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Vážení přátelé a příznivci Jihoměstské sociální,

na těchto stránkách Vám předkládáme zprávu o hospodaření za rok 2021, 
ale také o našich službách a aktivitách, které jsme pro seniorskou a další 
veřejnost Jižní Města v roce 2021 poskytovali.

Uplynulý rok nebyl v žádném ohledu pro nikoho standardní. Pro naši 
společnost to potom platí dvojnásob. Stín pandemie covid-19 byl nad námi 
po celý rok, ale nejhorší situace z našeho pohledu byla v prvních dvou 
měsících, kdy pandemie naplno udeřila v domově pro seniory. Bohužel se 
tak stalo těsně po proočkování klientů i zaměstnanců první dávkou. Vážnou 

situaci se podařilo zvládnout díky obrovskému nasazení našich pracovníků, a to z nejen z řad 
personálu domova, ale také celé řady dobrovolníků, za což jim i na tomto místě ještě jednou patří 
vděk a poděkování.

Pandemie a související opatření pochopitelně měly vliv na naši činnost i po zbytek roku, ale situace 
se již nikdy nedostala do krizového režimu. Podařilo se nám ve spolupráci s Fakultní nemocnicí 
Královské Vinohrady a EUC Klinikou zajistit pro klienty očkování v domech s pečovatelskou službou 
a domácím prostředí, takže se podařilo ochránit nejohroženější skupinu obyvatel Jižního Města 
hned, jakmile byly vakcíny k dispozici. V průběhu celého roku jsme pak poskytovali veškeré 
obvyklé sociální služby v plném rozsahu. Oblast, ve které jsme se nemohli vyhnout omezením, 
byly aktivizace. Tam bohužel musela být zrušena celá řada akcí a setkání, na která jsme se 
spolu se seniory těšili. Vždy jsme se však snažili vymyslet takovou alternativu, která neohrozila 
zdraví účastníků. S velkým úspěchem se setkaly především koncerty „do oken“, a to jak v podání 
profesionálních interpretů, tak dětí z mateřských škol.

Naší zaměstnanci pracovali v loňském roce ve velmi obtížných podmínkách a s velikým nasazením. 
Jsme tak rádi, že k této situaci přihlédla i vláda, která umožnila čerpání mimořádné dotace 
na odměny pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách. Tu jsme právě ve prospěch 
našich zaměstnanců vyčerpali v maximální dostupné výši. Jako každý rok pak byla naše činnost 
financována s pomocí dotace od městské části Praha 11 a dotace a grantu hlavního města Prahy. 
Mimo to se nám v loňském roce podařilo získat prostředky na pořízení 4 elektromobilů, které 
budou snad již brzy sloužit naší pečovatelské službě. Taktéž se nám ve spolupráci s městskou částí 
podařilo z dotačního titulu MPSV zajistit mimořádnou investiční dotaci ve výši téměř 30 milionů 
korun na výstavbu DS Vejvanovského.

Z hlediska personální situace prošlo v roce 2021 největší změnou vedení společnosti, kde 
v průběhu prvního pololetní kromě nového ředitele nastoupil i nový zástupce ředitele pro 
ekonomiku. Díky kvalitnímu a důslednému předávacímu procesu od předchůdců na těchto 
pozicích však tato změna nijak neohrozila fungování Jihoměstské sociální. K personálním změnám 
pak došlo především u pozic sociálních pracovníků, respektive v našem případě pracovnic. Zde 
byl zásadním způsobem navýšen jejich počet, a tím i jejich kapacita pro pomoc a podporu klientů 
i pracovníků v přímé péči. Přes stabilní personální situaci zůstává právě podpora zaměstnanců 
a jejich rozvoj hlavní prioritou nového vedení.

Ing. Jan Schneider
ředitel

Úvodní slovo

Ing. Jan Schneider
ředitel
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Vážení spoluobčané, dámy a pánové, z pověření představenstva Jihoměstské 
sociální a.s. předkládám výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího 
majetku v roce 2021. Údaje předkládané v této zprávě vychází z auditovaných 
účetních výkazů společnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Dovolte mi prosím, abych Vás v úvodu tohoto dokumentu informoval 
o činnosti představenstva v loňském roce.

V průběhu roku 2021 pracovalo představenstvo Jihoměstské sociální a.s.
stabilně, složení Představenstva JMS a.s. ani Dozorčí rady JMS a.s. se v roce 
2021 neměnilo.

Představenstvo se v roce 2021 scházelo v pravidelných časových intervalech, celkově proběhlo 
8 řádných zasedání, která se konala v prostorách ředitelství společnosti v Šalounově ulici, a také 
v dalších zařízeních Jihoměstské sociální a.s.

Velkou pozornost jsme při jednáních představenstva Jihoměstské sociální a.s. věnovali řešení 
provozních záležitostí na jednotlivých úsecích poskytovaných sociálních služeb, úpravám 
a změnám smluvních vztahů s dodavateli služeb, pravidelně jsme vyhodnocovali strategické 
směřování společnosti a ekonomické výsledky Jihoměstské sociální a.s.

Pod vedením nového ředitele Jihoměstské sociální a.s. jsme pokračovali v narovnávání vztahů se 
zdravotními pojišťovnami, zejména VZP a podařilo se zajistit prostředky pro zvýšení odměňování 
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. 
Současně jsme se zaměřili na zlepšení získávání a využívání finančních prostředků z grantů 
a dotačních možností.

Rok 2021 byl značně ovlivněn přetrvávající pandemií covid-19, která si vyžádala mimořádná 
hygienická opatření na všech úsecích naší činnosti a práce ve ztížených podmínkách pandemie 
kladla mimořádné nároky na práci všech zaměstnanců Jihoměstské sociální a.s. Celou situaci 
jsme však zvládli výtečně a všem pracovníkům za jejich nasazení a práci děkuji.

Aktivity společnosti v roce 2021 dále směřovaly k personální stabilizaci zaměstnanců a v zorném 
poli vedení společnosti byla řada dalších potřebných úkonů v rámci personálních záležitostí. 
Klíčovými úkoly nadále zůstávají činnosti zaměřené na poskytování sociálních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením. Spektrum nabízených služeb je komplexní, poskytujeme služby 
pro seniory v jejich domácnostech formou pečovatelské služby, pobytovou odlehčovací službu 
a pro zájemce s největšími potřebami v oblasti péče nabízíme službu domova pro seniory. V části 
roku 2021, kdy to protiepidemická opatření umožnila, pokračovala spolupráce s Komunitním 
centrem MEZI DOMY v řadě zájmových činností a aktivizaci seniorů Prahy 11.

Ve spolupráci s MČ Praha 11 pokračují přípravy na rekonstrukci jednotlivých úseků Jihoměstské 
sociální a.s. a pokračují aktivity pro zlepšení prostor a zázemí klientů i zaměstnanců JMS a.s., 
v čemž chceme pokračovat i v dalších letech.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem členům orgánů společnosti, zaměstnancům, vedení 
JMS a.s., partnerům a donátorům a dalším podporovatelům společnosti za aktivní a prospěšnou 
spolupráci.

Mgr. Jiří Janoušek
Předseda představenstva Jihoměstské sociální a.s.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 
a stavu majetku společnosti Jihoměstská sociální a.s.

Mgr. Jiří Janoušek
Předseda představenstva
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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 obchodním rejstříku: 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. 2021 – 31. 12. 2021
předseda: Mgr. Jiří Janoušek
Místopředseda: MUDr. Petr Křiváček, MBA
Členové: Ing. Petr Jirava, Peter Michajlov, Mgr. Tomáš Jileček

Dozorčí rada 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Pavel Dittrich (předseda), Jan Mejsnar (místopředseda), Bc. Zuzana Kapusňáková

Ředitel 1. 1. 2021 – 28. 2. 2021 – Ing. Petr Dvořák
Ředitel 1. 3. 2021 – 31. 12. 2021 – Ing. Jan Schneider

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).

Základní údaje o společnosti
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Informace o plnění podnikatelské strategie za rok 2021

Sociální služby

• Lůžkové kapacity domova pro seniory byly využity na 85 %, odlehčovacího centra díky 
pandemii a karanténním opatřením na 32,7 %. V rámci nárůstu terénní pečovatelské péče 
byl navýšen počet pečovatelů i sociálních pracovníků, kteří se zaměřují také na podporu 
a poradenství neformálním a rodinným pečujícím.

• Ve spolupráci s OSVZ MČ Praha 11 došlo k úpravě pravidel poskytování nájmu v bytech 
zvláštního určení v bývalých domech s pečovatelskou službou.

• Pracovníci pečovatelské služby i domova pro seniory dále prohlubovali své vzdělávání nad 
rámec zákonem stanovené povinnosti. V roce 2022 získáme externí certifikaci v oblastí 
bazální stimulace.

• Rozšířili jsme péči o zaměstnance v podobě masáží a fyzioterapie, které mohou zaměstnanci 
využívat přímo na svém pracovišti a které jim odlehčují v jejich fyzicky namáhavé práci.

Investice

• Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu Křejpského úspěšně proběhla v prvním čtvrtletí 
roku 2021.

• Průběžně jsme poskytovali součinnost městské části Praha 11 při přípravě projektů domova 
pro seniory v objektu Vejvanovského 1610/1 a domova pro seniory, domova se zvláštním 
režimem a odlehčovacím centrem v objektu Janouchova 670/1. Bohužel plánované zahájení 
výstavby v objektu Vejvanovského bylo odloženo.

• V loňském roce se podařilo dokončit obměnu vozového parku pro rozvoz obědů. Byl 
objednán nový vůz s úpravou pro převoz vozíčkářů a získali jsme dotaci ve výši 95 % na čtyři 
elektromobily pro pečovat elskou službu.

• Ve spolupráci se správcem objektů Jihoměstskou majetkovou a.s., byla úspěšně dokončena 
výměna osvětlení veřejných prostor v celém objektu DPS Blatenská 2146/4. Také byla 
uskutečněna plánovaná rekonstrukce toalet v objektu Šalounova 2025/7. Celkem se 
jednalo o 7 toalet pro zaměstnance Jihoměstské sociální a.s. Z toho jedna toaleta byla 
zrekonstruována jako bezbariérová.

• Do domova seniorů, byly zakoupeny 4 nové elektrické polohovací postele a pro terénní 
pečovatelskou službu byly pořízeny 3 zvedáky.

Kdo jsme a kam směřujeme
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Ekonomika

• Ke sporu s VZP se přidala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Rezerva na spornou 
částku s VZP je vytvořena ve výši 100 %, u ČPZP ve výši 50 %.

• Díky mimořádným covid dotacím od MPSV a dofinancování z MHMP byla JMS schopna 
zvládnout zvýšené náklady a udržet odměňování zaměstnanců na konkurenceschopné 
úrovni v rámci sociálních služeb. Hospodářský výsledek po zdanění byl 302 tis. Kč

Aktivizace, kluby seniorů, ostatní

• Přes opatření spojená s pandemií se podařilo zrealizovat většinu plánovaných aktivit 
přispívajících ke zkvalitnění života seniorů. Posíleny byly zejména aktivity ve vnějším 
prostředí, a to navíc mimořádně i v období prázdninových měsíců. Jedná se o akce typu 
turistické a komentované procházky a cyklovýlety. Proběhlo 1999 dotovaných vstupů do 
bazénu, odcvičeno bylo 756 hodin.

• Nabídli jsme zážitkové akce s bonusem společenského kontaktu, např. dvouhodinovou 
plavbu po Vltavě pro 148 seniorů a tematicky zaměřené společenské akce. Zrealizováno 
bylo celkem pět výletů pro 251 účastníků. Nabídku jsme rozšířili o poptávané cestovatelské 
přednášky.

• Jako prevenci osamělosti a na základě monitoringu depresivních či úzkostných projevů 
u seniorů spojených s covidem jsme rozšířili nabídku pravidelných klubových setkávání 
seniorů v DPS i v období měsíců červenec a srpen. Zrealizovali jsme přednášky cílené na 
osvětu seniorské populace i podporu pečujících, zaměřených zejména na nedoslýchavost 
a další smyslové deficity spojené se stárnutím. Pozornost jsme zaměřili také na posilování 
uživatelských schopností seniorů při používání nových technologií.
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Podnikatelská strategie pro rok 2022

Sociální služby
• Usilovat o registraci další sociální služby: sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením se stávající cílovou skupinou.
• Vytvořit a s podporou grantových prostředků z MHMP realizovat projekt poradenství 

a podpory pro neformální a rodinné pečující.
• Personální kapacity pečovatelské služby udržovat v dostatečné kapacitě pro pokrytí potřeb 

seniorů Prahy 11, kteří chtějí zůstat ve svém přirozeném prostředí.
• Připravit poskytované služby, především pečovatelskou službu, na soulad s novým 

střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy.
• Spolupracovat efektivně s OSVZ městské části Praha 11 s cílem udržení kvality života 

seniorů, především díky slaďování zdravotních a sociálních služeb.
• Aktivně se podílet na koncepční práci MČ Praha 11 v oblasti sociálních služeb, především 

pak na optimálním využití domů s pečovatelskou službou.
• Usilovat o ocenění kvality (získání certifikátů pro jednotlivé služby DS a OC – bazální 

stimulace, PS – poskytování péče s prvky paliativní péče).
• Vybudovat multidisciplinární tým zahrnující psychologa, který bude pomáhat klientům 

i pečujícím s psychickými problémy, včetně postcovidového syndromu.

Investice
• 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 v ulici 
Janouchova.

• Pokračovat v modernizaci vozového parku a technického i interiérového vybavení 
k poskytování sociálních služeb. Konkrétně pořízením elektromobilů pro využití 
pečovatelskou službou. Vybavení jídelny o nový audio video systém pro přednášky 
a společenské akce seniorů. Pokračování rekonstrukce zázemí pečovatelské služby na DPS 
Blatenská a DBB Petýrkova. Zahájení příprav pro vybudování prádelny na DBB Petýrkova.

• Spolupracovat se správcem objektů, v nichž naše společnost působí, Jihoměstskou 
majetkovou a.s. ve snaze zvyšovat bezpečnost a zkvalitňovat prostředí bydlení. Konkrétně 
rekonstrukcí osvětlení chodeb v DPS Blatenská, nová výmalba a orientační systém chodeb.

• Pokračovat v modernizaci hardware i software vybavení společnosti

Ekonomika
• Získáváním finančních prostředků pro sociální služby i aktivizaci seniorské veřejnosti z více 

zdrojů usilovat o udržení vyrovnaného rozpočtu v souladu s finančním plánem.
• Udržet nadprůměrné ohodnocení pracovníků v rámci sektoru sociálních služeb.

Aktivizace, kluby seniorů, ostatní 
• S ohledem na předcházející novou životní zkušenost covidového období nabídnout seniorské 

veřejnosti především zprostředkování společenských kontaktů, zajistit udržitelnost 
klubových setkávání, akcí, komentovaných procházek a výletů jako prevenci sociální izolace.

• Prostřednictvím odborných přednášek cílit na edukaci a osvětu směrem k seniorské 
veřejnosti i neformálním pečujícím s tématy zaměřenými na projevy a handicapy smyslových 
či kognitivních funkcí, civilizačních onemocnění, jejich předcházení a možné kompenzace.

• Prostřednictvím volnočasových aktivit zaměřených na zdravý životní styl přispívat k udržování 
fyzické kondice seniorské veřejnosti 65+ nabídkou plavání, kondičního cvičení, turistických 
vycházek a cyklo výletů.

• Vzdělávacími aktivitami a mozkovým joggingem s nácvikem jednotlivých mnemotechnických 
technik udržovat seniory i zdravotně postižené v dobré psychické kondici.
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PŘEDSTAVENSTVO

DOZOČÍ 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
Pradleny

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

Sociální pracovnice

Organizační struktura k 31. 12. 2021
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ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMIKU
Hlavní účetní
Účetní, pokladní
Účetní
Správkyně majetku

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

Vedoucího technického provozu, vedoucí IT
Řidiči / údržbáři
Údržbáři / řidiči
Pracovnice úklidu
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Terénní pečovatelská služba poskytuje služby dospělým klientům od 27 let s omezenou 
soběstačností v domácnostech na území Jižního Města. Zázemí pečovatelské služby je umístěno 
ve dvou domech s pečovatelskou službou a také v domě s bezbariérovými byty, kde jsou našimi 
klienty převážně tělesně handicapovaní. Tím, že zajišťujeme péči klientům v prostředí jejich 
domova, umožňujeme jim zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a mezi svými blízkými. 
Naše péče tak výrazně odlehčuje rodinám a blízkým osobám, které o závislého člena rodiny 
pečují. Zvýšenou pozornost věnujeme klientům bez rodinného zázemí. Tito klienti mají často 
sociální kontakty pouze s našimi pečovateli a pečovatelkami, s nimiž mohou sdílet svoje radosti 
i starosti běžného života.

Covid-19

Celý rok 2021 byl značně ovlivněn nemocí covid-19 a opatřeními s pandemií souvisejícími. Na 
situaci jsme museli za chodu rychle reagovat a naučit se v ní nově fungovat. Významně se zhoršil 
zdravotní stav klientů a v důsledku toho jsme výrazně navýšili přímou péči o klienty. K dispozici 
jsme měli kompletní vybavení pro případ péče o nakaženého klienta a také jsme si prošli školením, 
jak správně o pozitivního klienta pečovat, jak zacházet s pomůckami i jak nakládat s pomůckami 
použitými.

Na složitou situaci pandemie jsme reagovali i tím, že jsme ve větší míře začali poskytovat péči 
o klienty ležící a v terminálním stadiu. Naši pečovatelé se v průběhu uplynulého roku seznamovali 
s prvky paliativní péče v podmínkách pečovatelské služby. Letos bychom rádi získali certifikát 
„PRACOVIŠTĚ PROŠKOLENÉ V PALIATIVNÍ PÉČI“. Vnímáme jako velmi důležité umožnit klientům 
zůstat do poslední chvíle doma se svou rodinou a blízkými. Uvědomujeme si, že pro zajištění 
kvalitní péče je nezbytné spolupracovat i s dalšími odborníky (lékaři, zdravotními sestrami 
z domácí zdravotní péče, psychology, duchovními), společně s kterými vytváříme podle 
individuální situace klienta multidisciplinární tým.

Pandemie přinesla větší nemocnost nejen klientů, ale i personálu. Pracovalo se často ve velkém 
personálním oslabení, a přitom při mnohem větší zátěži a ohrožení. Zaměstnanci v přímé péči 
zaslouží zpětně znovu obrovské díky, protože pracovali s obrovským nasazením, ve velkém 
riziku a na pokraji vyčerpání. Přesto, že práci vykonávali ve všech ochranných pomůckách, 
které jim práci často velmi ztěžovaly, dokázali jsme se postarat o všechny klienty. Jednalo se 
i o klienty pozitivní s těžším průběhem nemoci covid-19, kteří byli lékařem odesláni do domácího 
ošetřování. Nikomu jsme nemuseli péči odmítnout. DĚKUJEME!

V průběhu roku se podařilo ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Městskou 
poliklinikou Praha všem našim klientům a obyvatelům DPS zprostředkovat všechny 3 očkovací 
dávky, a to vždy přímo na DPS nebo DS. Všem zájemcům jsme 4x během roku zprostředkovali 
testování na covid–19 zdarma a také jsme 150 obyvatelům DPS a dalším klientům pečovatelské 
služby umožnili testování na protilátky zcela zdarma.

Pečovatelská služba

35 816 
hodin
péče

910 
klientů
za rok
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Spolupráce s návaznými specialisty

Psychiatrie

Pandemie přinesla nejen vyšší nemocnost a zhoršení fyzického stavu, ale často i výrazné zhoršení 
psychického stavu a psychické problémy související s osamocením klientů a jejich izolovaností. 
Abychom klientům i v této oblasti pomohli, navázali jsme úzkou spolupráci s lékařkou v oboru 
psychiatrie a reagovali jsme také na pilotní projekt se zaměřením na psychosociální pomoc, 
kterou financovala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Díky podpoře VZP jsme podpořili 15 klientů, 
kteří se v důsledku onemocnění covid–19 dostali do sociální izolace a trpěli různými psychickými 
obtížemi.

Poškození sluchu

V důsledku onemocnění covid–19 se u mnohých našich klientů objevilo výrazné poškození nebo 
dokonce ztrátu sluchu. Nedoslýchavost nebo těžké sluchové postižení přispívají u nemocného 
k jeho sociálnímu vyloučení. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na pomoc osobám se sluchovými 
vadami a rozvinuli jsme spolupráci s Poliklinikou MEDICO na vyšetřování sluchu seniorů a na 
korekci sluchových vad. Naši pečovatelé byli seznámeni s možnostmi korekce sluchových vad 
pomocí sluchadel, i s tím jak se sluchadly manipulovat a jak o ně pečovat, aby byli schopni pomoci 
klientům. Nabídli jsme také přednášku o sluchových vadách, možnostech korekce sluchových 
vad a nabídce sluchadlových firem, které kompenzační pomůcky pro sluchově postižené zajišťují. 
V rámci sociální práce a doprovodů jsme zprostředkovali audiologické vyšetření s následnou 
korekcí sluchu 30 zájemcům v seniorském věku.

Domácí zdravotní péče

Rozvíjeli jsme spolupráci se zdravotními sestrami a fyzioterapeuty z domácí zdravotní péče. 
V současné době považujeme za velmi potřebné, aby se sociální a zdravotní péče o klienta 
propojovala a klient získal skutečně komplexní péči v domácím prostředí. Důležité je klienta 
i jeho rodinu informovat, co konkrétně nabízí sociální a co zdravotní péče a jakým způsobem 
jsou jednotlivé formy péče hrazeny (zdravotní pojištění, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, 
příspěvek na zvláštní pomůcku).

Posuny v péči

V rámci sociálního poradenství jsme se zaměřili mimo jiné i na získávání příspěvku na péči, 
příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Vzhledem k tomu, že jsme rozšířili tým 
sociálních pracovníků, byli jsme schopni pomoci 320 lidem.

Oproti předchozímu období se ve všech ohledech podařilo navýšit přímou péči. Nejčastějším 
úkonem byla pomoc při hygieně, která se oproti loňskému roku navýšila o více než 38 %, dále 
pomoc s podáním stravy (navýšení o 35 %) a pomoc s nákupy a úklidem domácnosti. Oproti 
loňskému roku se o 62 % navýšily doprovody k lékařům, na úřady a na vycházky.

Téměř 350  
hodin

doprovodů

78,8 let - 
Průměrný
věk klientů
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Změna časové náročnosti vybraných úkonů mezi lety 2020 a 2021 (v min.)

2020 2021 rozdíl v %

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 18 530 35 155 +89,7 %

Doprovázení (k lékaři, na úřady, vycházky apod.) 12 825 20 800 +62,2 %

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 1 410 2 210 +56,7 %

Pomoc při úkonech osobní hygieny 197 455 27 3946 +38,7 %

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 110 285 149 818 +35,8 %

Vedle základních činností pečovatelské služby jsme našim klientům zajišťovali i fakultativní 
(doplňkové) činnosti. Nejčastěji se jednalo o denní dohled, který si klienti sjednávali zejména 
kvůli pocitu větší bezpečnosti a jistoty. Pečovatel klienta v domluvených časech navštíví, zjistí, zda 
je v pořádku, případně mu pomůže nebo zprostředkuje potřebnou pomoc.

Další fakultativní činností, o kterou měli někteří klienti zájem, je péče o domácí mazlíčky (např. 
venčení a krmení psů, údržba zvířecího WC). Díky této pomoci mohou mít naši klienti u sebe 
i přes omezenou soběstačnost nepřetržitě svého zvířecího kamaráda.

Fakultativní služby v roce 2021
časová náročnost vybraných služeb v minutách

Denní dohled nad uživatelem

Péče o domácí mazlíčky

Konzultace a podpora v 
běžných činnostech

4000 8000 12000 160000

osobní péče
57%

zajištění chodu 
domácnosti

43%

Poměr jednotlivých druhů péče v roce 2021
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Zpětné vazby klientů

„Vážení, děkuji vám a vašim kolegyním za operativně realizovanou a poskytovanou pomoc 
v mém poúrazovém čase. V létě po jsem po zranění zůstala bezmocná, nechodící a sama.
Popis krizové a bezvýchodné situace není předmětem dopisu, ale akční, operativní a laskavé 
řešení vyplývající z mého následného a poúrazového kontaktu a realizovaná konkrétní 
odpověď Jihoměstské sociální a.s. si žádá a zaslouží v mém případě velké ĎEKUJI VÁM“

„Moc děkujeme za zorganizování pomoci pro naši maminku. Máma léta odmítala „cizí“ 
osobu, která by přicházela na pomoc, snesla jen nás, rodinu. Ale po tom, co poznala Vaši 
pečovatelku, máma úplně září. Pořád o ní mluví, jaká je milá, rychlá, šikovná a jak moc 
se na ni těší. Nám se obrovsky ulevilo, protože nejen že nás paní pečovatelka zastane, 
ale i předčí. Tedy díky Vám za výběr pečovatelky a mladé paní pečovatelce velké díky za 
slunce a energii, které k naší mámě vnesla.“

Příběh klienta

Pocit domova a laskavá péče vrátily paní Evě chuť do života

Paní Marie a paní Eva jsou dávné přítelkyně a sportovkyně tělem a duší. Eva (74 let) 
zůstala po prodělání mozkové příhody upoutaná na lůžku, trpěla nedostatkem kontaktu 
s blízkými a ztrácela chuť do života. O její situaci se dozvěděla Marie, pozitivní žena, 
která novou situaci přijala jako výzvu a byla rozhodnutá se o kamarádku postarat. 
Hned kontaktovala pečovatelskou službu a popsala zoufalou situaci své kamarádky. 
Koordinátorka PS konzultovala situaci s ošetřující lékařkou paní Evy, zprostředkovala 
kontakt na půjčovnu kompenzačních pomůcek (elektrická polohovací postel, mobilní 
zvedák) i na domácí zdravotní péči. Během týdne proběhla úprava bytu pro potřeby 
paní Evy, která byla sanitou převezena domů. Pečovatelé docházeli k paní Evě denně 
a pomáhali jí s hygienou na lůžku, výměnou inkontinenčních pomůcek, přesuny pomocí 
mobilního zvedáku. Koordinátorka i pečovatelé paní Marii zejména v počátcích péče 
cíleně edukovali – prakticky jí ukazovali, jak pečovat, a ta se postupně naučila o svou 
přítelkyni postarat zcela sama. Zdravotní i psychický stav Evy se velkými skoky zlepšoval. 
Po vzájemné domluvě mohlo po třičtvrtě roce dojít k ukončení smlouvy o poskytování 
pečovatelské služby, která pečovala o paní Evu pouze po nezbytnou dobu. Obě dámy ale 
ví, že v případě potřeby mohou pečovatelskou službu kdykoli kontaktovat, že jsme tu pro 
ně. Paní Eva i přes zdravotní omezení opět zažívá pocit domova a radost ze života.
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Stravovací provoz má dvě vlastní kuchyně – Stravovací centrum Křejpského a kuchyň v Domově 
pro seniory Jižní Město.

Stravovací centrum Křejpského zabezpečuje obědy pro:

• klienty terénní pečovatelské služby

• obyvatele domů s pečovatelskou službou

• zaměstnance Jihoměstské sociální a.s.

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

Rozvoz obědů klientům terénní pečovatelské služby probíhá od 8:30 do 12:30 h.

Výdej obědů v jídelně stravovacího centra probíhá v pracovní dny od 11:00 do 12:15 h.

O rozvoz jídel se starají čtyři posádky.

O víkendech a svátcích zabezpečuje obědy určené k rozvozu klientům terénní pečovatelské služby 
i obědy pro zaměstnance kuchyň v domově pro seniory. 

V souvislosti s epidemiologickými nařízeními jsme jídelnu přizpůsobili k možnosti vyzvednutí jídla 
u výdejního okénka, a podnikli jsme opatření k bezpečné distribuci stravy. Díky tomu jsme během 
celého roku provoz stravovacího centra nemuseli přerušit.

V kuchyni domova pro seniory se zajišťuje:

• celodenní stravování klientů domova pro seniory 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, vše pod dohledem nutriční terapeutky.

Celkem bylo v roce 2021 uvařeno 140 676 jídel. Z toho bylo 24 823 jídel celodenního stavování 
v domově pro seniory, 90 912 obědů bylo dovezeno klientům pečovatelské služby a 12 887 
obědů podaných klientům pečovatelské služby v jídelně stravovacího centra.

Stravovací provoz

Uvařeno
140 676 jídel
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Technický provoz zabezpečuje IT provoz společnosti, správu autoparku a základní údržbu objektů, 
v nichž společnost poskytuje své služby.

Pro potřeby společnosti využíváme celkem 9 automobilů. 7 
vozů je určeno pro zajištění terénní pečovatelské služby, 2 vozy 
slouží pro technické zabezpečení a potřeby ředitelství. Vozy pro 
pečovatelskou službu obsluhuje 6 řidičů.

Dokončili jsme generační výměnu rozvozových aut, pořízením 
čtvrtého vozu. V příštím roce plánujeme pořídit nový vůz s rampou 
pro hendikepované. Vůz bude sloužit pro technické zabezpečení a k přepravě vozíčkářů. V rámci 
zabezpečení provozu organizace najezdily naše vozy v uplynulém roce 46 976 km.

Začátkem roku se podařilo kompletně zrekonstruovat vzduchotechniku v kuchyni stravovacího 
centra Křejpského. Nyní už kapacitně dostačuje a splňuje veškeré platné normy. Významně se tak 
zlepšilo pracovní prostředí pro naše kuchaře. 

Technický provoz

46 976 km
za rok 2021
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Domov pro seniory Jižní Město má celkovou kapacitu 79 lůžek.

Odlehčovací centrum, s kapacitou 10 lůžek, nabízí zájemcům, hlavně pečujícím rodinám, 
krátkodobé respitní pobyty.

O klienty se stará tým 28 pečovatelek a vedoucí přímé péče, 5 zdravotních sester a vrchní sestra, 
fyzioterapeutka a nutriční terapeutka. Jednou týdně dochází za klienty praktická lékařka.

Covid-19

Rok 2021 opět výrazně poznamenala covidová pandemie. Na přelomu zimy a jara se nakazili 
téměř všichni klienti a také velká část personálu. Do přímé péče proto hned nastoupili i vedoucí 
pracovníci, ale přesto jsme byli ve velkém personálním oslabení. Situace se vyostřila natolik, 
že jsme se museli obrátit na pomoc dobrovolníků z řad příbuzných našich zaměstnanců 
a také dobrovolníků z Červeného kříže.  Znovu bychom i touto cestou rádi poděkovali všem 12 
dobrovolníkům, bez kterých bychom péči o klienty v tomto období nezvládli. DĚKUJEME!

Vzhledem k platným vládním opatřením jsme byli po většinu roku opět velmi omezeni 
v zajišťování společného programu pro klienty. Omezení společenské jsme se o to víc snažili 
klientům kompenzovat zprostředkováním videohovorů nebo telefonických hovorů s příbuznými. 
Navíc aktivizační pracovnice docházela za klienty na individuální návštěvy, při kterých se jim 
věnovala podle jejich potřeb a zájmů.

Aktivizace

Na konci roku už byla situace příznivější a my mohli zase nabízet klientům pestrý program aktivit. 
Oblíbenou aktivitou spojenou s reminiscenční terapií a prací se vzpomínkami je zejména vaření 
a pečení oblíbených jídel, trénování paměti, zooterapie – návštěvou zvířat z nedaleké farmy, která 
jsou krotká a zvyklá na lidi, cvičení na židlích, procházky apod.

Materiální vybavení

Snažili jsme se také zvýšit komfort každodenního života klientů lepším vybavením pokojů – nakoupili 
jsme nové noční stolečky a pro úplně imobilní klienty také jídelní/servírovací stolky, které slouží 
především ke stravování nebo odkládání věcí v dosahu klienta, který je ležící a dokáže být jen ve 
zvýšené poloze na posteli. Pořídili jsme nové polštáře, nástěnné hodiny do pokojů klientů, kde 
chyběly nebo přestaly fungovat. Zakoupili jsme dva nové mechanické vozíky, které jsou určené 
pro klienty částečně imobilní bez vlastního vozíku. Klientům je půjčujeme na doprovody k lékaři, 
nákupy nebo procházky po okolí.

Bazální stimulace

Směrem k personálu se nám, i přes „covidovou nepřízeň“, podařilo proškolit všechny zaměstnance 
v I. modulu bazální stimulace. Používáním technik bazální stimulace se zvyšuje kvalita života 
klienta, personál může využít iniciační dotek, vybrané styly masáží nebo prvky bazální stimulace
při koupeli či při polohování imobilního klienta.

Snažíme se také zlepšovat pracovní podmínky zaměstnancům – pořídili jsme nový kancelářský 
nábytek do pracoven zaměstnanců (kancelářská křesla k PC a kancelářské židle) a 2 nové 
multifunkční barevné tiskárny.

Domov pro seniory Jižní Město
a Odlehčovací centrum Janouchova
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76

Muži Ženy Celkem

99

Počet klientů DS (počet uzavřených smluv) za r. 2021

16
21

Muži Ženy Celkem

37

Počet klientů OC (počet uzavřených smluv) za r. 2021
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Aktivizujeme, nabízíme možnost seberealizace a účast na společenském dění.

V roce 2021 se nám podařilo zrealizovat většinu plánovaných aktivit nebo je nahradit podobnými, 
přispívajícími ke zkvalitnění života seniorů.

V období od května do prosince senioři odcvičili 756 dotovaných hodin a využili 1999 dotovaných 
vstupů do plaveckého bazénu Jedenáctka VS.

V roce 2021 jsme posílili zejména aktivity ve venkovním prostředí i v letních měsících.

Zorganizovali jsme komentované procházky s návštěvou atraktivních míst Prahy obohacených 
výkladem historie a souvislostí pro téměř 500 účastníků, celkem 1260 hodin.

Na turistické procházky do okolí Prahy se s námi vypravilo 179 zájemců o výjezdy do přírody, 
1224 hodin. Nově jsme rozšířili nabídku i pro skupinu zdatnějších turistů.

K cyklovýletům spojených s poznáváním nových míst a s cílem udržování fyzické kondice se 
připojilo 148 seniorů a seniorek, 1308hodin, kteří se pohybovali jak po vlastní ose, tak i s využitím 
vlaku, a přitom se dozvěděli i mnoho zajímavostí o navštívených místech.

Kluby seniorů, kurzy a akce
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Nabídli jsme zážitkové akce v podobě pěti výletů na zámek Kačina, do katedrály v Kutné Hoře 
a Sedlci, na zámky v Březnici, Blatné, Kynžvartu a na hrad Loket, na které se s námi vypravilo 251 
seniorů.

Společně strávené odpoledne při plavbě po Vltavě za doprovodu živé hudby využilo 148 seniorů 
a seniorek.

V roce 2021 jsme zorganizovali již XXII. ročník Sportovních her a handicapovaných občanů pro 
155 soutěžících a také Turnaj v pétanque pro 54 seniorů.

Potvrdilo se nám, že pro mnohé seniory a seniorky jsme byli jediným kontaktem s okolním světem 
a jak je důležité je provázet jejich životem, předcházet jejich obavám, úzkostem či izolaci. Na 
základě monitoringu těchto jevů jsme posílili schůzky klubů seniorů v domech s pečovatelskou 
službou i v období letních měsíců, kde jsme zorganizovali „schůzky při kávě“, ke kterým se bylo 
možné kdykoliv připojit.

Klubová setkávání, která nabízejí jak přátelské popovídání, probírání různých témat z oblasti 
mezilidských vztahů, povídání o knihách, filmech, osobnostech apod., ale i tématech 
z oblasti prevence zdraví, životních zkušeností a informací se uskutečnila v rozsahu 5180 hodin. 
Klientům vyžadujícím odbornou pomoc jsme zprostředkovali psychosociální podporu v trámci 
pilotního projektu VZP.

Zrealizovali jsme přednášky s odborníky z různých oborů medicíny zaměřené na osvětu seniorské 
populace, ale i podporu pečujících. V rámci Týdne sociálních služeb jsme nabídli „Den zdraví“ 
zaměřený na nedoslýchavost v běžném životě s účastí 172 účastníků. Dalšími tématy byly např. 
poruchy spánku a jejich možná řešení s účastí 144 seniorů.

K cestovatelským přednáškám, díky kterým jsme mohli nakouknout do různých částí světa, se 
připojilo 165 seniorů.

Ve spolupráci s Moudrou Sovičkou, z.s. si mohli zájemci z řad seniorů osvojit či zdokonalit 
uživatelské dovednosti při práci s PC, tabletem či chytrým telefonem.

Navázali jsme na šachovou tradici, kdy se opět začal scházet klub šachistů, který je otevřený 
i dalším zájemcům o královsku hru.
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Podpořili jsme mezigenerační setkávání s dětmi z MŠ MADOLINKA, Blatenská a Křejpského 
v rámci  projektu Mezi námi o.p.s. Děti nám chodili zazpívat „do oken“ a předat vlastnoručně 
vyrobené dárečky.

Připravili jsme tematické akce zprostředkovávající nejen společenský kontakt, ale i udržování 
tradic pro zájemce z klubů i  veřejnosti, tak jak nám to opatření spojená s Covidem umožnila.
Zrealizovali jsme akce Posvícení, Společenské a taneční odpoledne, ale i „koncerty do oken“ 
v DPS  pro 250 seniorů z MČ Praha 11.

V roce 2021, ještě výrazněji, než tomu bylo v letech předchozích, jsme se soustředili na 
zprostředkování sociálních kontaktů jako prevenci izolovanosti seniorů.

Nadále usilujeme o zachování standardu a dostupnosti aktivizačních programů pro seniory 
a seniorky z MČ Praha 11.

Zajímavost

• Nejstarší účastnice XXII. ročníku Sportovních her a handicapovaných občanů 101 let

• Nejstarší sportovec XXII. ročníku Sportovních her a handicapovaných občanů 99 let

• Nejstarší účastník turistických procházek pro svěží SENIORY a SENIORKY 87 let

Zpětná vazba 

„Moc děkujeme za krásny den, který jste pro seniory zorganizovali. Dovedeme si 
představit, kolik je za tím práce – určitě i mimo pracovní dobu.

Nápadité soutěže, oceňování sportovců, tombola, výběr hudby k poslechu i muzikálových 
melodií a ještě tolik dobrot a suvenýrů. Příjemné prostředí zahrady, pohodlné posezení 
a jako bonus sluníčko. Jsme plni dojmů, které jsou zdrojem energie pro všední dny.

Přejeme vám, aby to, co pro nás děláte i vás zpětně nabíjelo a měli jste dost energie na 
další práci! Přejeme vám i všem účastníkům pevné zdraví.“

Vladimír a Dana
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Zpráva auditora
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Účetní závěrka
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská 
sociální a.s. k roční účetní závěrce za rok 2021
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Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská 
sociální a.s. ke zprávě nezávislého auditora o ověření účetní 
závěrky za rok 2021
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Vyjádření dozorčí rady dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi 
propojenými osobami
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