáme, že se tyto akce podaří co nejdříve plně obnovit.
Kluby seniorů navštěvuje přibližně 150 seniorů.
V době nouzového stavu se pracovníci CSZS snažili být kontinuálně
s řepskými seniory v kontaktu.
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3.2.1. Knihovna pro seniory
Jedná se o projekt pro zájemce z Řep v seniorském věku, kde si mohou
bezplatně zapůjčit knihy (máme k dispozici více 5 000 knižních titulů). Knihy
donášíme i do domácností. Knihovna je otevřena každé pondělí
od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. V době otevření knihovny
je k dispozici využití počítačů s připojením na internet zdarma. K 31. 12. 2021
evidujeme 117 aktivních čtenářů.
3.2.2. Výuka cizích jazyků
Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné tuto aktivitu realizovat.
3.2.3.

Plavání pro seniory

CSZS již od roku 2011 pravidelně organizuje plavání pro seniory.
V roce 2021 se i přes obtížnou pandemickou situaci a s podporou
MČ Praha 17 uskutečnilo seniorské plavání ve Sportovním centru Řepy.
Plavání se těší velké oblíbenosti řepských seniorů.
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3.3.

Zdravotní úsek

3.3.1. Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče (dále DZP) je zajišťována zkušenými registrovanými
zdravotními sestrami v domácnosti klienta. Zdravotní výkony jsou prováděny na
základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře
z lůžkového oddělení nemocnice (po dobu nejdéle následujících čtrnácti dnů po
propuštění) a jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jsme smluvními partnery
VZP, ZP Ministerstva vnitra ČR, Vojenské ZP ČR a OZP zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví. Naším cílem je poskytovat klientům komplexní péči,
proto úzce spolupracujeme s pečovatelskou službou, fyzioterapeutkou
a sociálními pracovníky. CSZS má vlastní půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Všechny naše zdravotní sestry mají osvědčení k práci bez odborného
dohledu a průběžně se vzdělávají, vrchní sestra absolvovala školení paliativní
péče.
V průběhu roku 2021 byla zdravotní péče poskytována 171 pojištěncům
výše uvedených zdravotních pojišťoven.
V domácím prostředí byli ošetřováni klienti s onemocněními srdečně
cévními, neurologickými, kožními, onkologickými, s onemocněními pohybového
aparátu, s metabolickými onemocněními, apod.
Nejčastěji prováděnými zdravotními výkony byly:
 kontroly zdravotního stavu, krevního tlaku a pulsu, měření glykemie
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ošetření defektů, operačních ran, stomií a úrazů
odběry biologického materiálu - krve, moči, stěry z rány
aplikace injekcí i. m., s. c., inzulínu
výměny permanentních močových katétrů u žen, péče o katétry u
obou pohlaví
nácvik soběstačnosti u nemocných
příprava a podávání léků a jejich kontrola
aplikace parenterální výživy
edukace a kontrola léčebného režimu
ošetřovatelská rehabilitace - nácvik úkonů vedoucích k zlepšení
sebeobsluhy
paliativní péče o terminálně nemocné

Některým klientům byla poskytována komplexní ošetřovatelská péče
ve spolupráci s pečovatelskou službou. V domácím prostředí bylo ošetřováno
několik klientů v terminálním stádiu onemocnění. Zdravotní péče byla zajištěna
po celý týden včetně večerních hodin, víkendů a svátků, po celý rok 2021
bez přerušení, i během nouzového stavu.
3.3.2. Fyzioterapie
Fyzioterapie v domácnosti klienta je součástí domácí zdravotní péče.
Je zaměřena na nácvik soběstačnosti, samostatnosti klienta v domácím prostředí
po návratu z nemocnice, na rozcvičení postižených končetin po cévních
mozkových příhodách a po zlomeninách a na kondiční cvičení, kterým si klient
v průběhu jednoho až dvou měsíců může zlepšit svoji celkovou fyzickou kondici.
Součástí fyzioterapeutické péče je také poradenství v oblasti kompenzačních
pomůcek a nácvik při jejich používání.
V roce 2021, který byl poznamenán výskytem nemoci Covid – 19, byla
fyzioterapie indikována celkem 110 klientům (76 žen a 34 mužů). Za celý rok bylo
provedeno celkem 1657 výkonů. Převážná část klientů jsou smluvními
pojištěnci VZP. Evidujeme dalších 142 kontaktů kondičního cvičení v CSZS.
Domácí a ambulantní fyzioterapii provádíme pro pojištěnce smluvních
pojišťoven zdarma. Jedná se o tyto pojišťovny: VZP, VoZP, OZP, ZPMV.
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3.3.3. Klinická psychologie
Na zmíněném pracovišti se realizuje ambulantní péče o klienty – zejména
rodiny s dětmi ve věku od narození do 18 let. Diagnostiku psychických poruch
v dětství a adolescenci v oblasti neurotických, psychosomatických a pervazivních
poruch a poruch chování. Za rok 2021 vykazujeme 305 konzultací s našimi
klienty.

4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI DOPLŇKOVÉ
ČINNOSTI
CSZS provozuje kromě své hlavní činnosti, tj. činnosti, ke které bylo zřízeno,
také podnikatelské aktivity – doplňkovou činnost za tržní ceny pro ostatní
občany. Zisk z této činnosti je v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb.,
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění použit na pokrytí
nákladů hlavní činnosti.
CSZS v rámci doplňkové činnosti poskytuje:
- půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
- kopírování a laminování
- praní a žehlení prádla
- pronájem nebytových prostor
- masérské, rekondiční a regenerační služby (masáže, přístrojová a manuální
lymfodrenáž, cvičení pro seniory)
- přeprava imobilních osob.

5. HOSPODAŘENÍ
CSZS hospodaří s finančními prostředky získanými v rámci hlavní činnosti,
s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele – městské části Praha 17,
s prostředky svých fondů, s prostředky získanými svou doplňkovou činností,
s dotacemi ze státního rozpočtu, s granty a dary od fyzických a právnických osob.
V roce 2021 získalo CSZS neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu
zřizovatele ve výši 11 100 000 Kč a jeho navýšení o 111 000 Kč na akce pro
seniory a mládeže z NZDM Klub 17 a dále příspěvek na plavání seniorů
ve výši 104 060 Kč. CSZS také obdrželo dotaci 4 842 000 Kč a grant 2 161 000 Kč
od Hlavního města Prahy na sociální služby, 80 000 Kč na protidrogovou prevenci
a 500 000 Kč od MČ Praha - Zličín na poskytování sociálních služeb pro občany
Zličína. Ze státního rozpočtu (MPSV ČR) obdrželo CSZS dotaci 1 318 603 Kč na
mimořádné ohodnocení zaměstnanců a zvýšené náklady v souvislosti s pandemií
COVID 19. Na nákup kompenzačních pomůcek a přístrojů pro dezinfekci prostor
jsme dostali účelový dar ve výši 117 000 Kč od firmy Trumf Sanace s.r.o., dále
jsme získali drobné dary od fyzických osob v celkové hodnotě 13 560 Kč.
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1.1. 2021 – 31.12. 2021
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1.1.2021 – 31.12.2021
Název účetní jednotky : Centrum sociálně zdravotních služeb
IČO:
67365647
sídlo účetní jednotky je: 163 00 Praha 6 – Řepy, Bendova 5/1121
právní forma: příspěvková organizace, zřízená Městskou částí Praha 17 dne 1.1.1998,
hlavní činnost: poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. (převažující hlavní činnost),
poskytování zdravotní péče
doplňková činnost: praní, kopírování, pronájem věcí movitých – půjčování rehabilitačních pomůcek,
pronájem nebytových prostor, masérské a rekondiční služby, přeprava seniorů a zdravotně postižením
Statutární orgán – ředitelka. Mgr. Monika Čermáková
Účetní jednotka je zapsána (registrována) u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 755 dne 5.8.2003
c)
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetní jednotka používá účetní odpisy.
Účetní jednotka nevytváří opravné položky ani rezervy.
Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou B.
d)
Účtování: dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS.
e)
Oceňování majetku a zásob: dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
f)
Účetní jednotka nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných společnostech.
g)
Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
u místně příslušných finančních orgánů.
h)
Účetní jednotka nemá žádné akcie nebo podíly.
i)
Účetní jednotka nemá žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani prioritní dluhopisy ani podobné
cenné papíry nebo práva.
j)
Účetní jednotka nemá žádné závazky splatné déle než za pět let.
k)
Účetní jednotka nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.
l)
Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté plnohodnotnou zárukou.
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 0 Kč (příspěvek zřizovatele a účelové dotace byly plně
yyčerpány),
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: 116 141,29.
m)
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 26
Počet členů statutárních a kontrolních orgánů, kteří jsou zároveň zaměstnanci je: 1 (ředitel – statutární
zástupce)
n)
Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům statutárních a kontrolních orgánů 0 Kč s úrokem 0 %.
o)
Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku.
p)
Základ daně z příjmů byl stanoven jako součet kladných hospodářských výsledků (zisků) jednotlivých akcí
hlavní činnosti plus hospodářský výsledek z hospodářské činnosti zvýšený o nedaňové náklady těchto akcí.
r)
Daňová povinnost za minulé účetní období činí 0,00 Kč
Daňová povinnost za sledované účetní období 0 Kč
Zaplacená daň za minulé účetní období činí 0,00 Kč
Zaplacená daň za sledované účetní období činí 0 Kč
s)
Finanční situace: běžný účet: 2 065 107,72 Kč
účet FKSP: 306 783,16 Kč
ceniny:
32.080,00 Kč
pokladna: 215 394,00 Kč
t)
V roce 2021 neplatila organizace žádné leasingové splátky ani nepořídila žádný dlouhodobý hmotný nebo
nehmotný majetek na leasing.
u)
v roce 2021 přijala organizace dary od fyzických a právnických osob na poskytování sociálních,
zdravotních a navazujících služeb (aktivizační programy pro seniory a OZP):
- drobné dary od fyzických osob – 13.560,- Kč
- účelový dar Trumf Sanace, s.r.o. – 117.000,-- Kč
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6. VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
Tuto výroční zprávu píši na začátku roku 2022. Již teď vím, že je velmi
pohnutá doba a pevně věřím v sílu lidského rozumu a rychlé zklidnění situace.
V roce 2022 bych nám všem moc přála klid, mír a zdraví.
Mým přáním je moci pracovat se svým týmem pro naše klienty k jejich
spokojenosti, radovat se z úspěchů a hledat nové možnosti činnosti.
Děkujeme všem našim donátorům, sponzorům, klientům i jejich rodinám
a všem, kteří nám pomáhají v naší činnosti.
Vážíme si toho.

Sídlo Centra sociálně zdravotních služeb v Praze – Řepích, Bendova ulice č. 1121/5
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