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Úvodní slovo

Vážení zájemci o činnost naší společnosti,

předkládáme vám zprávu za rok 2020 o hospodaření, našich
sociálních službách i aktivitách pro seniorskou veřejnost praž-
ského Jižního Města. I když jsme se společně se všemi zaměst-
nanci snažili realizovat náš střednědobý strategický plán, vzhle-
dem k vládním omezením souvisejícími s epidemií koronaviru to
nebylo možné zcela. Tato složitá doba však přinesla i nové pří-
ležitosti ve službě seniorům..

Naše práce začátkem roku byla spojena s velkou nervozitou
a pocitem ohrožení. Ačkoliv jsme si již v lednu 2020 objednali
ochranné a dezinfekční prostředky v očekávání příchodu epide-
mie z Asie, dodávky ochranných pomůcek byly v důsledku vlád-
ního rozhodnutí pozastaveny a naši pracovníci byli vystaveni

nebezpečí, že nákazu přenesou na seniory, o které pečují. Všichni naši zaměstnanci brzy
pochopili, že není důležité bát se při nákaze o sebe, ale uchránit od nákazy naše klienty, kteří
jsou vzhledem k dalším zdravotním obtížím nákazou více ohroženi. I když jsme se ani my
v podzimních měsících nevyhnuli jednotlivým případům nákazy u zaměstnanců či klientů, k ra-
zantnímu omezení péče jsme nemuseli přistoupit. V důsledku povinnosti vytvořit lůžkovou re-
zervu v případech nutné izolace nakažených klientů v Domově pro seniory, jsme však museli
opakovaně omezit příjem klientů do Odlehčovacího centra, jehož 10 lůžek je určeno pro krátko-
dobé pobyty klientů jako podpora rodinám pečujícím o své blízké doma.

V pečovatelské službě jsme, kromě rozšíření hodin péče denně do 19 hodin včetně víkendů
a svátků, nabídli nad rámec smluv s našimi klienty nákupy nezbytných potravin a dovážení
obědů těm seniorům, kteří chtěli minimalizovat své kontakty jak s vlastní rodinou, tak s ostatními
obyvateli. I když v tomto roce nedošlo k masivnímu rozšíření nákazy ani v Domově pro seniory,
ani v Domech s pečovatelskou službou, kde působíme, museli naši pracovníci zvládat mimo-
řádné situace. V souvislosti s pandemií covid-19 docházelo ke snížení počtu pracovníků v přímé
péči, při karanténách byli pracovníci nuceni pracovat v kompletních ochranných prostředcích,
pružně jsme také museli reagovat na často ze dne na den se měnící nebo nedomyšlená vládní
opatření. Za zvládání všech těchto náročných situací patří našim zaměstnancům ocenění a velký
dík.

I v r. 2020 byla v celostátní anketě Pečovatelka roku oceněna naše pracovnice, tentokrát z Domu
s bezbariérovými byty.

Tak jako v celém státě, i my jsme museli zrušit řadu naplánovaných a připravených společen-
ských, kulturních či sportovních akcí. Poprvé po jedenadvaceti letech se nemohly konat spor-
tovní hry seniorů, přerušeny byly kurzy pro seniory probíhající většinou na základních školách,
omezeny byly oblíbené vycházky či schůzky v klubech seniorů. Přesto se uskutečnily 3 výlety,
mimořádná zahradní slavnost, koncerty „do oken“, jak mladých umělců, tak dětí z mateřské
školy. Všichni klienti v Domově pro seniory a mnoho seniorů v Domech s pečovatelskou službou
dostali vánoční dárky. Našim seniorům patří velké ocenění za trpělivost i statečnost, se kterou
snášeli izolaci od blízkých i náročnější podmínky pobytu v době vládních omezení.

Děkujeme všem, kdo nás v této těžké době podporovali

Ing. Petr Dvořák
do 28. 2. 2021 ředitel společnosti
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
a stavu majetku společnosti
Jihoměstská sociální a.s.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

z pověření představenstva Jihoměstské sociální a.s. předkládám
výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
v roce 2020. Údaje předkládané v této zprávě vychází z audi-
tovaných účetních výkazů společnosti za období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020.

Dovolte mi, prosím, abych Vás v úvodu tohoto dokumentu infor-
moval o činnosti představenstva v loňském roce. Rok 2020 byl
velmi náročný vlivem pandemie onemocnění covid-19, a proto mi
dovolte poděkovat všem pracovníkům JMS a.s. za jejich nasa-
zení a úsilí, se kterým zvládali a nadále zvládají tento výjimečný
stav v ČR ku prospěchu a ochraně našich klientů. Věřte, že to
bylo období náročné po stránce osobního i pracovního nasazení
každého pracovníka na všech úsecích naší činnosti, ale i po

stránce materiální a ekonomické. Jsem si jist, že jsme v tomto těžkém období obstáli, a děkuji
i všem klientům a jejich příbuzným, kteří k tomu přispěli dodržováním protiepidemických opatření
a dlouhým odloučením od svých blízkých z důvodu nemožnosti návštěv a omezení vzájemných
kontaktů při velmi omezených volnočasových aktivitách. Chci věřit, že je onemocnění na vý-
razném ústupu a brzy se vrátíme ke zcela normálnímu fungování JMS a.s.

Představenstvo se v roce 2020 scházelo v pravidelných časových intervalech, celkově proběhlo
9 řádných zasedání představenstva Jihoměstské sociální a.s., z nichž jedno nebylo usnášení-
schopné, takže jsme uspořádali 8 jednání, která se konala v prostorách ředitelství společnosti
v Šalounově ulici. Pozornost jsme při jednáních představenstva Jihoměstské sociální a.s. vě-
novali provozním záležitostem na jednotlivých úsecích poskytovaných sociálních služeb, prů-
běžně jsme hodnotili strategické směřování společnosti a ekonomické výsledky JMS a.s. Více
než v jiných letech jsme se zabývali zajištěním chodu JMS a.s. a naši pozornost jsme mířili také
na plány rozvoje naší společnosti pro budoucnost. V závěru roku 2020 pak oznámil ředitel JMS
a.s. Ing. Petr Dvořák své rozhodnutí odejít z funkce ředitele a jít do důchodu. Následně jsme tedy
věnovali úsilí výběrovému řízení na pozici jeho nástupce.

Pokračovali jsme v narovnávání vztahů se zdravotními 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 finančních výsledků fungování společnosti, o čemž
najdete podrobnosti na dalších místech v této výroční zprávě.

Hlavní aktivity společnosti v roce 2020 směřovaly samozřejmě k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví klientů a zaměstnanců JMS a.s. v souvislosti s covid-19, při zajištění veškerých potřeb-
ných sociálních služeb. Snažili jsme se také o stabilizaci zaměstnanců, věnovali jsme se hod-
nocení vedení společnosti zejména s ohledem na řízení procesů, BOZP, motivaci zaměstnanců
i dalších potřeb v rámci personálních záležitostí. Klíčovými úkoly nadále zůstávají činnosti za-
měřené na poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Spek-
trum nabízených služeb je komplexní, poskytujeme služby pro seniory v jejich domácnostech
formou pečovatelské služby, pobytovou odlehčovací službu a pro zájemce s největšími potře-
bami v oblasti péče nabízíme službu domova pro seniory.

V části roku 2020 pokračovala výborná spolupráce s Komunitním centrem MEZI DOMY v Křejp-
ského ulici v řadě zájmových činností a aktivizaci seniorů Prahy 11, ve významné části roku byla
však tato činnost omezena opatřeními a nařízeními vlády ČR v souvislostí s covid-19. O to
náročnější bylo věnovat se aktivizacím našich klientů na individuální bázi.

Chtěl bych na tomto místě velmi poděkovat všem členům orgánů společnosti, zaměstnancům
a vedení JMS a.s. za odvedenou práci v roce 2020. Věřte, že se jednalo o složité a náročné
období. 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. 2020 – 3. 3. 2020
Předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: MUDr. Petr Křiváček, MBA
Členové: Ing. Petr Jirava, Ing. Peter Michajlov, Mgr. Tomáš Jileček

Představenstvo 3. 3. 2020 – 1. 6. 2020

Předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: MUDr. Petr Křiváček, MBA
Členové: Ing. Peter Michajlov, Mgr. Tomáš Jileček

Představenstvo 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020
Předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: MUDr. Petr Křiváček, MBA
Členové: Ing. Petr Jirava, Ing. Peter Michajlov, Mgr. Tomáš Jileček

Dozorčí rada 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Předseda: Mgr. Pavel Dittrich
Místopředseda: Mgr. Jan Mejsnar, PhD.
Člen: Bc. Zuzana Kapusňáková

Ředitel 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
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 2017 neměla aktivity v ochraně životního prostředí.
Společnost během období roku 2017 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 2020

Sociální služby
* Ve sledovaném období došlo k rozšíření pracovní doby poskytování terénní pečovatelské
služby (od 7 do 19 hodin každý den včetně svátků).

* Pracovníci rozvozu obědů se nově začali zapojovat i do další péče v rámci pečovatelské
služby.

* V rámci rozvoje využití tísňové péče pro ohrožené seniory jsme ve spolupráci se společ-
ností Anděl na drátě předali 36 kontaktů na zájemce o zavedení služeb tísňové péče.

* Lůžkové kapacity Domova pro seniory byly využity na 93, 5 %, Odlehčovacího centra díky
pandemii covid-19 a karanténním opatřením na 35,2 %.

* I nadále se nám daří v DS, OC poskytovat kvalitní fyzioterapeutické služby, na základě
požadavků fyzioterapeutky jsme rozšířili vybavení pro fyzioterapii.

* Pracovníci v přímé péči DS, OC si prostřednictvím vzdělávacího kurzu na téma paliativní
péče prohloubili profesní znalosti a dovednosti, s cílem zkvalitnit péči v poslední fázi
života klientů v našem Domově.

Investice

* Ve spolupráci s MČ a projektantem probíhala příprava na výstavbu, vybavení a zprovo-
znění nového domova pro seniory v části objektu Vejvanovského 1610/1. Projekt je při-
praven k realizaci, vznikla studie interiérů.

* Ve spolupráci s MČ vznikla studie rekonstrukce a dostavby Domova pro seniory a Od-
lehčovacího centra Janouchova.

* Nepodařilo se získat dotaci na rozšíření prostor Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú.
o klubovny v nástavbě, tato akce projde revizí a budou se pro ni hledat nové možnosti
financování.

* Příprava na realizaci rekonstrukce zahrady Křejpského pro více generací prozatím nedo-
spěla k úspěšnému konci, v současnosti se připravuje rozšíření zahrady a výstavba hřiště
na pétanque.

* V roce 2020 jsme do vozového parku a technického vybavení investovali více než milion
korun. Kromě nového vozidla Ford Custom jsme pořídili zvedák a elektrický vozík pro
pečovatelskou službu či pračku, sušičku a krouhač zeleniny pro DS Janouchova.

Ekonomika

* V rámci sporu s VZP nedošlo v roce 2020 k žádnému posunu.
* Díky mimořádným dotacím ze strany MPSV a MZ a významné podpoře ze strany MHMP
se podařilo zvládnout výrazný nárůst nákladů ve výši 15 milionů korun, který souvisel
s řešením pandemie covid-19 v poskytovaných sociálních službách. Hospodářský
výsledek po zdanění činí 234 tisíc Kč.

Aktivizace, kluby seniorů, ostatní
* K propagaci klubové činnosti, směřující k propojování místní komunity seniorů v dané
lokalitě a s využitím jejich zdrojů k participaci byl využit měsíčník Klíč MČ Prahy 11
a občasník 11 Revue. Podařilo se zajistit vhodné zázemí v dostupných objektech Jižního
Města. Realizaci však významně ovlivnila situace v souvislosti s covid-19.

* V rámci omezených možností daných pandemií a následnými opatřeními, byly podporo-
vány především aktivity podporující zdravý životní styl (turistické procházky, cyklovýlety
a komentované procházky), které bylo možné realizovat v omezeném počtu v exteriéru,
s rozšířením jejich nabídky v letním období.

* Seniorské veřejnosti jsme nabídli dva otevřené kurzy trénování paměti a mozkového
joggingu v DPS Šalounova a Blatenská s certifikovanou trenérkou paměti II. stupně.
Jejich cílem bylo, aby si senioři osvojili jednotlivé paměťové techniky a strategie pro lepší
zapamatování s využitím v každodenním životě. O tyto kurzy byl mezi seniory značný
zájem.
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Podnikatelská strategie pro rok 2021

Sociální služby
* Usilovat o registraci další sociální služby osobní asistence se stávající cílovou skupinou.
* Usilovat o ocenění kvality sociální péče na základě externího posouzení.
* Vytvořit a podle finančních možností realizovat projekt poradenství pro pečující.
* Personální kapacity pečovatelské služby mít nastaveny na pokrytí požadavků seniorů
Prahy 11, kteří chtějí zůstat ve svém přirozeném prostředí.

* Spolupracovat efektivně s OSVZ Městské části Praha 11 s cílem udržení kvality života
seniorů a řešení nenadálých událostí, a též optimálního využití domů s pečovatelskou
službou.

* Vytvářet podmínky zaměstnancům společnosti k udržení dobrého zdravotního stavu
a k pozitivní motivaci pro vstřícnou a profesionální péči o seniory.

* V rámci sociální služby nabízet seniorům pestrou, vyváženou a kvalitní stravu v péči
nutriční terapeutky.

Investice

* Zrekonstruovat neprodleně v režii Městské části Praha 11 a Jihoměstské majetkové
vzduchotechniku včetně zdroje tepla a chladu Stravovacího centra Křejpského.

* Poskytovat průběžně součinnost Městské části Praha 11 při přípravě projektů a vlastní
realizaci rekonstrukcí a vybavení domova pro seniory v objektu Vejvanovského1610/1
a Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Odlehčovacím centrem
Janouchova 670/1.

* Pokračovat v modernizaci vozového parku a technického i interiérového vybavení
k poskytování sociálních služeb.

* Spolupracovat se správcem objektů, v nichž naše společnost působí, Jihoměstskou ma-
jetkovou a.s. ve snaze zvyšovat bezpečnost a zkvalitňovat prostředí bydlení.

Ekonomika

* Získáváním finančních prostředků pro sociální služby i aktivizaci seniorské veřejnosti
z více zdrojů usilovat o udržení vyrovnaného rozpočtu v souladu s finančním plánem.

Aktivizace, kluby seniorů, ostatní
* Propagovat své služby v časopise Klíč, občasníku 11revue, na webových stránkách
vlastních i Městské části Praha 11 a na sociálních sítích tak, aby se tato nabídka dostala
k maximu seniorů a hlavně těch, kteří by mohli trpět osamocením.

* Nabízet i nadále celou škálu aktivit seniorům Prahy 11 s cílem udržení jejich fyzických
a kognitivních schopností, k podpoře jejich zdravého životního stylu, samostatného způ-
sobu života i společenských kontaktů.
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Organizační struktura k 31. 12. 2020

PŘEDSTAVENSTVO
DOZORČÍ RADA
ŘEDITEL
Metodička
Asistentka ředitele
Personalistka
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
Pracovníci v sociálních službách pro terénní pečovatelskou službu

Koordinátorka pro domy s pečovatelskou sužbou a bezbariérovým bydlením
Pracovníci v sociálních službách pro domy s pečovatelskou službou a bezbariérovým
bydlením

Koordinátorka pro stravovací provoz
Pracovníci v sociálních službách pro rozvoz obědů

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. 2020

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 – účetní
Matoušková Danuše – správkyně majetku
Ing. Stein Libor – ekonom
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 – uklízečka
Havírová Monika – pradlena
Hub Ondřej – řidič-údržbář
Hönig Milan – řidič-údržbář
Chmelová Kateřina – pradlena
Kutina Karel – údržbář-řidič
Künzel Adolf – řidič-údržbář
Medřická Jitka – pradlena
Mendlík Jiří – údržbář-řidič
Pešáková Františka – pradlena
Pichl Zdeněk – řidič-údržbář
Třešňák Zdeněk – řidič-údržbář
Uraj Luděk – 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

Stravovací úsek DS a OC Janouchova

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

Tylová Ivana – pomocná síla v kuchyni
Votava Martin – pomocná síla v kuchyni

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Zemanová Dominika, DiS. – vedoucí pečo-
vatelské služby
Bc.ŠvecováJitka,DiS.– zastupující vedoucí
pečovatelské služby

Bc. Holubová Jana – sociální pracovnice,
poradenství a volnočasové aktivity

Terénní pečovatelská služba
Vracovská Šárka, DiS. – koordinátorka pečo-
vatelské služby

Pracovnice v sociálních službách
Božíková Irena
Ditrichová Světlana
Dvořáková Kateřina
Fischerová Petra
Kubáčová Magdalena
Kvasničková Radana
Němcová Monika
Neradová Kateřina
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

Pracovníci v sociálních službách
Bulková Hana
Hubová Markéta
Jaklová Věra
Kobzová Lenka
Kordová Olga
Král Miroslav
Prokšíková Iveta
Rada Petr
Steigerová Jana
Vobrová Ilona
Zichová Eva

Rozvoz obědů
Hana Velebilová – koordinátorka rozvozu
obědů

Pracovníci v sociálních službách
Hrůšová Pavlína
Karásková Helena
Kodítková Alena
Künzelová Jana
Pechová Vendulka
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Schnaubeltová Martina
Šustrová Monika
Vokálová Jitka
Neuhauserová Nina
Podzemský Matěj

DOMOV SENIORŮ A ODLEHČOVACÍ
CENTRUM JANOUCHOVA

Mgr. Konvičná Michaela – vedoucí DS a OC
Janouchova

Bc. Svobodová Michaela – sociální pracovnice

Mgr. Krybusová Klára – sociální pracovnice

Batovcová Zuzana – aktivizační pracovnice
Mgr. Harudová Kateřina – aktivizační pracov-
nice

Ing. Kalinová Jana – aktivizační pracovnice
Vodvářková Miroslava – administrativní pra-
covnice

Kopečný Igor – údržbář

MUDr. El Sammanová Lucie – lékařka

Recepční
Janeček Jiří
Papáčková Alexandra
Schwábová Ilona
Vašíček František

Pracovnice úklidu
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
Mgr. Stanková Gabriela – vedoucí přímé péče
Benešovská Zdeňka
Biedermannová Ivana
Bouchalová Martina
Drahorádová Františka
Francová Marcela
Gavlasová Jiřina
Goldová Alena
Grulichová Iveta

Hroníková Dana
Jeřábek Karel Tomáš
Kluzák Josef
Knoblochová Karolína
Kokyová Nikola
Kolářová Petra
Kořalková Monika
Křapková Romana
Kulová Ivana
Letovská Zdeňka
Mašek Petr
Motlová Jana
Novák Václav
Obersteinová Eliška
Patíková Zuzana
Pešinová Gabriela
Sedláčková Mária
Ševčíková Hana
Šťastná Jaroslava
Štěpánková Irena
Vursta Teťana
Zemanová Jana
Zemanová Kateřina

AKTIVIZACE SENIORSKÉ VEŘEJNOSTI

Bc. Holubová Jana – vedoucí aktivizací
seniorské veřejnosti

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

Lektoři
Mgr. Alexová Eliška – cestopisné přednášky
Brožíková Iva – kurzy trénování paměti
Mgr. Mandlerová Olga – kurzy angličtiny
Mgr. Potůčková Jana – kurzy angličtiny
Ing. Jitka Zelenková – kurzy kondičního cvi-
čení

Cyklojízdy
Mgr. Červenková Mirjana

Turistické procházky
Ing. Kukačková Jitka

Komentované vycházky po Praze
Mgr. Burianová Jelena

Technická pomoc
Viltová Daniela
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Pečovatelská služba

Rok 2020 byl provázen mimořádnou událostí, pandemií covid-19,
která do pečovatelské služby přinesla nové výzvy a témata. Vý-
razně se zvýšily nároky na kvalitu péče a také na individuální
potřeby našich klientů, tj. seniorů a zdravotně postižených Prahy
11. Uplynulý rok nás naučil, že základem kvalitní péče je empa-
tický, vlídný a profesionální přístup pečujícího personálu a důraz
na konkrétní lidské příběhy. Díky každodenním praktickým zku-
šenostem pečovatelky a pečovatelé zavedli do péče princip
práce s biografií, který významně posiluje důstojný život stárnou-
cího člověka a zdravotně postižených osob v prostředí jejich do-
mova.
Nastartovali jsme nový model psychosociální pomoci pro klienty
pečovatelské služby, do kterého jsou vedle sociálních pracovnic
zapojeny také koordinátorky pečovatelské služby a zastupující
vedoucí pečovatelské služby s kvalifikací sociálního pracovníka.

Sociální práce se zaměřuje na zmapování sociální situace klientů v kontextu jejich sociálního
prostředí a nastavení plánů péče s ohledem na zachované schopnosti a přirozené zdroje pomoci
v blízkém okolí klienta. Kladli jsme důraz na podporu klientů v získávání vhodných sociálních
dávek a navazujících odborných služeb. Navázali jsme novou spolupráci s lékařkou MUDr.
Dagmar Novákovou, která v DPS Šalounova a DPS Blatenská zajišťovala psychiatrickou péči
minimálně 1x za měsíc.

Tým pečovatelské služby
* V domácnostech klientů na území Prahy 11 zajišťovalo péči 12 pečovatelek.
* Ve dvou domech s pečovatelskou službou (DPS Šalounova a DPS Blatenská) a v domě
s bezbariérovými byty (DBB) Petýrkova zajišťovalo péči 9 pečovatelek a 2 pečovatelé.

Důraz byl kladen na vzájemnou zastupitelnost mezi oběma pečovatelskými týmy. S péčí v rámci
DPS a DBB vypomáhal také dobrovolník. Pečovatelské týmy koordinovaly 2 koordinátorky.

Podařilo se nám upevnit skvělé týmy terénních pečovatelů a pečovatelek, kteří si prohloubili
odborné kompetence zejména v oblasti manipulace s imobilními klienty a práce s kompenzač-
ními pomůckami pro osoby s omezenou mobilitou. Vzdělávání výrazně posunulo vnímání a se-
behodnocení zaměstnanců, kteří dostali prostor pro vyjádření svých návrhů ke zkvalitňování
péče, a otevřel se prostor pro otevřenou diskuzi o konkrétních citlivých tématech (např. péče
o klienty covid pozitivní a obavy z nákazy).

Využití služby
* V první polovině roku 2020 došlo k rozšíření provozní doby pečovatelské služby od 7 do
19 hodin denně včetně víkendů a svátků, a to v obou DPS, DBB i v terénu.

* Během roku 2020 nedošlo ke zdražení úkonů pečovatelské služby.
* Do nabídky fakultativních služeb byla nově zahrnuta pomoc s péčí o domácí mazlíčky, kterou
klienti s omezenou mobilitou nebo klienti, kteří byli dočasně v karanténě z důvodu nákazy
covid-19, rádi využívali.

V roce 2020 naše pečovatelská služba zajistila péči 838 klientům.

Bylo poskytnuto celkem 36 522 hodin péče.
186 klientů bylo nových uspokojených žadatelů o péči.

Muži Ženy Celkem

Průměrný věk klientů 77,3 80,4 79,3
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Jednalo se zejména o úkony péče, které klientům pomohly trvale udržet nebo alespoň co nejvíce
prodloužit jejich život v prostředí domova – podávání nebo příprava jídla a pití, donáška obědů,
pomoc se zajišťováním osobní hygieny, praní a žehlení prádla, nákupy, běžné úklidy domác-
nosti, doprovody k lékařům či na úřady. Úkony osobní péče o klienta přesahovaly úkony péče
o domácnost klientů, jak je vidět z přiloženého grafu.

Materiální zajištění

Pro účely doprovodů imobilních klientů z DPS a DBB byly zakoupeny 3 nové invalidní vozíky.
Ty byly využívány zejména u klientů, kteří po přechodnou dobu neměli k dispozici vlastní
invalidní vozík. Doprovody k lékařům a na úřady byly poskytnuty 31 klientům (z toho více než
90 % klientů mělo obtíže s mobilitou a více než 30% mělo navíc obtíže v oblasti orientace
a komunikace). Pro přesuny klientů DPS i DBB se začal ve větší míře využívat mobilní
elektrický zvedák. Pečovatelky/pečovatelé využívali tento zvedák při zajišťování hygieny
zejména ve sprchových koutech v bytech klientů a ve Středisku osobní hygieny v DPS Šalou-
nova, ale také v domácnostech imobilních klientů při přesunech z lůžka na vozík a v rámci
doprovodů k odborným lékařům (např. Stomatologická klinika 1. LF UK v Praze).

Pro potřeby pečovatelské služby byly zakoupeny kvalitní ochranné osobní pomůcky (respirá-
tory, ústenky, overaly, dezinfekce atd.) a zaměstnanci pečovatelské služby se naučili tyto po-
můcky správně používat. Byli proškoleni Českým červeným křížem v používání pomůcek při
zajišťování přímé péče o klienty nakažené covid-19. Díky novým dovednostem zvládli bezpečně
zajišťovat náročnou péči u nakažených klientů v jejich domácím prostředí.
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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 jsou pro nás prioritou kvalitní suroviny a řídíme
se platnými hygienickými normami, včetně norem HACCP a sou-
visejícími předpisy. Jídelní lístky jsou sestavovány nutriční tera-
peutkou.

Stravovací centrum Křejpského zabezpečuje obědy pro:

* klienty terénní pečovatelské služby
* obyvatele domů s pečovatelskou službou
* 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 souvislosti s epidemiologickými nařízeními v průběhu roku jsme byli nuceni krátkodobě zcela
přerušit provoz jídelny a následně jsme jídelnu přizpůsobili k možnosti vyzvednutí jídla u vý-
dejního okénka tak, abychom klientům maximálně vyšli vstříc.

V nabídce je výběr ze tří druhů jídel, upravených v racionální, šetřící a diabetické dietní formě.
Klienti mají zajištěn volný výběr jídel dle předem zveřejněného jídelního lístku. Na přání klienta je
možnost stravu upravit na mletou.

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

O víkendech a svátcích zabezpečuje obědy určené k rozvozu klientům terénní pečovatelské
služby i obědy pro zaměstnance pouze kuchyň v DS a OC Janouchova.
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V kuchyni v Domově pro seniory Jižní Město se zajišťuje:
* celodenní stravování klientů Domova a Odlehčovacího centra podle předem zveřejněného

jídelního lístku

* stravování zaměstnanců Domova formou oběda.

Stravování klientů je zajištěno v mezích platné stravovací jednotky. 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 zohledňují 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.

Provoz Stravovacího centra

V přiložené tabulce je vidět provoz Stravovacího centra v průběhu celého roku. Celkem bylo
144 053 stravovaných osob za rok a uvařili jsme v průměru 385 obědů na pracovní den.

V souvislosti s šířením nemoci covid-19 jsme podnikli mnoho opatření, která vedla k bezpečné
distribuci stravy. Každodenní desinfekce obalových částí jídlonosičů, pravidelná desinfekce
a ozonizace všech prostor, zvýšená hygienická opatření (ochrana úst rouškou a posléze respi-
rátory FFP2, používání jednorázových rukavic všemi pracovníky ve stravovacím zařízení) vedly
k tomu, že provoz stravovacího centra nemusel být v průběhu roku přerušen ani omezen.
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Technický provoz

Technický provoz zajišťuje správu autoparku, pečuje o IT provoz
a řeší základní údržbu objektů, v nichž Jihoměstská sociální a.s.
poskytuje své služby. Pro potřeby společnosti využíváme cel-
kem 8 automobilů. 6 vozů je určeno pro zajištění terénní pečo-
vatelské služby, 2 vozy slouží pro technické zabezpečení a po-
třeby ředitelství. Vozy pro pečovatelskou službu obsluhuje 6 ři-
dičů.

Nadále pokračujeme v postupné obnově vozového parku. Za-
koupili jsme už třetí nový vůz pro rozvážení obědů. V příštím roce
plánujeme modernizaci vozového parku dokončit.

V rámci zabezpečení provozu organizace najezdily naše vozy
v uplynulém roce 51 450 km.

V průběhu roku všichni pracovníci technického provozu statečně, odhodlaně a vytrvale odolávali
všem nástrahám a úskalím pandemie covid-19. Zajišťovali bezpečné převozy personálu,
doplňovali sklady s tolik potřebnými respirátory, ochrannými obleky a dezinfekcí. Díky včas
zakoupeným generátorům ozónu, dokázali zajistit nezbytnou dezinfekci společných prostor.
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Domov pro seniory Jižní Město
a Odlehčovací centrum Janouchova

Vážení kolegové, milí čtenáři,

vekou část předchozího roku poznamenala život každého
z nás, ať už v pracovní oblasti nebo v té soukromé, pandemie
covid-19. I naše zařízení ovlivnila různá opatření a nařízení,
zejména častá komunikace s Krajskou hygienickou stanicí při
nařízené karanténě, kterou jsme v loňském roce několikrát
zažili. Pracovní dny získaly trochu jiný ráz, místo pravidelného
setkávání zaměstnanců před začátkem pracovní doby jsme za-
čali měřit všem teplotu, později testovat zaměstnance i klienty.
Od března loňského roku byl náš Domov pro návštěvy uzavřen,
klienti měli omezené možnosti vzájemného setkávání, museli
jsme zrušit skupinové aktivity a přestat zvát zajímavé hosty.
Volněji bylo v létě, než jsme se na podzim vrátili k dalším
opatřením a museli se znovu přizpůsobit aktuální situaci. Pro
všechny byl uplynulý rok náročný a v mnohých ohledech jiný.

Materiálně – technická oblast

Ani onemocnění covid-19 nám ale nezabránilo ve vylepšování našeho Domova. Na přání klientů
i personálu jsme pořídili na obě terasy a do přízemí zahradní nábytek, který je hojně využíván,
zejména za pěkného počasí.

V rohu jídelny jsme vytvořili „reminiscenční koutek“ – dvě pohodlná křesla „ušáky“ s podnož-
kami, malým odkládacím stolkem a stojací lampou v retro stylu. Klienti si sem chodí rádi od-
počinout, natáhnout nohy a posedět jen tak, nebo se při tom dívat na televizi.

Pro zlepšení kvality služeb jsme na žádost fyzioterapeutky pořídili variabilní chodítko, se kte-
rým může naše fyzioterapeutka nabízet rehabilitaci prostřednictvím kvalitnějších pomůcek.

Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu klientů v souvislosti s jejich vyšším věkem, postupnou
ztrátou soběstačnosti a omezenou mobilitou jsme na oddělení zakoupili další koupací a toaletní
židle, protože se zvýšila poptávka.

Chtěli jsme také zkvalitnit prostředí, ve kterém klienti žijí, proto jsme zakoupili 5 jídelních vozíků,
které jsou naprosto bezhlučné a neruší klienty, když pečovatelky rozvážejí jídlo ráno nebo
v době, kdy klienti odpočívají.
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Personální oblast

Od března 2020 nastoupila nová vedoucí pečovatelek, která se rychle zadaptovala na nové
prostředí. Na konci října odešla sociální pracovnice, od listopadu nastoupila na její místo nová
kolegyně.

Stejně jako v loňském roce i přes pravidelná běžná personální oslabení (způsobená pracovními
neschopnostmi a dovolenými) jsme rok 2020 zvládli bez významné personální krize a udrželi si
optimální počet zaměstnanců bez výrazné fluktuace. Uvědomujeme si, že dostatek kvalitního
personálu je také základem poskytování kvalitní péče.

Ačkoliv díky covidové pandemii nebyla situace pro profesní rozvoj našich pracovníků příznivá,
bylo v plánu vzdělávání v průběhu celého roku na základě zpětných vazeb zaměstnanců pro-
střednictvím sebehodnotících dotazníků a též na základě aktuálních potřeb. Zaměstnanci prošli
kurzem Paliativní péče a kurzem na téma Adaptace klientů na nové prostředí. Kurzy
Gerontooblek a Demence v obrazech byly bohužel kvůli platným opatřením zrušeny. Budeme
se snažit v letošním roce najít náhradní termín alespoň na některé z nich.
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Aktivizační oblast

Aktivizace jsou nedílnou a důležitou součástí života v našem Domově. Jak jsem uvedla na
začátku, pandemie převrátila životy klientů i zaměstnanců naruby. Klienti se najednou nemohli
hromadně setkávat, byly zrušeny návštěvy blízkých i návštěvy různých osobností, dětí z mateř-
ských škol. Zrušit jsme museli také všechna hudební vystoupení, ergoterapeutické „rukodělné“
aktivity, skupinová cvičení, procvičování paměti atd.

Klienti si trochu vydechli přes léto, kdy opatření povolila a zejména mohli pobývat venku na
zahradě, kam jsme také mohli zvát hosty a zase si trochu užívat společenského života. Chodili
také na pravidelné procházky s aktivizační pracovnicí.

Ještě před vypuknutím pandemie se klienti mohli pobavit na Masopustní zábavě nebo jsme
společně navštívili divadelní představení v Karlínském hudebním divadle. Během letního roz-
volnění se podařilo uspořádat několik koncertů „do oken“ - zavítal k nám například Michal David
nebo dechová kapela z Národního divadla s názvem KONÍKOVA ŠESTKA. V rámci oblíbené
zooterapie se klienti v obdobích, kdy to bylo možné, mohli potěšit domácími i exotickými zvířátky,
a také jsme navštívili statek pana Václava Vydry v Malčanech. Pozvání na besedu přijala na-
příklad herečka Uršula Kluková nebo herec, moderátor a imitátor Petr Martinák.

Na podzim jsme se bohužel zase, vzhledem k nařízeným opatřením, částečně uzavřeli, návštěvy
k nám mohli docházet jen přes rezervační systém a za splnění určitých podmínek a omezení.
Frekvence návštěv se tak snížila, proto jsme se snažili našim klientům vynahradit kontakt s blíz-
kými prostřednictvím videohovorů nebo hovorů přes mobilní telefon.

Aby se klienti cítili co nejméně osamělí, probíhaly daleko častěji individuální návštěvy aktivizační
pracovnice na pokojích klientů, kde si mohli společně alespoň popovídat nebo něco přečíst.
Někteří klienti také projevili zájem něco s aktivizační pracovnicí vyrábět.

Díky pandemii se některé aktivity staly online záležitostí nebo se zintenzivnila psaná komuni-
kace. Zapojily se i některé organizace např. klientům dosud dochází pohledy v rámci projektu
„Úsměv do schránky“, který je iniciativou dobrovolníků ze studentské neziskové organizace Mise
naděje.

Již tradičně koncem adventu proběhlo předání dárků všem našim klientům ze Stromu splněných
přání. Už několik let po sobě se tato akce v adventní době pravidelně koná ve spolupráci
s Westfield Chodov.

Mgr. Michaela Konvičná
vedoucí Domova pro seniory a Odlehčovacího centra

19



20



Kluby seniorů, kurzy a akce

Aktivizujeme, nabízíme možnost seberealizace a účast na
společenském dění

V souvislosti se stárnutím rezidentů Jižního Města podporujeme
aktivity přispívající k udržování fyzických a kognitivních schop-
ností.

Usilujeme o zachování standardu stávajících aktivizačních pro-
gramů, kurzů, vycházek, exkurzí, výletů a tematických akcí za
dotované částky či zdarma tak, abychom byli co nejvíce do-
stupní.

Rok 2020 byl rokem, kdy se covid-19 stal součástí našich životů,
realitou, se kterou jsme se museli naučit nejen žít, ale také ji
přijmout jako výzvu. Flexibilně jsme přizpůsobili nabídku akcí

a aktivit přispívajících k rozptýlení a potěšení mysli. To vše s ohledem na přijatá opatření týkající
se regulace počtu jejich účastníků.

V roce 2020, výrazněji než tomu bylo v letech předchozích, jsme se soustředili na zpro-
středkování sociálních kontaktů jako prevenci izolovanosti seniorů.

Podporujeme vzájemnou interakci formou klubových setkávání

Kluby jsou místem, kde je možné najít nové přátele mezi vrstevníky, sdílet s nimi své prožitky,
zkušenosti, oslavit životní jubilea, neformálně si popovídat u kávy, dozvědět se nové informace
a překonat samotu.

V průběhu roku 2020 se nám podařilo zkoordinovat 105 setkání v šesti klubech seniorů
v prostorách Stravovacího centra v Křejpského, v domech s pečovatelskou službou Šalounova
i Blatenská a v ZŠ Campanus na Jižním Městě.

Přispíváme ke zvyšování gramotnosti

Seniorům zprostředkováváme užitečné informace a pomáháme jim držet krok s dynamikou
okolního dění.
* Posilujeme informovanost o obraně a vymahatelnosti práv.

* Varujeme před podvodníky na internetu.

* Posilujeme vědomí práva na důstojné bydlení.

* Instruujeme, jak správně reagovat na upomínky či úspěšně reklamovat zboží.
* Vedeme k osvojování si zdravého asertivního vystupování v běžném životě.
* Šíříme povědomí o významu prevence a ochrany zdraví.

* Zveme zajímavé odborníky z různých oborů.
* Varujeme před zlehčováním příznaků plicních onemocnění.
* Zprostředkováváme cestovatelské zážitky.

Podporujeme mezigenerační setkávání

V průběhu roku se podařilo zrealizovat některá mezigenerační setkávání v domech s pečovatel-
skou službou Šalounova a Blatenská ve spolupráci s mateřskými školami Madolinka a Blatenská
v rámci projektu Mezi námi o.p.s.

V průběhu roku se nám podařilo ve spolupráci s vedením gymnázia Gevo Evolution na Jižním
Městě propojit některé studenty se seniory prostřednictvím sociálních sítí.

Flexibilně reagujeme na nové situace

Oživením jarního období byly tóny hudby a písní z filmů, country písniček a známých evergreenů
v podání interpretů Milana Matoušky Mejly a Dany Martin či Michaely Jonzy v doprovodu Karla
Bárty, kteří přijeli, aby zahráli v domech s pečovatelskou službou v Šalounově a Blatenské ulici
v rámci projektu „Hrajeme do oken“.
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Organizujeme společenské akce

Připravili jsme tematické akce k udržování tradic či zvyků pro zájemce z klubů i veřejnosti.
V průběhu roku se akcí zúčastnilo 306 osob. V lednu jsme se sešli v sále Křejpského k poho-
dovému tanečnímu odpoledni, v únoru jsme se pobavili nad krásnými masopustními maskami.
V červnu jsme si užili sportovní nadšení při turnaji mezi zástupci jednotlivých klubů v pétanque.

Navštívila nás Miss World

Velmi si vážíme toho, že si na nás našla čas a zavítala mezi nás Taťána Gregor Brzobohatá,
která je nejen krásná, ale především má srdce na pravém místě. Sama se zaměřila na pomoc
seniorům, kterým se dlouhodobě věnuje prostřednictvím nadace Krása pomoci.

Setkání s ní bylo nejen velmi milé, ale také obohacující. Všech 115 účastníků si užilo slunečné
odpoledne s bohatým programem, s živou hudbou a také napětím při slosovatelné tombole.

S námi navštěvujete zajímavá místa Česka

Pro značný zájem o cestování jsme s finanční podporou MČ Praha 11 zrealizovali tři výlety pro
celkem 125 účastníků. V září se dvakrát zájemci vydali po stopách relikviáře sv. Maura v Bečově
n. Teplou a objevovali tajemství výroby Becherovky v Karlových Varech. V říjnu se senioři vydali
za skvosty empírové architektury na zámek Kačinu a na návštěvu památek chráněných organi-
zací UNESCO v Sedlci a v Kutné Hoře.

Součástí každého výletu bylo zajištění společného oběda. Každý účastník přispíval částkou
290 Kč.

Přicházíme s novinkami – mozkový jogging

V loňském roce jsme seniorům nabídli poprvé kurzy trénování paměti a mozkového joggingu.
Kurzy proběhly pod vedením certifikované trenérky paměti II. stupně s využitím zázemí domů
s pečovatelskou službou Šalounova a Blatenská. Se zkušenou trenérkou si účastníci osvojili
jednotlivé paměťové techniky a strategie pro lepší zapamatování s důrazem na jejich využití
v každodenním životě.

Motivujeme k seberealizaci

Nikdy není pozdě se začít vzdělávat, například učit se cizím jazykům. Proto jsme našim se-
niorům opět nabídli kurzy angličtiny ve třech úrovních pokročilosti. V naší nabídce byly také kurzy
jógy.

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.

Všechny kurzy jsou vedeny zkušenými a empatickými lektory a byly koncipovány zpravidla
v rozsahu 10 až 15 lekcí za symbolické kurzovné 30 Kč až 40 Kč/lekci.
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Zprostředkováváme vycházky Prahou

Nabízíme atraktivní zážitkové komentované vycházky Prahou s erudovanou průvodkyní paní
Jelenou. Jejich účastníkům se jistě vybaví toulky zákoutími Prahy jako např. Staroměstskými
průchody a dvorky, Za vykřičenými domy staré Prahy, Královskými Vinohrady, Prahou městem
mostů. Vycházek se v loňském roce zúčastnilo 394 zájemců.

Pohybem k lepší kvalitě života

Dobrý pocit z pohybu v přírodě zajišťují seniorům také turistické procházky s paní Jitkou, která
obětavě připravuje pěší výlety do okolí Prahy. Senioři se s námi vypravili např. za koňmi do
Milovic, cestou necestou z Dobřichovic na Karlštejn a Mořinku, vyšplhali na rozhlednu Špulku
nebo se prošli krajinou Posázaví.

Kolo jako zábava

Akční a fyzicky zdatní senioři využívají rádi nabídku cyklovýjezdů s Mirjou, která připravuje
zajímavé trasy i povídání k navštíveným místům. Vyrazili například za Obecnou školu přes
Hamerský rybník do Záběhlic a Michle, jindy zase do Chuchle a Radotína nebo za Kájou
Maříkem do Brd, za pratury do Milovic, za tajemstvím do Veltrus atd. V průběhu roku nabídku
cyklojízd využilo 195 seniorů.

S námi cvičit můžete …

S finanční podporou MČ Prahy 11 nabízíme možnost skupinového cvičení formou jednotlivých
vstupů nebo zakoupením permanentek s dotací ve výši 30 Kč/hodina v těch obdobích roku, kdy
to opatření umožňovala.

V roce 2020 s ohledem na uzavření vnitřních sportovišť bylo aktivními seniory odcvičeno celkem
1496 dotovaných hodin 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, Malenická 1784, Praha 4

Fitness Star Chodov (dodavatel WANKO, v.o.s.), Vojtíškova 1783/2, Praha 4 – Chodov.

SQASHPOINT (dodavatel SQUASHPOINT, a.s.), Květnového vítězství 938/79, Praha 4 – Háje.
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S námi můžete plavat v bazénu Jedenáctka

S finanční dotací MČ Prahy 11 umožňujeme seniorům věkové kategorie 65+ a osobám se
zdravotním postižením (OZP) plavání za zvýhodněnou cenu 40 Kč/vstup v rozsahu 80 minut
ve vymezených časech. Dotace na každý vstup činila 20 Kč/senior/OZP. V průběhu roku 2020
bylo zrealizováno 2 213 vstupů do Sportovního areálu Jedenáctka plavecký bazén a vodní svět.

Nejlepší šachové tahy s velmistryní

Pondělní odpoledne bývalo vyhrazeno šachistům, kteří sehrávali zajímavé partie pod vedením
české velmistryně v šachu, paní Květy Eretové v DPS Šalounova.

O našich aktivitách pravidelně informujeme v Klíči, 11Revue, na webu a Facebooku.

Motivujeme ke …

vzdělávání
poznávání

posilování dovedností

touze po kontaktech

účasti na společenském dění

informační gramotnosti

změně stereotypů

nalézání nového smyslu života …
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Finanční zpráva

Vážení přátelé,

šest dnů Bůh tvořil nebe i zemi a sedmého dne odpočinul, tak
čteme v 1. knize Mojžíšově Genesis. Berouc si z toho ponaučení
Vás zdravím pošesté a naposledy v rámci výroční zprávy Jiho-
městské sociální a.s.

V roce 2015 jsme hospodařili s 51 mil. Kč, v roce 2020 s 95 mil.
Kč. Rozdíl naleznete zejména v dotacích Magistrátu hl. m. Prahy
(MHMP), které dosáhly v r. 2020 úctyhodných 47,655 mil. Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo zdra-
votnictví (MZ) nás podpořily mimořádnými „covid – dotacemi“ ve
výši 5,613 mil. Kč. Podpory MHMP, MPSV, MZ a stejně tak i MČ
Praha 11 (10,535 mil. Kč) si velice vážíme a snažili jsme se ji co
nejefektivněji využít. Jak se nám to podařilo, jste si mohli přečíst
na předchozích stránkách Zprávy.

Naprostá většina všech dotací je využita na mzdové náklady. Naši zaměstnanci Jihoměstskou
sociální drží pohromadě a jsou její tváří, „firemním zlatem“, jsou alfou a omegou kvality všech
služeb, které poskytujeme.

Rok 2020 se odehrával zejména ve znamení covid-19. Dá se spočítat, že bez této zásadní
komplikace bychom měli náklady cca o 9 mil. Kč nižší. Do vozového parku a technického vy-
bavení jsme investovali více než milion korun. Kromě nového vozidla Ford Custom jsme pořídili
zvedák a elektrický vozík pro pečovatelskou službu či pračku, sušičku a krouhač zeleniny pro DS
Janouchova. Rezerva pro řešení sporu s VZP v souvislosti s úhradami přijatými v letech 2012 –
2015 činí k 31. 12. 2020 již 10,5 mil. Kč, v roce 2020 vzrostla o 3 mil. Kč. Soudní spor stále není
u konce.

Se srdečným přáním pevného zdraví a síly k překonávání všech životních obtíží a s úctou ke
všem, kteří v této nelehké době zapomněli na sebe, aby pomáhali druhým

Alice Tajerová
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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 2020
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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Vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva
na rozdělení zisku za rok 2020



Vyjádření dozorčí rady
k účetní závěrce za rok 2020
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Vyjádření dozorčí rady ke zprávě auditora
o ověření účetní závěrky za rok 2020
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Vyjádření dozorčí rady ke zprávě
o vztazích mezi propojenými osobami
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Vyjádření Rady MČ Praha 11
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VYDALA
Jihoměstská sociální a.s. v nákladu 350 ks

TEXT VÝROČNÍ ZPRÁVY
Jihoměstská sociální a.s.

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Tiskárna MV, p.o.

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

TISK
Tiskárna MV, 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:

Pavla Grešlová
Novosad Bohumil
Eliška,Václav Boučkovi
PTI, s.r.o.
Vojtíšková Petra
SmArt Trade and ART s.r.o.
Martina Kačínová
Olga Jarošová
FPS REPRO, spol. s r.o.
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