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Úvodní slovo

Vážení zájemci o činnost naší společnosti,

jako každoročně dostáváte do rukou výroční zprávu o hospoda-
ření i všech aktivitách Jihoměstské sociální a.s., tentokrát za rok
2019. Klíčovou částí výroční zprávy jsou ekonomické informace,
podrobené posouzení auditora, následná doporučení orgánů
společnosti a jejich schválení valnou hromadou. Přesto se vždy
snažíme, aby výroční zpráva obsahovala i informace o cílech
a motivaci našich pracovníků k sociální službě, informaci o pe-
strých aktivitách, které jsou adresátům naší služby nabízeny,
i informaci o tom, co se v konkrétním roce změnilo. Texty proto
připravují jednotliví vedoucí pracovníci za svoji službu či za svoji
oblast. Doprovodná fotografická dokumentace pak zobrazuje
naše pracovníky a naše klienty „v akci“.

I v tomto roce jsme se snažili nabídnout našim seniorům v jednotlivých službách to, co ve své
konkrétní situaci potřebují k důstojnému a spokojenému prožívání svého různě pokročilého
věku. Snažili jsme se, aby mohli zapomínat na svá omezení daná věkem či zdravotním stavem
a radovat se. Nabízeli jsme kvalitní stravu i přiměřený pohyb a plno inspirace, aby duše ani tělo
nemusely strádat.

Nezapomínali jsme na to, že kvalitní službu může nabídnout kromě vzdělaného a zkušeného
hlavně spokojený zaměstnanec. Proto všichni pracujeme na budování vzájemného respektu
k sobě navzájem a snažíme se pro své zaměstnance o dobré pracovní podmínky i důstojné
ohodnocení práce. To, že naši zaměstnanci berou svoji práci vážně, bych rád dokumentoval na
ocenění jedné naší pracovnice Domova pro seniory a Odlehčovacího centra Pečovatelkou roku.
Tento titul v celorepublikové anketě získává každý rok pět vybraných pečovatelek ve více kate-
goriích.

O naší snaze, aby se i klienti Domova pro seniory a Odlehčovacího centra u nás cítili jako doma,
svědčí i každoroční slavnostní štědrovečerní večeře, spojená s tradičními vánočními zvyky,
kterou mohou klienti strávit i se svými nejbližšími.

Za to, že můžeme stále rozšiřovat nabídku našich služeb, patří dík Městské části Praha 11, která
nás kromě jiného podporuje nemalou dotací. Doplňuje tak dotační systém Magistrátu hl. města
Prahy pro sociální služby. Děkujeme i všem dalším podporovatelům naší činnosti.

Ing. Petr Dvořák
ředitel společnosti
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
a stavu majetku společnosti Jihoměstská sociální a.s.

Vážení zájemci o činnost naší společnosti,

z pověření představenstva Jihoměstské sociální a.s. předkládám
výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
v roce 2019. Údaje předkládané v této zprávě vychází z audito-
vaných účetních výkazů společnosti za období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019.

Dovolte mi, prosím, abych Vás v úvodu tohoto dokumentu infor-
moval o činnosti představenstva v loňském roce. Nejprve si
ovšem dovolím, ačkoliv se to týká roku 2020, poděkovat všem
pracovníkům JMS a.s. za jejich nasazení a úsilí, se kterým zvlá-
dají výjimečný stav v ČR a koronavirovou epidemii ku prospěchu
a ochraně našich klientů.

V průběhu roku 2019 pracovalo představenstvo Jihoměstské sociální a.s. usilovně na svých
jednáních i v dalších činnostech potřebných pro chod JMS a.s. Došlo k řadě změn ve
složení představenstva, kdy 17. června 2019 přestali být členy představenstva Ing. Jan Frey
a Mgr. Kristýna Půtová, kterým děkuji za odvedenou práci a přeji jim hodně osobní spokojenosti
a úspěchů v jejich dalších aktivitách. Představenstvo doplnili noví členové – MUDr. Petr
Křiváček, MBA a Ing. Peter Michajlov. Novým kolegům přeji hodně úspěchů a věřím, že budou
pro společnost JMS a.s. přínosem. Řada personálních změn se pak dotkla také dozorčí rady
JMS a.s.

Představenstvo se v roce 2019 scházelo v pravidelných časových intervalech, celkově proběhlo
9 řádných zasedání představenstva Jihoměstské sociální a.s., která se konala v prostorách
ředitelství společnosti v Šalounově ulici. Pozornost jsme při jednáních věnovali provozním
záležitostem na jednotlivých úsecích poskytovaných sociálních služeb, průběžně jsme hodnotili
strategické směřování společnosti a ekonomické výsledky.

Pod vedením ředitele Jihoměstské sociální a.s. jsme pokračovali v narovnávání vztahů se zdra-
votními pojišťovnami, zejména VZP a opětovně se dařilo zajistit prostředky pro růst odměňování
a motivace pracovníků Jihoměstské sociální a.s. A to vše při dosažení ekonomických a finanč-
ních výsledků fungování společnosti, o čemž najdete podrobnosti na dalších místech v této
výroční zprávě.

Hlavní aktivity společnosti v roce 2019 směřovaly ke stabilizaci zaměstnanců, věnovali jsme se
vyhodnocování vedení společnosti zejména s ohledem na řízení procesů, BOZP, motivaci za-
městnanců i dalších potřeb v rámci personálních záležitostí. Klíčovými úkoly nadále zůstávají
činnosti zaměřené na poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním posti-
žením. Spektrum nabízených služeb je komplexní, poskytujeme služby pro seniory v jejich do-
mácnostech formou pečovatelské služby, pobytovou odlehčovací službu a pro zájemce s nej-
většími potřebami v oblasti péče nabízíme službu domova pro seniory. I v roce 2019 pokračovala
výborná spolupráce s Komunitním centrem MEZI DOMY v Křejpského ulici v řadě zájmových
činností a aktivizaci seniorů Prahy 11.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem členům orgánů společnosti, zaměstnancům, vedení
JMS a.s. za odvedenou práci v roce 2019. Děkuji rovněž partnerům a donátorům a dalším
podporovatelům Jihoměstské sociální a.s. za aktivní a prospěšnou spolupráci.

Mgr. Jiří Janoušek
předseda představenstva Jihoměstské sociální a.s.
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Základní údaje o společnosti

Název společnosti: Jihoměstská sociální a.s.
Sídlo společnosti: Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41
Právní forma: akciová společnost
Vznik společnosti: 22. 9. 2008
Provoz společnosti od: 1. 4. 2009
Identifikační číslo: 284 61 835
Zapsáno v v OR: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 14669
Telefonní spojení: 267 990 151
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 109 698 369/0800
Předmět podnikání:

* poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu
* provozování nestátních zdravotnických zařízení
* výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
* hostinská činnost

STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Představenstvo 1. 1. 2019 – 17. 6. 2019
Předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: Mgr. Tomáš Jileček
Členové: Ing. Jan Frey, Mgr. Kristýna Půtová, Ing. Petr Jirava
Představenstvo 17. 6. 2019 – 29. 7. 2019
Předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: Mgr. Tomáš Jileček
Členové: Ing. Petr Jirava, MUDr. Petr Křiváček, MBA, Ing. Peter Michajlov (od 15. 7. 2019)

Představenstvo 29. 7. 2019 – 31. 12. 2019
Předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: MUDr. Petr Křiváček, MBA
Členové: Ing. Petr Jirava, Ing. Peter Michajlov, Mgr. Tomáš Jileček
Dozorčí rada 1. 1. 2019 – 5. 2. 2019
Předseda: Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Členové: Mgr. Gabriela Hostomská, Ing. Martin Horák

Dozorčí rada 5. 2. 2019 – 10. 6. 2019
Předseda: Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Členové: Mgr. Gabriela Hostomská

Dozorčí rada 10. 6.2019 – 17. 6. 2019
Předseda: Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Dozorčí rada 17. 6.2019 – 29. 7. 2019
Členové: Mgr. Pavel Dittrich, Bc. Zuzana Kapusňáková, Mgr. Jan Mejsnar, PhD. (od 15. 7.)

Dozorčí rada 29. 7. 2019 – 31. 12. 2019
Předseda: Mgr. Pavel Dittrich
Místopředseda: Mgr. Jan Mejsnar, PhD.
Člen: Bc. Zuzana Kapusňáková
Ředitel 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Ing. Petr Dvořák
Akcie a akcionáři
Jediným akcionářem společnosti je MČ Praha 11.
Byla vydána 1 hromadná akcie v listinné podobě na jméno, s číselným označením 1, série H,
o jmenovité hodnotě 11 929 400 Kč.
Ostatní
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.
Společnost během období roku 2019 neměla aktivity v ochraně životního prostředí.
Společnost během období roku 2019 neměla aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Jihoměstská sociální a.s. je zakladatelem Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú. (vznik 4. 8. 2016).
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Kdo jsme a kam směřujeme

Informace o plnění podnikatelské strategie společnosti za rok 2019

Sociální služby
* Průběžně byly uspokojovány veškeré požadavky seniorů na Jižním Městě na terénní
pečovatelskou službu vč. dovozu obědů, zvýšil se objem péče v DPS o 736 hodin.

* Vzděláváním a odpovídajícím finančním ohodnocením zaměstnanců jsme stabilizovali
týmy pracovníků ve všech službách a zároveň zvýšili kvalitu péče o klienty.

* Lůžkové kapacity Domova pro seniory byly využity na 98,7%, Odlehčovacího centra
na 67 %.

* Rozvíjelo se využití skupiny dobrovolníků na podporu služeb klientům Domova pro
seniory a Odlehčovacího centra.

* Kromě supervize jsme rozšířili péči o zaměstnance v oblasti psychologické a formou
benefitu zdravotně relaxačního.

* V roce 2019 bylo v SC Křejpského uvařeno o 9 308 obědů více než v roce 2018 a využití
kapacity SC bylo tak navýšeno o 7,4 %.

Investice
* Vzhledem k volné kapacitě SOH Šalounova nebyla zatím zahájena příprava rekonstrukce
střediska osobní hygieny v DPS Blatenská.

* V rámci přípravy na rozšíření Domova pro seniory v části objektu Vejvanovského 1610/1
jsme zpracovali požadavky na jeho vybavení.

* V rámci přípravy rekonstrukce a dostavby Domova pro seniory a Odlehčovacího centra
Janouchova jsme připomínkovali studii s cílem rozšířit využití objektu pro Domov se
zvláštním režimem.

* OP Praha – pól růstu ČR na rozšíření prostor Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú.
o klubovny v nástavbě nebyl v tomto roce vypsán.

* Modernizovali jsme vozový park i technické vybavení Stravovacího centra i Domova pro
seniory a Odlehčovacího centra.

Ekonomika, PR
* Spor s VZP týkající se zdravotní péče v DS+OC Janouchova v letech 2012-2015 je ve
stadiu žaloby u soudu a trestního stíhání u SZ.

* Hospodařili jsme dle plánovaného vyrovnaného rozpočtu organizace.
* Propagovali jsme veškeré pečovatelské kapacity i volnočasové akce na webu, vydáváním
11Revue i na sociálních sítích.

Ostatní
* I při malém zájmu jsme udrželi v provozu půjčovnu kompenzačních pomůcek pro klienty
společnosti.

* Rozšířili jsme počet výletů pro seniory ze dvou na tři (pro celkem 150 účastníků), nabídli
26 komentovaných procházek Prahou (t.j. o 5 více než loni pro celkem 616 seniorů)
a rozšířili nabídku turistických vycházek a cykloturistických výjezdů pro seniory.

* Vytvořili jsme a hojně využívali školící místnost pro pracovníky společnosti v DPS
Blatenská.
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Podnikatelská strategie pro rok 2020

Sociální služby
* Podle požadavků klientů a personálních možností prodloužit provozní dobu poskytování
pečovatelské služby na 7-19 hodin.

* Vytvořit komunikační plán změny ke stávajícím zaměstnancům v návaznosti na transfor-
maci pečovatelské služby.

* Spolupracovat s MČ Praha 11 na větším využití tísňové péče pro ohrožené seniory.
* V DS a OC udržet službu kvalitního fyzioterapeuta ke zmírňování následků nemoci
či úrazu klientů, a tím také přispět ke zkvalitňování jejich života.

* Rozšiřovat odborné znalosti a praktické dovednosti pracovníků v přímé péči DS a OC
prostřednictvím kurzu kinestetické mobilizace.

* Vytvořit projekt poradenství pro pečující.

Investice
* Spolupracovat s MČ Praha 11 na výstavbě, vybavení a zprovoznění nového Domova pro

seniory v části objektu Vejvanovského 1610/1.
* Spolupracovat s MČ Praha 11 na přípravě rekonstrukce a dostavby Domova pro seniory
a Odlehčovacího centra Janouchova.

* V případě obdržení dotace v OP Praha – pól růstu ČR rozšířit prostory Komunitního centra
MEZI DOMY, z.ú., o klubovny v nástavbě.

* Spolupracovat s MČ Praha 11 na přípravě a realizaci rekonstrukce zahrady Křejpského
pro více generací.

* Modernizovat vozový park a technické vybavení Stravovacího centra i Domova pro
seniory a Odlehčovacího centra.

Ekonomika, PR
* Pracovat na dořešení sporu s VZP týkající se zdravotní péče v DS, OC Janouchova

v letech 2012-2015.
* Dosáhnout naplánovaného vyrovnaného rozpočtu organizace.
* PR organizace – propagace veškerých pečovatelských kapacit i volnočasových akcí,
vydávání 11Revue, komunikace na sociálních sítích.

Aktivizace, kluby seniorů, ostatní
* Oslovit seniorskou veřejnost s cílem vyhledání organizačně zdatných seniorů ochotných
podílet se na vedení seniorského klubu.

* Zachovat stávající rozsah volnočasových aktivit pro seniory s finanční podporou MČ
Praha 11 (tematické a sportovní akce, turistika pro méně a více zdatné, přednášky,
komentované procházky, cykloturistika, cvičení a plavání, výlety, plavby na parníku).

* Rozšířit nabídku o kurz trénování paměti pro seniory s cílem podpory či zachování kog-
nitivních schopností účastníků.

* Spolupracovat s MČ Praha 11 na vzniku Domu s pečovatelskou službou a sociálních bytů
pro seniory v části rekonstruovaného objektu Sandra.
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Organizační struktura k 31. 12. 2019

PŘEDSTAVENSTVO
DOZORČÍ RADA
ŘEDITEL
Metodička
Asistentka ředitele
Personalistka
Fundraiserka
PR manažerka
Sociální pracovnice – poradenství a volnočasové aktivity

Vedoucí Domova pro seniory a Odlehčovacího centra

Aktivizační pracovnice
Administrativní pracovnice
Recepční
Pracovnice úklidu
Údržbář

Lékařka
Vrchní sestra

Zdravotní sestry
Nutriční terapeutka
Fyzioterapeutka

Vedoucí přímé obslužné péče
Pracovníci v sociálních službách

Sociální pracovnice

Vedoucí pečovatelské služby

Koordinátorka terénní pečovatelské služby
Pracovnice v sociálních službách pro terénní pečovatelskou službu

Koordinátorka pro domy s pečovatelskou službou a bezbariérovým bydlením
Pracovnice v sociálních službách pro domy s pečovatelskou službou a dům s bezba-
riérovým bydlením

Koordinátorka pro stravovací provoz
Pracovníci v sociálních službách pro rozvoz obědů

Sociální pracovnice

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMIKU

Hlavní účetní
Účetní, pokladní
Účetní
Správkyně majetku

Vedoucí stravovacího provozu

Asistentka vedoucí stravovacího provozu
Administrativní pracovnice
Vedoucí kuchaři
Kuchaři
Pomocné síly v kuchyni
Nutriční terapeutka

Vedoucí technického provozu, vedoucí IT

Řidiči / údržbáři
Údržbáři / řidiči
Pradleny
Pracovnice úklidu
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Naši lidé k 31. 12. 2019

ŘEDITELSTVÍ

Ing. Dvořák Petr – ředitel
Ing. Tajerová Alice – zástupkyně ředitele
pro ekonomiku

Mgr. Al - Amelová Kateřina – účetní
Hovorková Věra – účetní a pokladní
Ing. Jurková Ĺudmila – hlavní účetní
Matoušková Danuše – správkyně majetku
Kubíková Veronika – fundraiserka
Bc. Švecová Jitka, DiS. – metodička
Ing. Tomková Markéta – PR manažerka
Vintrová Dana – asistentka ředitele
Zástěrová Jaroslava – personalistka

TECHNICKÝ PROVOZ

Ing. Hodek Petr – vedoucí technického
provozu, IT specialista

Bylová Anna – pracovnice úklidu
Hub Ondřej – řidič-údržbář
Kejval Marek – řidič-údržbář
Kutina Karel – údržbář-řidič
Medřická Jitka – pradlena
Mendlík Jiří – údržbář-řidič
Pešáková Františka – pradlena
Třešňák Zdeněk – řidič-údržbář
Uraj Luděk – řidič-údržbář
Künzel Adolf – řidič-údržbář
Vojtašovič Miroslav – řidič-údržbář

STRAVOVACÍ PROVOZ

Hana Velebilová – vedoucí stravovacího
provozu

KošařováKateřina – administrativní pracovnice
Louvarová Silvie – asistentka vedoucí stra-
vovacího provozu

SC Křejpského
Šubrtová Dana – vedoucí kuchařka
Belák Ján – kuchař
Hotová Eva – pomocná síla v kuchyni
Kovářová Kateřina – pomocná síla v kuchyni
Šťastný Karel – kuchař
Votavová Božena – pomocná síla v kuchyni

Stravovací úsek DS a OC Janouchova

Zeťka Petr – vedoucí kuchař
Brychta Lukáš – kuchař
Špačková Jana – pomocná síla v kuchyni
Tylová Ivana – pomocná síla v kuchyni
Votava Martin – pomocná síla v kuchyni
Nardelliová Květuše – kuchařka

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Zemanová Dominika, DiS. – vedoucí pečo-
vatelské služby

Bc. Holubová Jana – sociální pracovnice,
poradenství
Vracovská Šárka, DIS. – sociální pracovnice

Terénní pečovatelská služba
Mgr. Holasová Lenka – koordinátorka pečova-
telské služby

Pracovnice v sociálních službách
Božíková Irena
Ditrichová Světlana
Dvořáková Kateřina
Fischerová Petra
Jupová Simona
Kubáčová Magdalena
Lejčková Markéta
Němcová Monika
Pašková Eva
Valíková Lenka
Vorlíková Ilona
Zimová Eva

Domy s pečovatelskou službou Šalounova
a Blatenská a Dům s bezbariérovými byty
Petýrkova
PhDr. Jarošová Ludmila – koordinátorka pečo-
vatelské služby
Vracovská Šárka, DiS. – sociální pracovnice

Pracovnice v sociálních službách
Bulková Hana
Hubová Markéta
Humlová Jitka
Jaklová Věra
Kobzová Lenka
Kordová Olga
Prokšíková Iveta
Smékalová Jana
Steigerová Jana
Vobrová Ilona
Zichová Eva

Rozvoz obědů
Hana Velebilová – koordinátorka rozvozu
obědů

Pracovníci v sociálních službách
Hrůšová Pavlína
Jánová Daniela
Karásková Helena
Kodítková Alena
Künzelová Jana
Pechová Vendulka
Schnaubeltová Martina
Šustrová Monika
Vokálová Jitka
Neuhauserová Nina
Podzemský Matěj
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DOMOV SENIORŮ A ODLEHČOVACÍ
CENTRUM JANOUCHOVA

Mgr. Konvičná Michaela – vedoucí DS a OC
Janouchova

Mgr. Čančíková Hana – sociální pracovnice

Mgr. Krybusová Klára – sociální pracovnice

Batovcová Zuzana – aktivizační pracovnice
Mgr. Bičíková Kateřina – aktivizační pracovnice
Mgr. Ing. Kalinová Jana – aktivizační
pracovnice

Vodvářková Miroslava – administrativní
pracovnice

Kopečný Igor – údržbář

MUDr. El Sammanová Lucie – lékařka

Recepční
Janeček Jiří
Vašíček František
Schwábová Ilona

Pracovnice úklidu
Klochuriak Ganna
Nebovidská Miroslava
Táncošová Jana
Vaněrková Ladislava

Zdravotní úsek DS a OC Janouchova
Janečková Marta – vrchní sestra
Bc. Kováčová Eliška – fyzioterapeutka
Schnajberková Petra, DiS. – nutriční tera-
peutka
Lehocká Jolana – zdravotní sestra
Skorunková Jana – zdravotní sestra
Turková Eva – zdravotní sestra
Zádová Ivana – zdravotní sestra
Chmelová Zuzana – zdravotní sestra

Pracovníci v sociálních službách
DS a OC Janouchova
Benešovská Zdeňka
Biedermannová Ivana
Bouchalová Martina
Drahorádová Františka
Drahorádová Lucie
Dvořáková Romana
Francová Marcela
Gavlasová Jiřina
Goldová Alena

Grulichová Iveta
Hroníková Dana
Knoblochová Karolína
Kolářová Petra
Kořalková Monika
Koubová Magdaléna
Křapková Romana
Kulová Ivana
Letovská Zdeňka
Motlová Jana
Novák Václav
Sedláčková Mária
Soukupová Jana
Ševčíková Hana
Šťastná Jaroslava
Štěpánková Irena
Vybíralová Michala
Zemanová Jana
Zemanová Kateřina

AKTIVIZACE SENIORSKÉ VEŘEJNOSTI

Bc. Holubová Jana – vedoucí aktivizací
seniorské veřejnosti

Vracovská Šárka, DIS. – sociální pracovnice

Vedoucí klubů seniorů
Kašná Jaroslava
Kovářová Jana
Kozlovská Marcela
Pašková Alena
Rysková Věra
Šulcová Božena

Lektoři
Mgr. Alexová Eliška
Mgr. Mandlerová Olga
Mgr. Potůčková Jana
Bc. Taller Lukáš

Cyklojízdy
Mgr. Červenková Mirjana

Turistické procházky
Ing. Kukačková Jitka
Vaňková Věra

Komentované vycházky po Praze
Mgr. Burianová Jelena

Technická pomoc
Viltová Daniela
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Slovo metodika

Vážení přátelé společnosti,

rok se s rokem sešel a já se ohlížím za uplynulým obdobím, které
se neslo ve znamení zkvalitňování našich služeb.

Pro další zhodnocení naší práce byl vytvořen a přijat strategický
plán pro léta 2019 – 2022. Na jeho tvorbě se
podíleli všichni vedoucí pracovníci společ-
nosti tak, aby reflektoval veškerou problema-
tiku spojenou s poskytováním našich služeb,
a to na všech úsecích - pečovatelské služby,
v domově pro seniory, v odlehčovacím centru, ale i v oblasti
aktivizace seniorů a péče o pečující osoby. Byl tak učiněn vý-
znamný krok na cestě k dalšímu zkvalitňování práce nejen v na-
šich zařízeních.

V této souvislosti je třeba zmínit například náš podíl na projektové dokumentaci plánované
přestavby domova pro seniory Vejvanovského z provozního pohledu, nebo zpracování analýzy
potřebnosti u současných klientů pečovatelské služby.

Soustřeďujeme se především na individuální přístup poskytované péče s maximální důsledností
a okamžitou zpětnou vazbou. V tomto směru je kladen mimořádný důraz na vzdělávání za-
městnanců. Podstatně k tomu přispívají odborné kurzy, školení a stáže, které jsou pravidelně
pořádány pro všechny zaměstnance se zaměřením na určitou odbornou problematiku. Je tak
příznivě skloubena praktická stránka činností s teoretickou, což se pozitivně projevuje v každo-
denní praxi, a to především v kontaktu s uživateli našich zařízení. Pro tyto účely se nám podařilo
vybavit a zprovoznit vlastní školící místnost v DPS Blatenská.

Naše soustředěná pozornost na práci zaměstnanců je dokumentována
pravidelným hodnocením každého pracovníka a akceptací pozitivních ná-
vrhů předkládaných z jejich strany vedení společnosti. Dostávají tak mož-
nost spolupodílet se na řešení aktuálních problémů, které mohou nastat.
Realizace zaměstnaneckých připomínek a námětů má pozitivní vliv na cel-
kovou atmosféru na pracovišti. Využíváme i motivačních nástrojů, a to např. formou zaměstna-
neckých benefitů dle vlastního výběru každého zaměstnance. Jsou to například rehabilitace,
cvičení nebo masáže.

Důležitým informačním zdrojem pro naši činnost jsou ohlasy našich klientů
vyjadřujících své názory, mínění a připomínky, které se týkají práce kolektivu
pracovníků v sociálních službách i pracovníků dalších profesí. Je tak hod-
nocen výkon zaměstnanců nejen ze strany vedení společnosti, ale i příjemců
našich služeb. Veškeré klientské ohlasy na služby společnosti mají možnost
sledovat uživatelé internetu na webových stránkách společnosti.

I nadále budeme pokračovat ve zkvalitňování služeb pro seniory a osoby se zdravotním posti-
žením žijících na území Městské části Prahy 11.

Na závěr bych ráda na tomto místě poděkovala všem zaměstnancům za jejich odvedenou práci.
Uvědomuji si, že bez kvalitního týmu školených profesionálů by poskytování sociálních služeb
nemohlo dobře fungovat. Jejich ochota, trpělivost a vstřícnost jsou největší devizou, kterou se
může naše společnost pochlubit.

Bc. Jitka Švecová, DiS.
metodička společnosti
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Pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba poskytovala v roce 2019 stejně jako
roky minulé pomoc a podporu v běžných činnostech tam, kde již
klientovi nestačily síly, nebo neměl jiný zdroj pomoci. Naši pra-
covníci v sociálních službách pomáhají osobám se sníženou so-
běstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení. Péči poskytujeme dle individuálních potřeb
klientů, a to v rozsahu jedné hodiny týdně (i méně) až po péči
spočívající v několika návštěvách během jednoho dne. Je pro
nás důležité, že s naší pomocí může klient co nejdéle setrvat
ve svém domácím prostředí, a nemusí využít pobytové služby,
pokud to není nezbytně nutné.

Cílová skupina:
* Osoby s tělesným postižením
* Osoby se zdravotním postižením
* Senioři

Doba využívání služby
Někteří klienti využívají pomoc pečovatelské služby po omezenou dobu – např. po dobu rekon-
valescence po návratu z nemocnice, po úraze, nebo po dobu nepřítomnosti pečující osoby. Jiní
klienti čerpají naši péči již několik let a dlouhodobě – např. pro vysoký věk, úbytek fyzických sil
nebo pokles kognitivních schopností, kdy již nejsou schopni se o sebe bez pomoci druhé osoby
postarat v běžných oblastech života.

Poskytované služby
Mezi nejčastější činnosti poskytované pečovatelskou službou patří zajištění pomoci s hygienou
ve sprše nebo na lůžku, pomoc s podáváním a zajištěním stravy, zajištění nákupů a běžného
úklidu domácnosti, doprovodu k lékaři, pomoci s oblékáním nebo zajištění čistého prádla.

Mimo tyto činnosti dané zákonem poskytuje pečovatelská služba také to, co
nasmlouvat nelze – podporu, úsměv, pocit jistoty, možnost popovídat si,
a také jistotu, že se o „mě“ někdo postará. Ne každý klient pečovatelské
služby má rodinné příslušníky, kteří mu pomáhají. Mnohdy je náš pracovník
jediným člověkem, se kterým přijde klient během dne do kontaktu. Obyčejný
dovoz oběda nebo zajištění nákupu pak není pouhým splněným úkonem, ale zejména vítaným
sociálním kontaktem a možností prohodit pár vět. Neméně důležitá je také jistota, že pokud klient
v domluvený čas neotevírá a nereaguje na telefon nebo domovní zvonek, pečovatelská služba
tuto situaci ihned řeší a již několikrát takto poskytla první pomoc při řešení pádu klienta v bytě
apod.

Na našich klientech nám velmi záleží a pečovatelky s nimi mají často přátelské vztahy. Proto je
přirozené, že sledujeme také výročí klientů a snažíme se je potěšit gratulací. K tomu jsme také
na začátku loňského roku vytiskli krásná přání, která při gratulaci využíváme.

V adventním čase jsme opět ve spolupráci s Westfield Chodov zrealizovali Strom splněných
přání. Na něm jsou zavěšena napsaná přání klientů terénní pečovatelské služby a klientů DS,
OC Janouchova. Návštěvníci obchodního centra mají možnost v průběhu adventu tato přání
splnit tím, že dárky zakoupí a naši klienti je potom dostanou k Vánocům. Všem štědrým dárcům
patří velké díky!

Místo poskytování pečovatelské služby:
* Domácnosti na území městské části Prahy 11
* DPS Blatenská
* DPS Šalounova
* DBB Petýrkova
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Na území městské části Prahy 11 poskytujeme:
* přímou péči,
* rozvoz obědů do domácností,
* možnost docházení na oběd do SC Křejpského,
* ambulantní službu – využití střediska osobní hygieny (SOH) v DPS Šalounova.

Tým
Naše pečovatelská služba je provozována:

* pracovníky, kteří zajišťují rozvoz obědů do domácností,
* pracovníky terénní pečovatelské služby, kteří se starají o uživatele v jejich bytech a po-

skytují přímou péči,
* třemi týmy pracovníků, kteří zajišťují poskytování péče v DPS Blatenská, DPS Šalounova

a DBB Petýrkova.

V praxi plynule funguje zastupování pracovníků v sociálních službách napříč jednotlivými stře-
disky v případě absence stálých pracovníků. Tím je zajištěna flexibilita a plynulost poskytované
služby.

Stále je jednou z našich priorit, aby každý klient pečovatelské služby měl svého klíčového
pracovníka a jsme velmi rádi, že se nám to daří naplňovat. Stejně tak je pro nás důležité, aby
pracovníci v přímé péči měli možnost kvalitního vzdělávání a supervize. Proto na rozvoj a vzdě-
lávání pracovníků klademe každý rok velký důraz. V roce 2019 byli pracovníci pečovatelské
služby vzděláváni v těchto oblastech: Základy komunikace se seniory, Psychohygiena, Pre-
vence syndromu vyhoření. Kromě toho byli účastni pravidelných skupinových supervizí, kdy měli
možnost využít i individuální supervize. Stejně tak byli naši pracovníci pravidelně proškolováni
v aktualizovaných směrnicích, metodice a pracovních postupech týkajících se jejich výkonu
práce.

Také v roce 2019 proběhl rozsáhlý průzkum spokojenosti u všech stávajících klientů ohledně
kvality poskytované péče. Zpracované průzkumy jsou k dispozici na našich
webových stránkách.

Využití služby
Z celkového počtu 894 klientů bylo 309 mužů a 585 žen.
Celkem bylo poskytnuto 34 749 hodin péče. Uvařeno bylo 103 175 porcí
obědů.
247 klientů bylo nově uspokojených žadatelů o péči.

Oproti předchozímu roku se zvýšil počet klientů, počet poskytnutých hodin péče i množství
vydaných porcí obědů.
Průměrný věk klientů byl 79,42 let.

Středisko osobní hygieny využilo 19 klientů, celkem proběhlo 151 návštěv a pečovatelky zde
poskytly 116 hodin přímé práce.

počet klientů počet hodin péče počet obědů pro klienty PS

2018 850 31 915 95 270

2019 894 34 749 103 175

rozdíl + 44 + 2 834 + 7 905
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Z obou grafů je vidět, že nejžádanějším úkonem (mimo dovozu obědů, který zde není zohledněn)
bylo zajištění běžného úklidu. Během roku 2019 čerpalo alespoň jednou tento úkon 232 lidí. Dále
nejvíce lidí čerpalo možnost nákupu a pochůzek (196 lidí). Z pohledu poskytnutých hodin péče
byla nejvíce čerpaným úkonem pomoc s podáním a přípravou jídla. Počínaje zajištěním pomoci
se snídaní, ohřátím oběda a jeho servírováním, až po podávání stravy klientovi do úst. Tento
úkon byl poskytován v součtu nejvíce hodin (26 % všech poskytnutých hodin péče), i když ho
čerpalo pouze 85 lidí.
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Stravovací provoz

Stravovací provoz má dvě vlastní kuchyně – Stravovací centrum
Křejpského a kuchyň v Domově pro seniory Jižní Město. Při
přípravě jídel klademe důraz na zpracování kvalitních surovin
a řídíme se platnými hygienickými normami, včetně norem
HACCP a souvisejícími předpisy. Jídelní lístky jsou sestavovány
nutriční terapeutkou.
Stravovací centrum Křejpského zabezpeču-
je obědy zejména pro:
* klienty terénní pečovatelské služby
* obyvatele domů s pečovatelskou službou
a domu s bezbariérovým bydlením

* zaměstnance Jihoměstské sociální a.s.

Rozvoz obědů klientům terénní pečovatelské služby probíhá
od 9:30 do 12:30 h.

Výdej obědů v jídelně stravovacího centra je prováděn v pracovní dny od 11:00 do 12:15 h.
Jídelnu využívají senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří jsou klienty pečovatelské
služby a kterým jejich zdravotní stav a dostupná vzdálenost umožňují jídelnu navštěvovat. V na-
bídce je výběr ze tří druhů jídel upravených v racionální, šetřící a diabetické dietní formě. Klienti
mají zajištěn volný výběr jídel podle předem zveřejněného jídelního lístku. Na přání klienta je
možné stravu upravit na mletou.

O víkendech a svátcích zabezpečuje obědy určené k rozvozu klientům
terénní pečovatelské služby i obědy pro zaměstnance kuchyň v DS,
OC Janouchova.

O rozvoz jídel se starají čtyři posádky, které zajišťují optimální počet rozvá-
žených obědů na jedno vozidlo.

V kuchyni v Domově pro seniory Jižní Město se zajišťuje celodenní stravování klientů Domova
a Odlehčovacího centra podle předem zveřejněného jídelního lístku, a také stravování zaměst-
nanců Domova formou oběda. Stravování klientů je zajištěno v mezích platné stravovací jed-
notky. V nabídce je dieta racionální, diabetická, šetřící a bezlepková. V rámci oběda má klient
možnost výběru ze dvou druhů jídel (s výjimkou víkendů a svátků). Při přípravě jídel se zohled-
ňují potravinové alergie a jídlo se upravuje tak, aby vyhovovalo potřebám klientů. S ohledem na
přání či zdravotní stav klienta je možné stravu upravit na mletou či mixovanou.
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V průběhu celého roku jsme pokračovali v tematických jídelníčcích a zařazovali jsme jídla mezi-
národní kuchyně. U méně známých názvů jsme uváděli jejich popis a použité suroviny.

V průběhu října proběhl opět průzkum spokojenosti našich uživatelů, ze kterého vyplynulo, že
naprostá většina klientů je velmi spokojená s obědy i s personálem jídelny. Z výsledků prů-
zkumu, který proběhl jako vždy anonymně, máme velkou radost a všechny podněty ohledně
jídelníčku se snažíme postupně zohledňovat. Řada klientů nás potěšila velmi pozitivními reak-
cemi, které jsou pro nás velkou odměnou a motivací. Například: „Děkuji za dobrou práci kuchař-
kám, paní vedoucí i ostatnímu personálu. Ať se daří i nadále!“ „S obědy jsem velmi spokojena co
do kvality i objemu.“ „Díky za husté, voňavé polívečky, nabité zeleninou a dobrými zavářkami.
A oceňuji častou nabídku ryb.“ „Je mi 76 let a ještě jsem se tak dobře nestravovala. Díky Vám!“.
Podrobné výsledky průzkumu jsou zveřejněny na našich webových stránkách.
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Technický provoz

Technický provoz zabezpečuje správu autoparku a základní
údržbu objektů, v nichž společnost poskytuje své služby a IT
provoz společnosti.
V průběhu roku celá ČR přecházela na DVBT 2 vysílání. Bylo
nutné vyměnit stávající anténu objektu DS, OC Janouchova a ce-
lou centrální jednotku za výkonnější. V sou-
vislosti s tím jsme nakoupili 24 nových set top
boxů a universálních ovladačů, které doká-
žou ovládat obě zařízení. Nakoupili jsme
také 13 nových televizí s úhlopříčkou 81 cm
a dalších 6 televizí dostali klienti DS, OC Ja-
nouchova prostřednictvím projektu Ježíškova vnoučata. Nová
zařízení se postupně instalovala na pokojích klientů a v několika
etapách se ladily správné frekvence podle toho, jak docházelo
k postupnému vypínání vysílání.

Pro lepší orientaci návštěvníků jsme na všechny naše objekty nainstalovali nová venkovní
označení a také venkovní navigační cedule v objektu DS, OC Janouchova.

Všichni naši zaměstnanci jsou průběžně vzděláváni a školeni. V loňském roce naši řidiči
úspěšně absolvovali školení smyku na speciálním okruhu MAX CARS Training s.r.o.

V současné době provozujeme 8 automobilů. 6 vozů slouží k zajišťování terénní pečovatelské
služby, 2 vozy jsou určené pro technické zabezpečení a potřeby ředitelství. Vozy pro pečovatel-
skou službu obsluhuje 6 řidičů.

Pokračujeme v postupné obnově vozového parku. Zakoupili jsme už druhý nový vůz pro roz-
vážení obědů. V příštím roce plánujeme v nákupech pokračovat.

Naše vozy najezdily v roce 2019 v rámci zabezpečení provozu organizace
41 738 km.
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Domov pro seniory Jižní Město a Odlehčovací centrum Janouchova

Vážení kolegové, milí čtenáři,
opět uběhl další rok a my máme možnost zhodnotit uplynulé
období a zároveň vás seznámit s tím, jak se nám dařilo naplňo-
vat naše přání a představy.
I v loňském roce jsme naplánovali množství cílů, které se týkaly
vylepšení našeho zařízení po stránce materiální, ale i cíle, které
tak vidět nejsou, jako např. doplnění počtu zaměstnanců či ak-
tualizace vnitřních předpisů.
Při plánování a realizaci vytyčených cílů jsme vycházeli z dota-
zníků klientů v Domově pro seniory a na Odlehčovací službě,
jejichž náměty či připomínky vnímáme jako cenné podněty. Ví-
táme i nápady pracovníků v přímé péči, kteří vycházejí ze zku-
šeností s našimi klienty a předávají podněty vedoucím pracov-
níkům. Nedílnou součástí kvalitnějšího poskytování naší služby
je také zpětná vazba od rodinných příslušníků či osob blízkých.

Materiálně – technická oblast

V loňském roce se nám podařilo v režii MČ Praha 11 vybudovat posuvnou zvukotěsnou stěnu
v jídelně, díky níž je možné v případě potřeby rozdělit náš největší společný prostor na dvě
samostatné menší části. V jídelně často probíhá aktivizace s klienty a díky posuvné stěně zde
zároveň vznikl prostor pro případné posezení návštěv ve druhé části, aniž by se obě skupiny
navzájem rušily.
V souvislosti s přechodem na DVBT 2 jsme zakoupili set top boxy, ovladače a 13 nových televizí.
V loňském roce byla dokončena instalace neprůhledných fólií na okna v pokojích klientů z vněj-
šku pro jejich větší komfort a pocit soukromí. Fólie mají v létě také částečný stínící charakter.

Na terase v prvním patře oddělení Domova pro seniory jsme využili část prostoru k vybudování
dřevěné zástěny. Tato část nyní slouží k uložení kompenzačních pomůcek.
V průběhu května proběhlo v celém objektu malování veškerých společných prostor, pokojů
klientů, kanceláří i zázemí. Nebylo to úplně jednoduché, museli jsme připravit organizační
schéma pro přesuny těch klientů, u kterých se právěmalovalo, ale všechno se nakonec podařilo.
Na přání klientů jsme v Odlehčovacím centru umístili varnou konvici a poličku na knihy. Na
terasu Domova pro seniory jsme nainstalovali stínící plachtu a na zahradu mobilní truhlíky.

19

Mgr. Michaela Konvičná



Personální oblast

V průběhu roku se podařilo doplnit náš tým o 3 pracovníky a máme velkou
radost, že se nám po dlouhé době podařilo obsadit pozici fyzioterapeuta.
Přijali jsme šikovnou mladou fyzioterapeutku, kterou si klienti velmi oblíbili.
Na její podnět jsme pořídili přenosné rehabilitační lehátko, díky kterému
může provádět rehabilitaci s klienty přímo na jejich pokoji.

Mohu říci, že i přes pravidelná běžná personální oslabení (způsobená pracovními neschop-
nostmi a dovolenými) jsme rok 2019 zvládli bez výrazné personální krize a udrželi si optimální
počet zaměstnanců bez výrazné fluktuace. Uvědomujeme si, že dostatek kvalitního personálu je
základem poskytování kvalitní péče.
Vážíme si našich zaměstnanců a snažíme se jim stále zlepšovat pracovní prostředí a usnadňovat
práci. Proto byla do pracovny pečovatelek pořízena sedací souprava, která prostor zútulnila.
Snažíme se také zajistit vždy dostatek pracovních pomůcek, které usnadňují práci pracovníkům
v přímé péči.
Za důležitý považujeme také profesní vývoj našich pracovníků v rámci pravidelného vzdělávání
v průběhu celého roku. Naši zaměstnanci se na základě svých požadavků uvedených v sebe-
hodnotících dotaznících v loňském roce zúčastnili akreditovaných kurzů na téma Individuální
plánování s klientem, Komunikace s klientem s demencí a Úvod do problematiky demence.

Pracovníci na všech pozicích se několikrát do roka účastní supervize, která slouží jako prevence
syndromu vyhoření.
Pokračovali jsme v realizaci Dobrovolnického programu, který jsme propagovali na sociálních
sítích, ve školách, v klubech seniorů, a také zapojením do programu Giving Tuesday, díky
kterému jsme v prosinci zorganizovali Den dobrovolníků. Koncem roku docházeli pravidelně
za našimi klienty 3 dobrovolníci. I nadále budeme tuto formu setkávání podporovat, protože ji
vnímáme jako velmi obohacující pro obě strany – dobrovolníka i klienta.
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Aktivizační oblast
Aktivizace jsou velmi důležitou součástí života jak v našem Domově, tak
i v Odlehčovacím centru. Snažíme se klientům dopřát pravidelný a zároveň
pestrý program a aktivity, které umocňují pocit skutečného domova.

Pravidelně 3x týdně vyrážíme na procházky do přírody, kavárny nebo ne-
dalekých obchodů. 1x týdně pořádáme tzv. kavárničku – posezení s příjem-
nou hudbou, kávou a zákuskem. Každý týden se také pravidelně scházíme ke společnému
předčítání knih. Jednou za měsíc společně oslavujeme narozeniny všech našich obyvatel na-
rozených v daném měsíci.

Jednou týdně nabízíme klientům reminiscenční terapii, tedy práci se vzpo-
mínkami. Tento způsob terapie byl jedním z našich cílů, který vyplynul z do-
tazníkového šetření spokojenosti klientů. Naši klienti si rádi povídají o minu-
lých časech, a přitom zároveň procvičují dlouhodobou paměť. Témata jako
koníčky, záliby, povolání, rodina apod. v rámci reminiscence se během loň-
ského roku stala nedílnou součástí skupinových aktivit s aktivizační pracov-
nicí.

2x měsíčně společně vaříme a pečeme a společně pak také výsledky na-
šeho snažení sníme.
Dvakrát do měsíce si přijdou na své také klienti se vztahem k ruční práci.
Pořádáme šití, malování nebo keramickou dílnu. Zajímavou aktivitou bylo
i vyrábění krásných šperků s paní Zuzanou Bubílkovou.

V rámci mezigeneračních setkání se naší senioři 2x měsíčně setkávají
s dětmi z mateřských škol a společně stráví příjemné dopoledne. Často
zveme k vystoupení také amatérské soubory, např. krásné břišní tanečnice,
cikánské Trio Romano nebo pěveckou skupinu nevidomých členů z organi-
zace Návštěvy POTMĚ a jiné.

Jednou až dvakrát měsíčně využíváme možnosti velmi oblíbené zooterapie.
Navštěvují nás zvířátka jak domácí, tak exotická, a imobilní zájemci je mo-
hou dokonce přivítat i přímo na svých pokojích. Pozornost si získali zejména
pravidelně docházející poník, kůzle nebo krásní, velcí papoušci.

V letních měsících jezdíme na výlety, navštěvujeme památky, nebo si uží-
váme odpoledne na parníku. V zimě navštěvujeme kina, divadla, výstavy.
Některých výletů se zúčastňují i klienti s invalidními vozíky. Loni jsme na-
vštívili například hrad Křivoklát, Technické muzeum, Národní muzeum, Žiž-
kovskou věž, Planetárium, vánoční trhy na Staroměstském náměstí, viděli
jsme společně film a byli na divadelním představení.

Často zveme mezi nás i známé osobnosti, které mohou klientům něco za-
jímavého říct a také se společně pobavit. V loňském roce naše pozvání přijali
např. zpěvák Jiří Helekal, herečka Valerie Zawadská, herci Eva Hrušková
s Janem Přeučilem, spisovatelka Marie Formáčková, MUDr. Radim Uzel,
břichomluvec pan Polach s loutkou Matýskem, novinářka Zuzana Bubílková,
tanečník a herec Vlastimil Harapes, skladatel a zpěvák Pavel Skalický, mo-
derátorka Marie Tomsová nebo bavič a zpěvák Vladimír Hron a další.

I v roce 2019 proběhlo předání dárků všem našim klientům ze Stromu splněných přání. Už
několik let po sobě se tato akce pravidelně koná v čase adventu v obchodním centru Westfield
Chodov.

Již třetím rokem jsme se zapojili také do charitativního projektu Českého
rozhlasu Ježíškova vnoučata. Rozhlas v tomto projektu propojuje ty, kteří
by rádi udělali někomu radost, ale nevědí komu a jak, s osamělými lidmi
v domovech pro seniory. Loni měli naši klienti 31 různorodých přání jako
knihy, polštáře, spotřební elektroniku nebo i televize. Všechna přání se po-
dařila klientům splnit a před Vánoci předat samotnými dárci. Moc všem
děkujeme za nezištný projev lásky našim klientům!
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Minizahrádky

Již jsem zmínila pořízení mobilních truhlíků –minizahrádek. Slouží klientům,
kteří si pod dohledem a vedením aktivizační pracovnice podle svého přání
mohou zasadit bylinky nebo květiny. Truhlíky jsou výškově přizpůsobené
tak, že se na sázení mohou podílet i klienti částečně imobilní, na vozíku.
Navíc jsou vyrobené ze dřeva na zakázku a jsou vkusnou dekorací na
zahradě nebo v zimě v interiéru.

Mgr. Michaela Konvičná
vedoucí DS a OC
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Kluby seniorů, kurzy a akce

AKTIVIZUJEME A PODPORUJEME SENIORY V JEJICH
ÚČASTI NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ

Jihoměstská sociální a.s. svými aktivitami primárně cílí na se-
niory, kterým umožňuje participovat na společenském životě
dle osobních preferencí a zájmů.

Kluby seniorů, společenské akce, přednášky pro seniory na
Jižním Městě.

Při přípravě všech aktivit, akcí i klubových
setkávání je zohledňován zejména sociální
kontakt. Kluby seniorů jsou určeny pro
všechny, kteří mají chuť najít nové přátele
mezi vrstevníky, sdílet s nimi své prožitky,
zkušenosti, oslavit životní jubilea, popovídat

si u kávy, dozvědět se mnoho nových informací k uplatňování svých práv a zájmů, připojit se
k různým aktivitám od výletů až po týdenní rekreační pobyt. Díky těmto kontaktům dochází
k posilování generační solidarity a k překonávání pocitu samoty.

Při přípravě klubových aktivit či přednášek reagujeme na výstupy z každoročně prováděných
dotazníkových šetření průzkumu spokojenosti, které jsou zveřejněny na našich webových strán-
kách. Téměř 300 seniorů se setkává v šesti klubech v rámci objektu Stravovacího centra v Křejp-
ského ulici, v domech s pečovatelskou službou Šalounova a Blatenská, v ZŠ Campanus na
Jižním Městě II.

Pro kluby seniorů, ale i pro seniorskou veřejnost Jižního Města byly v průběhu roku zajištěny
odborné přednášky zejména preventivního charakteru. Jejich účastníci získali mnoho užitečných
rad a informací z oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti osobní či majetku, byli vybaveni odbornými
brožurami a ochrannými prvky pro chodce i cyklisty. Zrealizovány byly semináře s právní pro-
blematikou k posílení informovanosti o možné obraně a vymahatelnosti práv jako např. Bydlení
a právo (přednášející Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.) nebo Jak úspěšně reklamovat a vracet zboží
(přednášející Mgr. Lucie Hyblerová).

Velký úspěch měly cestovatelské besedy jako např. Putování po Izraeli, aneb zážitky z cesty do
zaslíbené země (přednášející PaedDr. Miroslav Cerman), Život v Sýrii (přednášející Ing. Monika
Červíčková) či Zážitky z cest po Maroku a Iránu (přednášející Mgr. Eliška Alexová).

Podporujeme tvořivé dílničky s mezigeneračním přesahem
V průběhu roku se podařilo zrealizovat pravidelná mezigenerační setkávání v Domech s pečo-
vatelskou službou Šalounova a Blatenská ve spolupráci s mateřskými školami Madolinka a Bla-
tenská. Ty se zapojily do projektu neziskové organizace Mezi námi o.p.s. formou společných
tvořivých dílniček. Tato setkání jsou vždy oboustranně obohacující, milá, pozitivní a povzbuzu-
jící.

Jsme otevřeni seniorské veřejnosti Jižního Města
Společenské akce pro seniory
Podporujeme seniory v nezávislém způsobu života, v samostatném rozho-
dování a účasti na společenském dění. V průběhu kalendářního roku jsme
pro zájemce z klubů i seniorské veřejnosti připravili několik tematicky za-
měřených akcí, jejichž nosným prvkem je také udržování tradic či zvyků.

Měsíc Název akce Počet účastníků
Únor Masopust 124
Březen Společenské a taneční setkání 115
Březen Velikonoční zábava 118
Květen Turnaj seniorů v pétanque 51
Červen Sportovní hry seniorů XXI. ročník 202
Červen Výlet parníkem po Vltavě 222
Září Rekreace Rouchovany 43
Říjen Posvícení 130
Listopad Společenské a taneční odpoledne 96
Prosinec Mikulášská zábava 143
Prosinec Silvestrovská zábava 101
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Cestujeme za poznáním
S ohledem na velký ohlas a zájem seniorů o cestování jsme připravili tři
výlety s finanční podporou MČ Praha 11, kterých se zúčastnilo celkem
150 seniorů, tj. o 43 osob více než v r. 2018. Senioři s námi navštívili prostory
konventu v Plasech s jedinečnou ukázkou barokní architektury J. B. Santi-
niho, Knížecí pivovar s tradicí vaření piva a zámek v Manětíně.
Odhalili jsme tajemství výroby sektu společnosti Bohemia sekt ve Starém Plzenci a obdivovali
jsme nedaleký zámek Kozel s přiléhajícím parkem. Součástí každého výletu bylo zajištění spo-
lečného oběda.
Každý jednotlivec přispíval částkou 290 Kč.

Vzděláváme, napomáháme seberealizaci

Kurzy pro seniory
Podporujeme seniory v jejich seberealizaci, motivaci a udržování kognitiv-
ních schopností nabídkou kurzů vedených zkušenými a empatickými lektory.
Vyhledávány jsou zejména kurzy anglického jazyka, které jsme otevřeli pro
zájemce různých jazykových úrovní, od mírně pokročilých až po ty, kteří si
jazyk udržují v kurzech konverzačních.
S velkým zájmem se stále setkáváme u kurzů kondičního cvičení, které vhodně kombinuje prvky
pilates, jógy, kalanetiky a strečinku na posílení hlubokého svalstva. Kurzy byly otevřeny pro
začátečníky i pokročilé.
Zájmu se těší také kurz jógy v denním životě, speciálně koncipovaný pro seniory s nácvikem
dechových cvičení a relaxačních technik. Zprostředkován byl kurz kreativního tvoření, kde si
zájemci vyrobili ozdoby do interiéru a procvičili si i jemnou motoriku.
Kurzy byly koncipovány zpravidla v rozsahu 10 až 15 lekcí za symbolické kurzovné 30 Kč až
40 Kč/lekci.
Celkem se do kurzů zapsalo 314 seniorů (192 v jarním a 122 v podzimním období).

Objevujeme Prahu neznámou
Pro velký zájem o komentované procházky Prahou jsme jejich nabídku roz-
šířili i o prázdninové měsíce, kdy ne všichni senioři mají tu možnost odjet
mimo Prahu. Dvaceti šesti zážitkových procházek Prahou s erudovanou prů-
vodkyní se zúčastnilo 616 milovníků památek a malebných zákoutí Prahy.

Podporou zdravého životního stylu k lepší kvalitě života seniorů
Turistické procházky do přírody
Senioři mají zájem o aktivity, kterými si udržují svou fyzickou kondici, a k těm
se řadí i turistické procházky. Pro stoupající zájem jsme rozšířili jejich na-
bídku i v období letních prázdnin. Trasy procházek jsou koncipovány po
okraji Prahy nebo v blízkém okolí, v návaznosti vlakového nebo autobuso-
vého spojení. Z nabídky si mohou vybrat jak ti, kteří zvládnou náročnější a delší trasy, tak i ti,
kteří se chtějí projít jen tak pro radost. Příležitost vyjít s námi do přírody mělo pod vedením
zkušených vedoucích 339 vyznavačů pěší turistiky na 16 procházkách.
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Cykloturistika pro aktivní seniory a seniorky
Stále vyhledávanější aktivitou se stávají výlety na kole, obohacené v roce
2019 navíc o výklad zajímavostí vztahující se k navštíveným místům. Pro
jejich atraktivitu a zvyšující se zájem byla nabídka rozšířena o období čer-
vence a srpna. Celkem 11 výletů na kole se zúčastnilo 186 cyklistů. Objevují
méně i více vzdálená místa po vlastní ose nebo v kombinaci s vlakem
a běžně zvládají ujet trasy dlouhé i více než 50 km.

Dotované cvičení pro seniory
S finanční podporou MČ Prahy 11 jsme v loňském roce nabídli skupinová
cvičení pro seniory ve věkové kategorii 60+ formou jednotlivých vstupů nebo
zakoupením permanentek s dotací ve výši 30 Kč/hodina.
V roce 2019 bylo využito celkem 3425 dotovaných hodin cvičení, tj. o 293
hodin více než v roce 2018.

Cvičení probíhala ve sportovních centrech:
Fitness centrum Chrpa (dodavatel 7SPORT, s.r.o.) ul. Krejnická 2021, Praha 4 – Horní Roztyly.
Aerobic studio Jitka (dodavatel PaedDr. Štěpánková), KC Zahrada ul. Malenická 1784,
Praha 4 – Chodov.
Fitness Star Chodov (dodavatel WANKO, v.o.s.), Vojtíškova 1783/2, Praha 4 – Chodov.
SQUASHPOINT (dodavatel SQUASHPOINT, a.s.), Květnového vítězství 938/79, Praha 4 – Háje.

Dotované plavání pro seniory
Jihoměstská sociální a.s. s finanční dotací MČ Prahy 11 nabídla seniorům ve
věkové kategorii 65+ plavání za zvýhodněnou cenu 40 Kč/senior/vstup
v rozsahu 80 minut ve vymezených časech. Nabídka byla rozšířena ještě
o nabídku kondičního plavání i pro osoby zdravotně postižené (OZP) s těles-
ným hendikepem za stejných finančních podmínek. Dotace na každý vstup
činila 20 Kč/senior/OZP. V průběhu roku 2019 bylo zrealizováno 4811 vstupů do Sportovního
areálu Jedenáctka plavecký bazén a vodní svět.

Šachový kroužek
Ke sportovním aktivitám se stále řadí i šachový kroužek paní Květy Eretové, české velmistryně
v šachu. Kroužek navštěvuje pravidelně každé pondělí 15 až 20 šachistů, začátečníků i pokro-
čilých.

Prostřednictvím volnočasových aktivit podporujeme zdravý životní styl, inspirujeme,
napomáháme seberozvoji a nabízíme přátelské prostředí pro utváření nových kontaktů.
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Finanční zpráva

Vážení přátelé,

předkládáme Vám činnost Jihoměstské sociální a.s. za rok 2019
v číslech.

Naše hospodaření vykázalo kladný hospodářský výsledek ve
výši 158 033 Kč, který využijeme ke snížení vysoké ztráty z mi-
nulých let.

V porovnání s rokem 2018 jsme generovali o 1 263 tis. Kč vyšší
tržby z prodeje služeb a získali o 4 649 tis. Kč vyšší dotace ze
strany Magistrátu hl. m. Prahy. Obě tato navýšení nám umožnila
ufinancovat nutný a celospolečensky podporovaný růst mezd na-
šich pracovníků. Oproti roku 2018 naše celkové osobní náklady
stouply o 6 554 tis. Kč. Z toho činí 700 tis. Kč nárůst nákladů na
zaměstnanecké benefity, kterými se snažíme naše pracovníky

motivovat a podporovat jejich zdraví. Jsme si vědomi toho, že spokojenost našich klientů přímo
souvisí a závisí na spokojenosti našich zaměstnanců.

Na účtu č. 554 můžete vidět naši nově vytvořenou rezervu na řešení sporu s VZP v souvislosti
s úhradami přijatými v letech 2012 – 2015 ve výši 2,5 milionů korun. K 31. 12. 2019 činí tato
rezerva celkem 7,5 milionů Kč. S rezervou se ale bohužel pojí i náš nově evidovaný náklad – daň
z příjmů, která činí nemalých 618 290 Kč.

Celkové náklady jsou o cca 6 270 tis. Kč vyšší než v roce 2018. Nárůst tedy víceméně kopíruje
navýšení osobních nákladů. Naše společnost tedy v čase hospodaří stejně jako v předchozích
letech vyváženě a transparentně.

V roce 2019 jsme investovali do nového automobilu pro rozvoz obědů pro seniory (556 236 Kč),
povoleného technického zhodnocení v objektu DS, OC Janouchova – rekonstrukce kanceláře
a zařízení kuchyňky pro personál a klienty (48 597 Kč) a elektrického zvedáku s příslušenstvím
na DS,OC Janouchova (60 166 Kč).

Srdečně děkujeme za podporu Městské části Praha 11, Magistrátu hl. města Prahy a všem
ostatním donorům a podporovatelům. Bez jejich podpory bychom naše služby nemohli posky-
tovat, neboť tvoří téměř 60 % všech našich výnosů.

S úctou ke všem, kteří myslí na dobro svého okolí

Ing. Alice Tajerová, zástupkyně ředitele pro ekonomiku
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Zpráva auditora
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Účetní závěrka
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Návrh představenstva společnosti Jihoměstská
sociální a.s. na rozdělení zisku za rok 2019

51



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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Vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdě-
lení zisku za rok 2019
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Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019
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Vyjádření dozorčí rady ke zprávě auditora o ověření účetní
závěrky za rok 2019
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Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propoje-
nými osobami
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Vyjádření Rady MČ Praha 11
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VYDALA
Jihoměstská sociální a.s. v nákladu 300 ks

TEXT VÝROČNÍ ZPRÁVY
Jihoměstská sociální a.s.

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Tiskárna MV, s. p.o.

FOTOGRAFIE
Zuzana Batovcová, Bc. Jana Holubová, Ing. Markéta Tomková

TISK
Tiskárna MV, s. p.o.

KONTAKTY
Jihoměstská sociální a.s.
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 – Háje
IČ: 28461835 / zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl 8, vložka 14669
Tel.: 267 990 151
www.jmsoc.cz / info@jmsoc.cz
https://www.facebook.com/Jihoměstská-sociální-as-211519195870790/
Č.ú.: 109 698 369/0800
ID datové schránky: 8pqenv9

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
PS - pečovatelská služba
TPS - terénní pečovatelská služba
DPS - dům s pečovatelskou službou
DBB - dům s bezbariérovými byty
OC - odlehčovací centrum
DS - domov pro seniory
PSS - pracovníci v sociálních službách
JM - Jižní Město
SOH - Středisko osobní hygieny

Podpořili nás:

RNDr. Milada Brabcová, MBA
Rezidence ARBORETUM, a.s.
SHELIA, s.r.o.
Kociánová Anna
Miloš Křeček KK, s.r.o.
Kuba Pavel
Marcela Vošahlíková
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