Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2
telefon: (+420) 739 548 469 | e-mail: info@trass.cz | web: www.trass.cz

Ústavní sociální služby pro osoby
s postižením v Jihočeském kraji
Přehled a charakteristika ústavních pobytových sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením

Klient
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zakázka Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
Aktivita 5.4 Zpracování analýzy pro potřeby deinstitucionalizace – 13 krajů

Obsah
Stručné shrnutí - údaje o ústavních sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením
v Jihočeském kraji .............................................................................................................................. 5
Domovy pro osoby se zdravotním postižením.................................................................................. 5
Domovy se zvláštním režimem ........................................................................................................ 6
Chráněné bydlení ............................................................................................................................ 6
Týdenní stacionáře.......................................................................................................................... 7
1

Úvod ..............................................................................................................................................11

2

Postup výzkumného šetření a zpracování dat................................................................................12

3

4

2.1

Zdroje údajů ..........................................................................................................................12

2.2

Třídění sociálních služeb na ústavní a neústavní ...................................................................13

2.3

Důvod zjišťování některých údajů a jejich využití v transformaci .............................................15

2.3.1

Údaje o uživatelích ústavních služeb ..................................................................................15

2.3.2

Údaje o pracovnících ústavních služeb ..............................................................................15

2.3.3

Údaje o místě poskytování .................................................................................................15

2.3.4

Údaje o finančních zdrojích ................................................................................................16

2.3.5

Údaje o materiálním zázemí...............................................................................................16

2.3.6

Údaje o poskytovateli .........................................................................................................16

2.3.7

Údaje o roli kraje v kontrole kvality služeb ..........................................................................16

Základní údaje o Jihočeském kraji ..................................................................................................17
3.1

Sociální služby poskytované v Jihočeském kraji .....................................................................17

3.2

Srovnání kapacit ústavních a komunitních pobytových služeb ................................................20

3.3

Shrnutí...................................................................................................................................23

Souhrnné údaje o ústavních sociálních službách ............................................................................24
4.1.

5

Shrnutí ...............................................................................................................................41

Vybrané sociální služby a zhodnocení ústavních služeb .................................................................42
Domovy pro osoby se zdravotním postižením ........................................................................42

5.1
5.1.1

Celkové zhodnocení služeb ...............................................................................................42

5.1.2

Informace o ústavních službách a místech poskytování......................................................43

5.1.2.1

Lokalita poskytování sociální služby ...........................................................................43

5.1.2.2

Uživatelé služeb .........................................................................................................44

5.1.2.3

Pracovníci služeb .......................................................................................................49

5.1.2.4

Podmínky pro bydlení uživatelů služeb .......................................................................52

5.1.2.5

Majetek a vybavení služeb .........................................................................................54

5.1.2.6

Provozní výdaje a příjmy ............................................................................................56

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

2/110

5.1.2.7

Investice do služeb.....................................................................................................58

5.1.2.8

Závazek udržitelnosti investic .....................................................................................59

5.1.2.9

Právní forma a zřizovatel ............................................................................................59

Shrnutí ...............................................................................................................................60

5.1.3

Domovy se zvláštním režimem ..................................................................................................61

5.2.

5.2.1.

Celkové zhodnocení služeb............................................................................................61

5.2.2.

Informace o ústavních službách a místech poskytování ..................................................62

5.2.2.1.

Lokalita poskytování sociální služby .......................................................................62

5.2.2.2.

Uživatelé služeb .....................................................................................................62

5.2.2.3.

Pracovníci služeb ...................................................................................................65

5.2.2.4.

Podmínky pro bydlení uživatelů služeb ...................................................................67

5.2.2.5.

Majetek a vybavení služeb .....................................................................................69

5.2.2.6.

Provozní výdaje a příjmy ........................................................................................70

5.2.2.7.

Investice do služeb .................................................................................................71

5.2.2.8.

Závazek udržitelnosti investic .................................................................................71

5.2.2.9.

Právní forma a zřizovatel ........................................................................................71

5.2.3.
5.3.

Shrnutí ...........................................................................................................................72

Chráněné bydlení ..................................................................................................................73

5.3.1.

Celkové zhodnocení služeb............................................................................................73

5.3.2.

Informace o ústavních službách a místech poskytování ..................................................75

5.3.2.1.

Lokalita poskytování sociální služby .......................................................................75

5.3.2.2.

Uživatelé služeb .....................................................................................................75

5.3.2.3.

Pracovníci služeb ...................................................................................................78

5.3.2.4.

Podmínky pro bydlení uživatelů služeb ...................................................................79

5.3.2.5.

Majetek a vybavení služeb .....................................................................................80

5.3.2.6.

Provozní výdaje a příjmy ........................................................................................81

5.3.2.7.

Investice do služeb .................................................................................................82

5.3.2.8.

Závazek udržitelnosti investic .................................................................................83

5.3.2.9.

Právní forma a zřizovatel ........................................................................................83

5.3.3.
5.4.

Shrnutí ...........................................................................................................................83

Týdenní stacionář ..................................................................................................................85

5.4.1.

Celkové zhodnocení služeb............................................................................................85

5.4.2.

Informace o ústavních službách a místech poskytování ..................................................85

5.4.2.1.

Lokalita poskytování sociální služby .......................................................................85

5.4.2.2.

Uživatelé služeb .....................................................................................................86

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

3/110

5.4.2.3.

Pracovníci služeb ...................................................................................................89

5.4.2.4.

Podmínky pro bydlení uživatelů služeb ...................................................................91

5.4.2.5.

Majetek a vybavení služeb .....................................................................................93

5.4.2.6.

Provozní výdaje a příjmy ........................................................................................94

5.4.2.7.

Investice do služeb .................................................................................................96

5.4.2.8.

Závazek udržitelnosti investic .................................................................................97

5.4.2.9.

Právní forma a zřizovatel ........................................................................................97

5.4.3.
6.

7.

Shrnutí ...........................................................................................................................98

Finanční podpora služeb a kontrola kvality Jihočeským krajem .......................................................99
6.1.

Příspěvkový program podpora sociálních služeb ....................................................................99

6.2.

Příspěvek zřizovatele...........................................................................................................101

6.3.

Dotace na financování běžného provozu služeb...................................................................102

6.4.

Podpora a kontrola kvality sociálních služeb ........................................................................103

6.5.

Shrnutí.................................................................................................................................103

Závěr ...........................................................................................................................................104

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

4/110

Stručné shrnutí – údaje o ústavních sociálních službách pro osoby
se zdravotním postižením v Jihočeském kraji
V Jihočeském kraji je k 1. 3. 20121 celkem 33 služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacionáře) se souhrnnou kapacitou
1 370 lůžek. Z toho byla označena kapacita:


47 lůžek jako neústavní v rámci míst poskytování, tj. 3 % kapacity,



1 323 lůžek jako ústavní, tj. 97 % z celkové kapacity.

Při zaměření pouze na služby pro osoby se zdravotním postižením (a při vyloučení seniorů a případně
osob závislých na návykových látkách) se tento materiál týká 24 služeb, se souhrnnou kapacitou 1 117
lůžek. Z toho byla označena kapacita:


47 lůžek jako neústavní v rámci míst poskytování, tj. 4 % z celkové kapacity,



1 070 lůžek jako ústavní, tj. 96 % z celkové kapacity.

V ústavních službách žije2:


1 017 uživatelů,



z toho 41 dětí.

Výdaje na provoz ústavních služeb byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 1 642 525 199 Kč,
tj. průměrně 328 505 040 Kč za rok.
Pracovalo zde celkem 672,33 pracovníků v přímé péči na 499,92 úvazků, ostatního personálu 374,
v rámci 216,79 úvazků.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné z těchto
služeb.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V Jihočeském kraji je celkem 9 služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou
723 lůžek. Všechny tyto služby jsou ústavní.
Ve sledovaných službách žije²:

1



celkem 708 uživatelů,



z toho je 25 dětí.

Údaje v této části jsou výtahem nejdůležitější informací. Podrobnosti k jednotlivým údajům včetně uvedených zdrojů – viz

příslušné kapitoly.
2

Počty uživatelů k 31.12. 2010, případně 2011.
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Pracovalo zde celkem 393 pracovníků v přímé péči (312,69 úvazků) a 224 ostatních pracovníků
(135,76 úvazků).
Výdaje na provoz zkoumaných zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem
1 163 562 207 Kč, tj. průměrně 232 712 441 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce
2011 v rozmezí od 154 453 do 478 182 Kč. Průměrný náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 341 715
Kč a měsíčně 28 476 Kč.
Do zmiňovaných zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 70 019 743 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné
ze sledovaných služeb.

Domovy se zvláštním režimem
V Jihočeském kraji bylo k 1. 3. 2012 poskytováno celkem 10 služeb domovů se zvláštním režimem
s kapacitou 395 lůžek. Všechny služby byly zhodnoceny jako ústavní. S ohledem na cílové skupiny
bylo 8 těchto služeb vyloučeno z dalšího zkoumání. Blíže se materiál věnuje 2 službám se zaměřením
na osoby se zdravotním postižením s celkovou kapacitou 175 lůžek. V daných dvou službách žije3:


177 uživatelů,



z toho 0 dětí.

Pracovalo zde 108 pracovníků v přímé péči v rámci 102,54 úvazků a 38 ostatních pracovníků v rámci
34,9 úvazků.
Výdaje na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 282 049 049 Kč,
tj. průměrně 56 409 810 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí
od 361 681 do 492 479 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 427 080 Kč, tj.
35 590 Kč měsíčně.
Do sledovaných zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 37 249 093 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné
ze zkoumaných služeb.

Chráněné bydlení
V Jihočeském kraji bylo k 1. 3. 2012 registrováno celkem 8 služeb chráněného bydlení se souhrnnou
kapacitou 138 lůžek. Z toho:


neústavních je 5 služeb s kapacitou 31 lůžek;



ústavní jsou 3 služby s kapacitou 107 lůžek.

Zmíněné 3 ústavní služby jsou poskytovány na 4 různých místech (budovách/objektech); jedna ze služeb
je v rámci dané registrace poskytována na dvou místech. Jedna z ústavních služeb je určena seniorům.

3

Počty uživatelů k 31.12. 2010, případně 2011.
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V Jihočeském kraji jsou tak 2 ústavní služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením
s kapacitou 74 lůžek, poskytované na 3 místech:


1 místo poskytování je hodnoceno jako neústavní s kapacitou 16 lůžek;



2 místa jsou hodnocena jako ústavní s celkovou kapacitou 58 lůžek.

Celkem jsou tedy v Jihočeském kraji 2 místa poskytování ústavních služeb chráněného bydlení
s celkovou kapacitou 58 lůžek.
V ústavních místech poskytování žije4:


56 uživatelů,



z toho nebylo žádné dítě.

Pracovalo zde 44 pracovníků v přímé péči v rámci 26,6 úvazků a 45 ostatních pracovníků v rámci
18,5 úvazků.
Výdaje na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 82 069 145 Kč,
tj. průměrně 16 413 829 za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí od 248
708 do 369 296 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 309 002 Kč, tj. 25 750 Kč
měsíčně.
Do sledovaných zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 3 572 857 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné
ze zkoumaných služeb.

Týdenní stacionáře
V Jihočeském kraji je k 1. 3. 2012 poskytováno celkem 6 služeb týdenní stacionáře s celkovou
kapacitou 114 lůžek. Všechny služby týdenní stacionáře byly zhodnoceny jako ústavní. Žije v nich5:


76 uživatelů,



z toho 16 dětí.

Pracovalo zde 127 pracovníků v přímé péči na 58,64 úvazků a 67 ostatních pracovníků na 27,63
úvazků6.
Výdaje na provoz sledovaných zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 114 884
798 Kč, tj. průměrně 22 976 960 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí
od 196 882 do 332 505 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 258 570 Kč, tj. 21
548 Kč měsíčně.
Do zmiňovaných zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 12 489 557 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné
ze zkoumaných služeb.
4

K datu 31. 12. 2010, případně roku 2011

5

Počty uživatelů k 31.12. 2010, případně 2011.

6

Vysoký rozdíl mezi počtem pracovníků a úvazků může být způsoben jednak rozdělením výkonu činnosti pracovníků mezi

jednotlivými službami poskytovanými poskytovatelem, jednak návazností na kumulaci pozic u jednoho zaměstnance (jeden
z pracovníků v rámci části úvazku může pracovat na funkci údržbáře, správce a pracovníka v kuchyňském provozu). Rozdíly
mohou být také způsobené umělým dělením pracovních úvazků pracovníků pro účely žádosti o dotace ze státního rozpočtu.
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Finanční prostředky
Jihočeský kraj poskytuje peníze na provoz sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
jak formou dotačního programu, tak jako příspěvek zřizovatele.
Dotační program Jihočeského kraje podporuje poskytování komunitních služeb.
Příspěvek zřizovatele směřuje převážně do ústavních služeb.
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Seznam použitých pojmů a zkratek
Dítě – pro potřeby tohoto materiálu byla využita věková hranice 0 – 18 let (včetně), která odpovídá
zdrojovým datům.
Dostupnost sociální služby – ve smyslu předpokládané dostupnosti veřejných služeb v okolí místa
poskytování (s ohledem na typickou vybavenost obce ve vztahu k její velikosti, případně umístění služby
mimo obydlené území).
Komunitní služby – pro účely tohoto materiálu se za komunitní typy služeb považují terénní
a ambulantní služby sociální péče (včetně služeb pobytových, pokud nesplňují indikátory pro určení
ústavní sociální služby) a služby sociální prevence, které jsou určeny pro osoby se zdravotním
postižením. Konkrétně za komunitní druhy služeb byly označeny následující služby:




















odborné sociální poradenství,
osobní asistence,
pečovatelská služba,
tísňová péče,
tlumočnické služby,
průvodcovské a předčitatelské služby,
podpora samostatného bydlení,
odlehčovací služby,
centra denních služeb,
denní stacionáře,
týdenní stacionáře, které nebyly označeny jako ústavní,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,které nebyly označeny jako ústavní,
domovy se zvláštním režimem, které nebyly označeny jako ústavní,
chráněné bydlení,které nebylo označeno jako ústavní,
raná péče,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
sociálně terapeutické dílny,
sociální rehabilitace.

Kvalita sociálních služeb – za kvalitu sociálních služeb pro účely tohoto materiálu jsou považována
normativně určená kritéria kvality sociálních služeb v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tedy standardy kvality sociálních služeb vymezené
v příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.
Místo poskytování - za místo poskytování je pro potřeby tohoto materiálu určen areál/budova či místo
blízké. Místo poskytování může být také několik čísel popisných. Místo poskytování je určeno především
z důvodu, že jedna registrovaná služba (tj. jeden identifikátor služby) může mít dvě i více míst
poskytování (např. v různých obcích/městech i několik kilometrů vzdálených).
PNP – příspěvek na péči
Pracovníci v přímé péči – za pracovníky v přímé péči jsou pro účely tohoto materiálu považováni
pracovníci, kteří přímo poskytují základní činnosti uživatelům. Jedná se o pracovníky uvedené v § 115
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Osoba se zdravotním postižením je osoba s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo
kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
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Tato závislost není však způsobena z důvodu věku7. V některých částech tohoto materiálu je určen
odklon od této definice v důsledku možnosti a porovnatelnosti určitých dat, kdy za osobu se zdravotním
postižením je považována osoba, která byla uznána osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, tj. byl
jí přiznán stupeň závislosti.
Sociální služba – vychází se z definice normativní, tj. za sociální službu pro účely tohoto materiálu
se považuje: „činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám
za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ (§ 3 písm. a) zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Ústavní služba – za ústavní je označena taková sociální služba (nebo její část), která má registrovaný
jeden z následujících druhů služby:


domovy pro osoby se zdravotním postižením,



domovy se zvláštním režimem,



týdenní stacionáře,



chráněné bydlení.

a jestliže současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:


v jedné budově/objektu (případně areálu nebo v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů)
rovna nebo je vyšší než hodnota 19,



kapacita je nižší než podle podmínky první, ale služba je poskytována v budově/objektu
(případně areálu nebo v místě blízkém) s další pobytovou nebo ambulantní sociální službou
a společná kapacita v budově/areálu (nebo v místě blízkém) přesahuje 19 míst.

Závazek udržitelnosti – jedná se o závazek udržitelnosti poskytování sledované sociální služby
(případně jiné pobytové sociální služby) v daném objektu/budově. Závazek udržitelnosti vyplývá
především z vynaložených investičních prostředků z různých fondů (především z Regionálního
operačního programu, investičních titulů Ministerstva pro místní rozvoj).
Případné další pojmy jsou uvedeny v Metodice k realizaci analýz na krajské úrovni.

7

Definice přizpůsobena v návaznosti na definice zdravotního postižení uvedeného v § 3 písm. g) zákona č. 10/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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1 Úvod
Dokument „Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji“ byl vytvořen v rámci
zakázky Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, která je součástí projektu Podpora
transformace sociálních služeb realizovaného odborem sociálních služeb a sociální práce MPSV. Projekt
je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
V České republice probíhá proces deinstitucionalizace sociální péče pro osoby se zdravotním
postižením. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém projektu podporuje změnu ústavních zařízení
na služby poskytované v přirozeném prostředí. Jedná se přitom o pilotní projekt, který vytváří znalosti a
postupy pro deinstitucionalizaci dalších ústavních zařízení.
Zároveň v České republice chybí přehled ústavních sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením. Dosud se používal počet registrovaných služeb domovů pro osoby se zdravotním
postižením, ovšem tento údaj není dostatečný: může zahrnovat i služby, které ústavní nejsou (např. mají
nízkou kapacitu), a zároveň nezahrnuje další typy pobytových služeb, které mohou nést ústavní prvky.
Tento materiál je jedním ze 13 dokumentů, které ve svém celku přinášejí ojedinělý přehled ústavních
pobytových sociálních služeb ve všech krajích České republiky (kromě Prahy).
Účelem dokumentu je identifikovat pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
v Jihočeském kraji, které vykazují rysy ústavní péče; tedy vysokou koncentraci osob jedné cílové
skupiny a vyloučení z běžného prostředí. (Rysy ústavnosti týkající se přístupu k uživatelům služby
nebyly v tomto materiálu sledovány.)
Zároveň u zkoumaných služeb zachycuje charakteristiky, které se z hlediska transformace ústavního
zařízení ukazují jako klíčové: např. složení a věková struktura uživatelů, stav objektů nebo závazky
udržitelnosti vyplývající z uskutečněných investic.
Materiál také zjišťuje a vyhodnocuje finanční toky, které podporují poskytování ústavních služeb, ať už
v rovině provozní nebo investiční. Zaměřuje se i na některé další mechanismy, které ovlivňují
poskytování ústavní péče, např. podporu kvality sociálních služeb prováděnou jednotlivými kraji.
Tento dokument tak může sloužit jako základ pro nastavení strategie deinstitucionalizace jak
Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak i Jihočeským krajem.

Poděkování patří pracovníkům Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří spolupracovali na sběru údajů
pro zpracování materiálu. Děkujeme také všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří sdíleli informace
o svých organizacích.

Součástí analýzy jsou 2 přílohy:
 příloha č. 1 obsahuje údaje o příjmech a výdajích ústavních služeb v letech 2007 – 2011;
 příloha č. 2 obsahuje všechny tabulky a grafy obsažené v textu analýzy ve formátu pro další
zpracování; listy v tomto sešitu Excel jsou číslovány podle čísla tabulky (tedy tabulku č. 10
obsahuje list č. 10; grafy jsou vždy vloženy na list odpovídající číslu tabulky, za níž graf
následuje – tedy, pokud je graf 5 přímo za tabulkou 10, nachází se na listu 10).
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2 Postup výzkumného šetření a zpracování dat
Analýza zpracovává údaje, které jsou důležité z pohledu transformace ústavních sociálních služeb.

2.1 Zdroje údajů
Pro realizaci tohoto materiálu bylo využito následujících zdrojů:
 výkazy „V“, konkrétně výkaz Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách
poskytovaných v zařízeních sociálních služeb, a to za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
realizovaný podle zákona č. 89/1995 S., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů8,
 data ze systému vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, který je realizován
podle § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
za rok sledování 2009 a 20109,
 export dat z Registru poskytovatelů sociálních služeb,
 data z dotačního titulu MPSV na běžné financování sociálních služeb,
 data z Českého statistického úřadu,
 sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace - sběr
probíhal prostřednictvím dotazování (jak rozhovorů, tak dotazníků) a zjišťováním informací
z dostupných webových stránek poskytovatelů,
 sběr dat prostřednictvím pracovníků Národního centra podpory transformace v zařízeních – sběr
probíhal prostřednictvím pracovníků v zařízeních zapojených do projektu. Bylo využito
především konzultací se zástupci kraje, rozhovorů s pracovníky (zástupci) v zařízeních
a dotazníkového šetření (bylo rozesláno celkově 19 dotazníků a navráceno 19 dotazníků,
tj. návratnost dotazníků byla 100 %),
 sběr dat prostřednictvím pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazník
pro úředníky krajského úřadu,
 katastr nemovitosti10,
 informace o výsledku dotačního titulu byly získány na webových stránkách Jihočeského kraje11,
 další data poskytnutá z Krajského úřadu Jihočeského kraje.
V jednotlivých kapitolách přehledu a charakteristik pobytových sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením jsou uvedeny údaje o kapacitách (lůžkách) a počtu uživatelů vždy k různým
datům v návaznosti na jednotlivé zdroje dat. Z tohoto důvodu je třeba při další interpretaci materiálu
přihlížet k datu a údaji, který je v konkrétním případě uveden (například kapacita k určitému datu a počet
uživatelů k jinému datu).
Dále je v tomto dokumentu u jednotlivých dat uveden jejich zdroj. Podrobnější informace k průběhu
daného výzkumného šetření jsou uvedeny v Metodice k realizaci analýz na úrovni jednotlivých krajů
sestavené k tomuto účelu.

8

Zdroj webové stránky MPSV - Jednotlivé výkazy a jejich obsah [ze dne 29.2.2012]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/12748

9

Zdroj webové stránky MPSV – bližší informace - [ze dne 29.2.2012]: http://www.mpsv.cz/cs/8668

10

Zdroj elektronický katastr nemovitostí [ze dne 29.2.2012]. Dostupné z:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba
11

Zdroj webové stránky Jihočeského kraje [ze dne 30.4.2012]. Dostupné z: http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS
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V průběhu sběru dat nebylo možné zjistit a/nebo zpracovat některá data u všech služeb (poskytovatelů).
Důvodem bylo například nepodání výkazů, z kterých byly jednotlivé informace zjišťovány, nebo nepodání
úplných informací v dotazníku za jednotlivé služby. Neúplná data se týkají především prvních dvou
zdrojů uvedených na začátku této kapitoly (V výkazy a data ze systému vykazování) a následujících
zařízení:




Domov Pístina – služba domovy pro osoby se zdravotním postižením,
Týdenní stacionář Světluška – služba týdenní stacionáře,
Týdenní stacionář Duha – služba týdenní stacionáře.

Rizika tohoto výzkumu jsou uvedena v Metodice k realizaci analýz na krajské úrovni nebo v rámci
specifikace daného kraje v jednotlivých částech tohoto materiálu.

2.2 Třídění sociálních služeb na ústavní a neústavní
Pro potřeby této analýzy jsou za ústavní považovány ty služby, které splňují následující indikátory.
Za ústavní je označena sociální služba (nebo její část), která má registrovaný jeden z následujících
druhů služby:


domovy pro osoby se zdravotním postižením,



domovy se zvláštním režimem,



týdenní stacionáře,



chráněné bydlení

a jestliže současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:


v jedné budově/objektu (případně areálu nebo v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů)
rovna nebo je vyšší než hodnota 19 (tj. v jednom místě poskytování),



kapacita je nižší než podle podmínky první, ale služba je poskytována v budově/objektu
(případně areálu nebo v místě blízkém) s další pobytovou nebo ambulantní sociální službou
a společná kapacita v budově/areálu (nebo v místě blízkém) přesahuje 19 míst.

U sociální služby domovy se zvláštním režimem nebudou analyzovány některé cílové skupiny, které
nespadají do cílové skupiny osob se zdravotním postižením (např. osoby závislé nebo ohrožené
závislostí na návykových látkách).
Místo blízké = bezprostřední blízkost, např. za branou areálu, v sousedním domě.
Osoba se zdravotním postižením je osoba s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo
kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
Tato závislost však není způsobena z důvodu věku.
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Příklady:

Č.
př.

1.

2.

3.

4.

Příklad

Vyhodnocení – logika

Poskytovatel poskytuje sociální službu
chráněné bydlení, které má kapacitu
18 lůžek – toto chráněné bydlení je
poskytováno v jedné budově (tj.
na jednom místě). Chráněné bydlení
je však poskytováno v budově
společně s týdenním stacionářem,
který má kapacitu 20 lůžek.

V tomto případě je sice kapacita služby v rámci
jedné budovy nižší než 19, ale služba je
poskytována společně s další sociální službou
(týdenní stacionář), jejich společná kapacita je
38 lůžek, takže přesahuje stanovený limit
pro ústavnost služby (19 lůžek).

Sociální služba chráněné bydlení
(kapacita 6 lůžek) je poskytována
v rámci areálu domova pro osoby
se zdravotním postižením. Domek
s chráněným bydlením se nachází
u „vrat“ areálu z vnitřní strany. Domov
pro osoby se zdravotním postižením
má kapacitu 60 uživatelů.

Zde je sice kapacita u chráněného bydlení nižší
než 19, ale služba je poskytována v areálu
domova pro osoby se zdravotním postižením –
společná kapacita obou služeb přesahuje 19
lůžek.

Poskytovatel poskytuje sociální službu
domovy pro osoby se zdravotním
postižením, která má kapacitu 18
lůžek. V budově nebo areálu (nebo
blízkém okolí) této služby není
poskytována jiná sociální služba
ambulantní nebo pobytová.

Druh služby je sice druhem, který by mohl být
ústavní, ale kapacita je nižší než 19 a není
splněna ani druhá podmínka – tj. není
poskytována v budově/objektu či areálu (nebo
blízkém okolí) s jinou pobytovou nebo
ambulantní sociální službou.

Poskytovatel poskytuje sociální službu
domovy pro osoby se zdravotním
postižením – registrovaná celková
kapacita 90 lůžek. Služba je však
poskytována ve dvou budovách.
Každá z budov je v jiném městě.
Kapacita budov je:
první budova má 15 lůžek
druhá budova má 75 lůžek
Služba v první budově není
poskytována společně v budově nebo
areálu s další pobytovou nebo
ambulantní sociální službou.

Druh služby je druhem, který může být
identifikován jako ústavní. Sociální služba má
registrovanou celkovou kapacitu 90 lůžek,
avšak je poskytována ve dvou budovách. Dále
je třeba každou budovu posuzovat zvlášť:
první budova nesplňuje ani jednu
z následujících podmínek (kapacita vyšší než
19 lůžek a poskytování v budově/areálu nebo
místě blízkém s další pobytovou nebo
ambulantní službou).
Druhá budova splňuje podmínku kapacitní –
přesahuje kapacitu 19 lůžek na
budovu/objekt/areál.

Je služba
identifikována
jako ústavní –
ano/ne (jaká
část)

ANO

ANO

NE

1. budova
NE
2. budova
ANO
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2.3 Důvod zjišťování některých údajů a jejich využití v transformaci
Údaje sledované v této analýze jsou zaměřeny na využití v transformaci ústavní péče v péči komunitní.
Odrážejí dosavadní zkušenosti s transformací a přinášejí charakteristiky ústavů, které jsou klíčové
při nastavení postupu transformace v kraji. Následuje shrnutí vybraných druhů údajů a jejich využití
pro transformaci ústavní péče.

2.3.1 Údaje o uživatelích ústavních služeb
Vedle samotného počtu lidí, kteří žijí v ústavním prostředí, se analýza zaměřuje na další klíčové
charakteristiky:


počet dětí v ústavní péči – dětem v ústavní péči je nutné věnovat zvýšenou pozornost a učinit
kroky k tomu, aby se co nejdříve vrátily do běžného prostředí;



věk uživatelů ústavní péče – zkušenosti ukazují, že se zvyšujícím se věkovým průměrem
uživatelů roste náročnost transformace daného zařízení (objevují se tendence označit zařízení
za pobytovou službu pro seniory a tím ji „vyjmout“ z transformace; tyto tendence vycházejí
z mylného předpokladu, že zařízení pro starší věkové skupiny se transformace nedotýká);



cílová skupina uživatelů služby – jednotlivé cílové skupiny uživatelů mají svá specifika také
při zajišťování konkrétních transformačních kroků – viz doporučení pracovních skupin věnovaná
specifikům transformace ústavů pro lidi s tělesným a smyslovým postižením a pro lidi
s duševním onemocněním12; je třeba s nimi počítat a vhodně nastavit postup transformace
ústavu;



struktura uživatelů dle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči) –
poskytuje základní orientaci ve složení uživatelů podle potřebné péče a podpory; pro řádné
nastavení podpory jednotlivým uživatelům služby je však třeba provést posouzení nezbytné míry
podpory uživatele.13

2.3.2 Údaje o pracovnících ústavních služeb
Vedle počtu lidí, kteří pracují v ústavním prostředí, se analýza zaměřuje na další klíčové charakteristiky:


struktura pracovníků podle profesí – poskytuje základní přehled o personálním zajištění
služby; umožňuje učinit si představu o rozsahu personálních změn spojených s transformací
(přeškolování pracovníků apod.).

2.3.3 Údaje o místě poskytování
V této oblasti se jedná zejména o:


12

13

určení kapacity v místě poskytování, kde je služba poskytována – základní ukazatel
pro určení, zda je či není služba ústavní (viz výše);

Viz. www.trass.cz.
Doporučený

postup

č.

1

–

Posuzování

míry

nezbytné

podpory

uživatelů,

MPSV

2010.

Dostupné

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8817/Doporuceny_postup_c_1_2010.doc
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z:



lokalita poskytování – poskytuje základní informaci o umístění služby v území,
příp. dostupnosti veřejných služeb a koncentraci lidí s postižením vzhledem k velikosti sídla.

2.3.4 Údaje o finančních zdrojích
V této oblasti se jedná zejména o:


určení zdrojů, které se podílejí na financování ústavní péče – s cílem tyto zdroje
přesměrovat ve prospěch komunitně zajišťované podpory;



určení výše a zdrojů investic do ústavního majetku – s cílem tyto zdroje přesměrovat
ve prospěch komunitně zajišťované podpory.

2.3.5 Údaje o materiálním zázemí
V této oblasti se jedná zejména o:


určení závazků udržitelnosti plynoucích z investic do majetku – závazky udržitelnosti blokují
transformaci ústavních služeb a u zařízení, kde se vyskytují, je třeba zahájit kroky k jejich
odstranění;



stav budov – poskytuje představu o materiálním zázemí a stavu jednotlivých ústavů; jako
podklad pro postup transformace slouží zejm. u těch zařízení, jejichž zázemí je ve špatném
technickém stavu a vyžaduje investice do oprav – místo nevhodného zhodnocování ústavního
majetku (a prodlužování životnosti ústavu) je třeba zahájit kroky k transformaci těchto zařízení;



forma vztahu k prostorům poskytování služby – může ovlivňovat průběh transformace (např.
je-li poskytovatel v pronájmu, nemusí se zabývat dalším využitím objektu);



památková ochrana objektů – ovlivňuje možnosti nakládání s budovou v případě rekonstrukcí
či bezbariérových úprav, pokud by byl objekt vhodný pro poskytování komunitních sociálních
služeb.

2.3.6 Údaje o poskytovateli
V této oblasti se jedná zejména o:


právní forma – základní informace o krocích, které bude při transformaci třeba podniknout,
s kým bude třeba jednat apod.;



zřizovatel – určuje právní subjekt, který zřídil a zajišťuje provoz ústavní sociální služby a je tedy
odpovědný za její poskytování a transformaci.

2.3.7 Údaje o roli kraje v kontrole kvality služeb
V této oblasti se jedná zejména o to, zda a jakým způsobem kraj kontroluje a podporuje rozvoj kvality
v sociálních službách, které zřizuje. Kontrola kvality je jedním ze základních nástrojů
deinstitucionalizace.
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3 Základní údaje o Jihočeském kraji
V této části materiálu jsou shrnuty základní statistické údaje o kraji z pohledu počtu osob se zdravotním
postižením a počtu poskytovaných sociálních služeb obecně. V Jihočeském kraji žilo k 31. 12. 2011
celkem 639 09914 obyvatel. Ke květnu 2010 bylo v Jihočeském kraji celkem 20 169 osob, kterým byl
přiznán příspěvek na péči (byly uznány závislými na péči jiné fyzické osoby). Ze srovnání daných údajů
vyplývá, že v kraji bylo celkem 3,16 % osob z celkového počtu obyvatel, kterým byl přiznán příspěvek
na péči,15 a to i přes rozdíl v určení času.

3.1 Sociální služby poskytované v Jihočeském kraji
V následující tabulce je uveden počet vybraných druhů sociálních služeb, které jsou registrovány
na území kraje k 1. 3. 2012, včetně procentuálního poměru k celkovému počtu služeb. V kraji je
poskytováno 9 služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením (3,31 %), 10 služeb domovy
se zvláštním režimem (3,68 %), 8 služeb chráněné bydlení (2,94 %) a 6 služeb týdenní stacionáře
(2,21 %).

Tabulka 1 Počet jednotlivých druhů služeb poskytovaných na území kraje

14

Zdroj Český statistický úřad [ze dne 29.2.2012 ]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/home

15

Data z příspěvku na péči není možné rozdělit z dostupných zdrojů na osoby se zdravotním postižením a na seniory. Avšak

poměr určených čísel je pro účel dané komparace srovnatelný.
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Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012

Celková kapacita služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením v kraji je 723 lůžek (tj. průměrně
80,33 lůžka na jednu službu domovy pro osoby se zdravotním postižením), dále například u služeb
chráněné bydlení je celková kapacita 138 lůžek (průměrná kapacita je tedy 17,25 lůžek na službu).
Kapacitu dalších druhů služeb dle relevantních ukazatelů kapacity lze sledovat v níže uvedené tabulce.

Tabulka 2 Kapacity u jednotlivých druhů služeb v rámci forem poskytování

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012

V níže vedené tabulce je uveden počet obyvatel ke kapacitnímu údaji (na jedno lůžko) v rámci
jednotlivých druhů služeb. Nejméně obyvatel na jedno lůžko je ve službách domovy pro seniory, kde
na jedno lůžko je 219,77 obyvatel, a také ve službách domovy pro osoby se zdravotním postižením, kde
na jedno lůžko je 883,95 obyvatel. Naopak nejméně dostupné jsou odlehčovací služby, kdy na jedno
lůžko připadá 7 793,89 obyvatel, služba týdenní stacionáře (na jedno lůžko připadá 5 606,13 obyvatel)
a služba chráněné bydlení (na jedno lůžko připadá 4 631,15 obyvatel).
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Tabulka 3 Počet obyvatel kraje na jedno lůžko

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012

V následující tabulce je možné sledovat rozložení právních forem poskytovatele podle jednotlivých druhů
sociálních služeb. U služby domovy pro osoby se zdravotním postižením má z 9 služeb v 7 případech
poskytovatel právní formu příspěvkové organizace a ve 2 případech právní formu obecně prospěšné
společnosti. Níže je možné nalézt rozložení právních forem u ostatních druhů služeb.
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Tabulka 4 Jednotlivé druhy služeb podle právní formy poskytovatele

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012

3.2 Srovnání kapacit ústavních a komunitních pobytových služeb
Z důvodu možnosti bližšího zhodnocení jednotlivých vybraných druhů služeb, tj. domovů pro osoby
se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, chráněných bydlení a týdenních stacionářů,
byl v níže uvedené tabulce vytvořen celkový přehled služeb, které byly dle zvolených indikátorů
označeny za ústavní nebo neústavní (komunitní). Z dat uvedených v tabulce vyplývá16:

16



neústavní (komunitní) služby mají kapacitu 47 lůžek, což je 3,43 % z celkové kapacity
uvedených služeb v kraji;



za celkově neústavní sociální služby byly vyhodnoceny pouze některé služby chráněné bydlení,
jejichž kapacita činí 31 lůžek, což je 22,46 % z kapacity tohoto druhu služby;



za ústavní služby byly zhodnoceny všechny služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře;



celková kapacita vybraných služeb zhodnocených jako ústavní činí 1 323 lůžek, což je
96,57 % kapacity daných druhů služeb v kraji.

Bližší popis způsobu hodnocení jednotlivých služeb je možné nalézt v úvodní části a také v Metodice k realizaci analýz na

krajské úrovni.
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Tabulka 5 Základní přehled zhodnocení vybraných druhů služeb
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem

Neústavní služby
Počet
Kapacita
služeb
neústavní
0
0
0
0
5
31
0
0
5
31

Počet
služeb
9
10
3
6
28

Ústavní služby
Kapacita Kapacita
ústavní neústavní
723
0
395
91
16
114
0
1323
16

Celkový
počet
služeb
9
10
8
6
33

Celková
kapacita
služeb
723
395
138
114
1370

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím regionálních
pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce 2012
Vysvětlivky:
Položka „neústavní služby“ obsahuje služby, které jsou primárně neústavní – již podle kapacity služby nespadají do kategorie
ústavních služeb.
Položka „ústavní služby“ obsahuje služby, které jsou nejprve označeny jako ústavní. V dalším zjišťování jsou jejich kapacita a další
údaje rozděleny na ústavní a neústavní dle místa poskytování služby (viz kapitolu 2). Tato neústavní část je v tabulce označena
zelenou barvou.
V další části jsou sečteny celkové náklady neústavních služeb (primárně neústavních i oddělených od kapacit primárně ústavních).

Graf 1 Rozložení kapacit v základním zhodnocení na ústavní a neústavní

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím regionálních
pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce 2012

Ve výše uvedeném zhodnocení nebyly reflektovány cílové skupiny, ale pouze jednotlivé druhy služeb.
Ve zhodnocení, které je uvedeno v následující tabulce a grafu, byly vyloučeny cílové skupiny, na které
tento materiál není zaměřen – jedná se o seniory, případně osoby závislé na návykových látkách.
Tabulka 6 Základní přehled zhodnocení vybraných druhů služeb v návaznosti na cílovou skupinu
Neústavní služby
Kapacita
Počet služeb
neústavní
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
0
0
Domovy se zvláštním režimem
0
0
Chráněné bydlení
5
31
Týdenní stacionáře
0
0
Celkem
5
31
Druh služby

Počet služeb
9
2
2
6
19

Ústavní služby
Kapacita
ústavní
723
175
58
114
1070

Kapacita
neústavní
0
0
16
0
16

Celkový počet Celková kapacita
služeb
služeb
9
2
7
6
24

723
175
105
114
1117

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím regionálních
pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce 2012
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Graf 2 Rozložení kapacit v základním zhodnocení na ústavní a neústavní v návaznosti na cílovou
skupinu

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím regionálních
pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce 2012

Dále je možné sledovat náklady vybraných druhů sociálních služeb v návaznosti na rozlišení na osobní
(tj. personální) a ostatní náklady. Rozložení finančních prostředků vynakládaných na služby ústavní
a neústavní koresponduje s poměrem kapacit ústavních a neústavních služeb.

Tabulka 7 Náklady v rámci vybraných druhů služeb rozložené na ústavní a neústavní včetně
rozdělení na osobní (personální) a ostatní náklady
Neústavní služby
Osobní
Ostatní Celkové
náklady - náklady - náklady neústavní neústavní neústavní
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
0
0
0
Domovy se zvláštním režimem
0
0
0
Chráněné bydlení
4 041 156 1 926 628 5 967 784
Týdenní stacionáře
0
0
0
Celkem
4 041 156 1 926 628 5 967 784
Druh služby

Osobní
náklady ústavní
139 936 931
89 159 592
13 717 862
15 996 409
258 810 794

Ostatní
náklady ústavní
101 868 038
54 641 592
8 285 408
7 298 211

Ústavní služby
Celkové
Osobní
náklady - náklady ústavní neústavní
241 804 969
0
143 801 184
0
22 003 270 1 737 071
23 294 620
0
430 904 043 1 737 071

Ostatní
náklady neústavní
0
0
1 771 785
0
1 771 785

Celkové
osobní
Celkové
náklady - náklady neústavní neústavní
0
0
0
0
3 508 856 5 778 227
0
0
3 508 856 5 778 227

Celkové
ostatní
náklady neústavní
0
0
3 698 413
0
3 698 413

Celkové
náklady neústavní

Celkové
náklady

0
0
9 476 640
0
9 476 640

241 804 969
143 801 184
31 479 910
23 294 620
440 380 683

Zdroj: Export nákladů ze systému vykazování dat o poskytovaných sociálních službách za rok 2010. Rozděle ní je rozčleněno dle
míst poskytování k poměru kapacit

Při nákladovosti služeb je také třeba sledovat její návaznost na cílové skupiny. Z tohoto důvodu se níže
uvedená tabulka zaměřuje na rozložení nákladů osobních a ostatních u vybraných služeb v návaznosti
na cílovou skupinu tohoto materiálu.

Tabulka 8 Náklady v rámci vybraných druhů služeb rozložené na ústavní a neústavní včetně
rozdělení na osobní (personální) a ostatní náklady v návaznosti na cílovou skupinu
Druh služby
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Týdenní stacionáře
Celkem

Neústavní služby
Osobní
Ostatní
Celkové
náklady - náklady - náklady neústavní neústavní neústavní
0
0
0
0
0
0
4 041 156 1 926 628 5 967 784
0
0
0
4 041 156 1 926 628 5 967 784

Osobní
náklady ústavní
139 936 931
46 009 489
11 237 845
15 996 409
213 180 674

Ostatní
náklady ústavní
101 868 038
28 527 596
6 658 938
7 298 211

Ústavní služby
Celkové
Osobní
náklady - náklady ústavní neústavní
241 804 969
0
74 537 085
0
17 896 783 1 737 071
23 294 620
0
357 533 457 1 737 071

Ostatní
náklady neústavní
0
0
1 771 785
0
1 771 785

Celkové
náklady neústavní
0
0
3 508 856
0
3 508 856

Celkové
osobní
náklady neústavní
0
0
5 778 227
0
5 778 227

Celkové
ostatní
náklady neústavní
0
0
3 698 413
0
3 698 413

Celkové
náklady neústavní

Celkové
náklady ústavní

Celkové
náklady

0
0
9 476 640
0
9 476 640

241 804 969
74 537 085
17 896 783
23 294 620
357 533 457

241 804 969
74 537 085
27 373 423
23 294 620
367 010 097

Zdroj: Export nákladů ze systému vykazování dat o poskytovaných sociálních službách za rok 2010. Rozdělení je rozčleněno dle
míst poskytování k poměru kapacit
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3.3 Shrnutí
V Jihočeském kraji je celkem 24 pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Jejich celková kapacita činí 1 117 lůžek. Z toho:


47 lůžek je neústavních, tj. 4 % z celkové kapacity;



1 070 lůžek je ústavních, tj. 96 % z celkové kapacity.
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4 Souhrnné
službách

údaje

o

ústavních

sociálních

V návaznosti na přehled jednotlivých kapacit a jejich zhodnocení na ústavní a neústavní jsou
v následujících tabulkách a grafických znázorněních uvedeny nejdůležitější souhrnné údaje
o pobytových službách sociální péče pro osoby s postižením v Jihočeském kraji, které byly hodnoceny
jako ústavní s ohledem na místo poskytování sociální služby. Bližší informace pro jednotlivé vybrané
druhy služeb, včetně zhodnocení jednotlivých míst poskytování jako ústavních či neústavních, jsou
uvedeny v následující kapitole.

V Jihočeském kraji žije v ústavních službách celkem 1 017 lidí se zdravotním postižením. Z toho
je 41 dětí.
V Jihočeském kraji je celkem 19 míst poskytování ústavních služeb. V každém žije průměrně 54 lidí.
Nejvyšší počet lidí v jednom místě poskytování je 149.

Věková struktura uživatelů:


71,2 % uživatelů v ústavních sociálních službách je ve věku 27-65 let;



24,8 % uživatelů je ve věku 66-95 let;



4 % uživatelů jsou děti do 18 let.
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2622413
2911995
3172401
3259412

Domov PETRA Mačkov
Domov Pístina
Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
DOMEČEK
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

3649262
týdenní stacionáře

Sociální služby Světluška, o.p.s.

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

týdenní stacionáře

Denní a týdenní stacionář Klíček

Domov Libníč a Centrum
týdenní stacionáře
sociálních služeb Empatie
domovy se zvláštním
režimem
Prácheňské sanatorium o.p.s.
domovy pro osoby se Domov pro osoby se zdravotním
zdravotním postižením
postižením Osek

Týdenní stacionář Světluška
3710016
3755028
4309156
4542627
4651051

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

4959409

chráněné bydlení

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

5643671

týdenní stacionáře
domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Prácheňské sanatorium o.p.s.

Sociální služby Česká
Denní a týdenní stacionář
Klíček
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie
Prácheňské sanatorium
o.p.s.
Domov pro osoby se
zdravotním postižením Osek
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

Sociální služby Česká
7446328

domovy pro osoby se Domov pro osoby se zdravotním
zdravotním postižením
postižením Zběšičky
chráněné bydlení
Domov PETRA Mačkov

7580550

domovy pro osoby se Bobelovka - centrum pobytových
zdravotním postižením a ambulantních sociálních služeb
Celkem
Procentuální poměr

9240874

7896064

Prácheňské sanatorium
o.p.s.
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky
Domov PETRA Mačkov
Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

Mačkov 79, 388 01 Blatná
Pístina 59, 378 02 Stráž nad
Nežárkou
U Hvízdala 1327/6, České
Budějovice 2, 370 11 České
Budějovice 11
Javorník 74, Vacov, 384 73
Stachy
Libníč 17, 373 71 Rudolfov
U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice 1
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
Záluží 17, 390 02 Tábor 2
Pražská tř. 489/88, České
Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4

Evidenční počet
neuspokojených
žádostí o sociální
službu

2568368

ve věku nad 95 let

Domov PETRA Mačkov
Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Domov pro seniory Hvízdal České
domovy pro osoby se
Budějovice, příspěvková
zdravotním postižením
organizace
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Sociální pohoda, o.p.s.
domovy se zvláštním
Domov Libníč a Centrum
režimem
sociálních služeb Empatie

Týdenní stacionář Duha

ve věku 86 - 95 let

2427317

ve věku 76 - 85 let

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky

týdenní stacionáře
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
Jana Mukařovského 2309,
Budějovické Předměstí, 397
01 Písek 1

ve věku 66 - 75 let

Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

ve věku 27 - 65 let

Bobelovka - centrum pobytových
a ambulantních sociálních služeb

2326146

týdenní stacionáře

Adresa místa poskytování
(Budova/objekt/areálu)

ve věku 19 - 26 let

Název zařízení

ve věku 13 - 18 let

Identifikátor

ve věku 7 - 12 let

Poskytovatel

ve věku do 6 let

Druh služby

Počet uživatelů
(klientů)

Tabulka 9 Souhrn počtu uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) včetně věkové struktury
17
a počet neuspokojených žádostí u ústavních služeb

17,0

0,0

4,0

5,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

17,0

0,0

1,0

3,0

5,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

70,0

2,0

1,0

13,0

11,0

43,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

71,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

11,0

29,0

24,0

3,0

119

84,0

0,0

0,0

0,0

2,0

63,0

15,0

4,0

0,0

0,0

0

112,0

0,0

0,0

0,0

2,0

74,0

27,0

7,0

2,0

0,0

88

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

105,0

0,0

0,0

0,0

5,0

89,0

5,0

6,0

0,0

0,0

0

14,0

1,0

0,0

1,0

3,0

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

25,0

0,0

0,0

1,0

7,0

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

12,0

36,0

12,0

1,0

25

149,0

0,0

0,0

0,0

6,0

139,0

4,0

0,0

0,0

0,0

9

8,0

0,0

0,0

0,0

1,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

62,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

7,0

22,0

18,0

7,0

19

Zběšičky 23, 398 43
Bernartice u Milevska
Mačkov 79, 388 01 Blatná

74,0

0,0

2,0

2,0

18,0

52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

48,0

0,0

0,0

0,0

3,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

23,0

0,0

1,0

4,0

12,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

1 017,0

3,0
0,3%

9,0
0,9%

29,0
2,9%

79,0
7,8%

645,0
63,4%

81,0
8,0%

104,0
10,2%

56,0
5,5%

11,0
1,1%

309,0

Radčice 58, 389 01 Vodňany
Osek 1, 386 01 Strakonice 1
Pražská tř. 489/88, České
Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
17. listopadu 2444,
Budějovické Předměstí, 397
01 Písek 1

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

17

Kapacity jednotlivých míst poskytování ústavních služeb (a některé další údaje) jsou počítány poměrem z celku. To v některých
případech může vést k tomu, že se údaje o počtu osob, pracovníků apod. nevyskytují jako celá čísla. V tabulkách jsou zachován a
pro názornost výpočtu desetinná místa. V textu jsou údaje obvykle zaokrouhleny na celá čísla.

Graf 3 Věková struktura uživatelů ústavních služeb 2010/2011

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Pohlaví dospělých uživatelů:


438 mužů, tj. 45 % z dospělých uživatelů služby,



543 žen, tj. 55 % z dospělých uživatelů služby.

18

Pokud jsou odečteni uživatelé dvou služeb, konkrétně domovy pro osoby se zdravotním postižením
(Prácheňské sanatorium a Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice), ve kterých je odlišná věková
struktura uživatelů, je rozložení dospělých žen a mužů následující:
 410 mužů, tedy 48,3% z dospělých uživatelů služby,
 439 žen, tedy 51,7% z dospělých uživatelů služby.

18

Počet žen a mužů celkem se o 5 osob liší od celkového počtu uživatelů uvedeného v tab. 9. Důvodem může být chybné vyplnění

zdrojových dat, příp. meziroční rozdíl (s ohledem na dostupnost dat se vychází z roku 2010, příp. 2011, jak popsáno v metodice).

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

26/110
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Tabulka 10 Souhrn počtu dospělých uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) podle pohlaví
Druh služby

Poskytovatel

Identifikátor

Název zařízení

týdenní stacionáře

Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

2326146

Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

týdenní stacionáře

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky

2427317

Týdenní stacionář Duha

Domov PETRA Mačkov

2568368

Domov PETRA Mačkov

domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Jindřichův
Hradec

2622413

Domov Pístina

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov pro seniory Hvízdal České
Budějovice, příspěvková organizace

2911995

Domov pro seniory Hvízdal České
Budějovice
příspěvková organizace

domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy se zvláštním
režimem

Sociální pohoda, o.p.s.

3172401

DOMEČEK

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie

3259412

Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie

týdenní stacionáře

Sociální služby Světluška, o.p.s.

3649262

Týdenní stacionář Světluška

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Jindřichův
Hradec

3710016

Sociální služby Česká

týdenní stacionáře

Denní a týdenní stacionář Klíček

3755028

Denní a týdenní stacionář Klíček

týdenní stacionáře

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie

4309156

Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie

Prácheňské sanatorium o.p.s.

4542627

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Osek

4651051

domovy se zvláštním
režimem
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
chráněné bydlení

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie

4959409

Prácheňské sanatorium
o.p.s.
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Osek
Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie

týdenní stacionáře

Centrum sociálních služeb Jindřichův
Hradec

5643671

Sociální služby Česká

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Prácheňské sanatorium o.p.s.

7446328

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

domovy pro osoby se
zdravotním postižením
chráněné bydlení
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Celkem

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky
Domov PETRA Mačkov
Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

7580550
7896064
9240874

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky
Domov PETRA Mačkov
Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)
Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
Jana Mukařovského 2309,
Budějovické Předměstí, 397
01 Písek 1

Počet mužů dospělí

Počet žen dospělé

5

4

11

2

Mačkov 79, 388 01 Blatná

6

49

Pístina 59, 378 02 Stráž nad
Nežárkou
U Hvízdala 1327/6, České
Budějovice 2, 370 11 České
Budějovice 11
Javorník 74, Vacov, 384 73
Stachy

0

71

14

56

65

19

Libníč 17, 373 71 Rudolfov

62

50

0

0

19

86

U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice 1
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
Záluží 17, 390 02 Tábor 2
Pražská tř. 489/88, České
Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4

4

8

14

10

Radčice 58, 389 01 Vodňany

14

51

Osek 1, 386 01 Strakonice 1

149

0

5,3

2,7

3

0

14

48

40

30

2

46

Pražská tř. 489/88, České
Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
17. listopadu 2444,
Budějovické Předměstí, 397
01 Písek 1
Zběšičky 23, 398 43
Bernartice u Milevska
Mačkov 79, 388 01 Blatná
Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

11

10

438,3

542,7

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 4 Podíl mužů a žen z celkového počtu dospělých uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011)

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Kapacity jednotlivých míst poskytování ústavních služeb (a některé další údaje) jsou počítány poměrem z celku. To v některých

případech může vést k tomu, že se údaje o počtu osob, pracovníků apod. nevyskytují jako celá čísla. V tabulkách jsou zachován a
pro názornost výpočtu desetinná místa. V textu jsou údaje zaokrouhleny na celá čísla.
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Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

27/110

U dětských uživatelů je nejvíce uživatelů ve věkové struktuře 13-18 let (celkem 29). Ve službách jsou
také 3 děti do 6 let.

Tabulka 11 Počet dětí dle věkové struktury

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
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Graf 5 Rozložení věkové struktury dětí

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Struktura uživatelů podle stupně příspěvku na péči:


1 % uživatelů není příjemcem příspěvku na péči;



11 % uživatelů je příjemcem příspěvku na péči v I. stupni;



31 % uživatelů je příjemce příspěvku na péči ve II. stupni;



26 % uživatelů je příjemce příspěvku na péči ve III. stupni;



31 % uživatelů je příjemcem příspěvku na péči ve IV. stupni.
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Tabulka 12 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk u ústavně označených služeb –
20
souhrnné údaje

Domov PETRA Mačkov

Mačkov 79, 388 01 Blatná

Domov Pístina

Pístina 59, 378 02 Stráž nad
Nežárkou

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace

U Hvízdala 1327/6, České
Budějovice 2, 370 11 České
Budějovice 11

DOMEČEK

Javorník 74, Vacov, 384 73
Stachy

2568368
Domov PETRA Mačkov

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice, příspěvková
organizace

2622413

2911995

3172401
Sociální pohoda, o.p.s.
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

3259412

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

3649262
Sociální služby Světluška, o.p.s.

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Denní a týdenní stacionář Klíček

Týdenní stacionář Světluška
3710016

3755028

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

4542627

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

Radčice 58, 389 01 Vodňany

chráněné
bydlení

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

4959409

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

5643671

Prácheňské sanatorium o.p.s.
4651051

7446328
Prácheňské sanatorium o.p.s.

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky
Domov PETRA Mačkov
Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

4309156

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Osek

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

Sociální služby Česká
Denní a týdenní stacionář
Klíček

Libníč 17, 373 71 Rudolfov
U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice 1

Záluží 17, 390 02 Tábor 2
Pražská tř. 489/88, České
Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4

týdenní
stacionáře
domovy se
zvláštním
režimem
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

týdenní
stacionáře
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
chráněné
bydlení
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
Celkem

Týdenní stacionář Duha

2427317

7580550

7896064

9240874

Domov pro osoby se
zdravotním postižením Osek
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

Sociální služby Česká

Osek 1, 386 01 Strakonice 1
Pražská tř. 489/88, České
Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

17. listopadu 2444,
Budějovické Předměstí, 397
01 Písek 1

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

Zběšičky 23, 398 43 Bernartice
u Milevska

Domov PETRA Mačkov

Mačkov 79, 388 01 Blatná

Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

Průměrný věk uživatelů
(klientů)

týdenní
stacionáře
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
týdenní
stacionáře

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky

bez PNP

týdenní
stacionáře
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy se
zvláštním
režimem

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
Jana Mukařovského 2309,
Budějovické Předměstí, 397
01 Písek 1

IV. stupeň PNP

Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

III. stupeň PNP

2326146

II. stupeň PNP

Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

I. stupeň PNP

týdenní
stacionáře

Adresa Budova/objekt/areálu

počet uživatelů, jejichž
zdravotní stav vyžaduje
nákladnější stravování

Název zařízení

počet uživatelů
mobilních za pomoci
druhé osoby nebo techn.
pomůcek

Identifikátor

počet uživatelů trvale
upoutaných na lůžko

Poskytovatel

Počet uživatelů (klientů)

Druh služby

Příspěvek na péči

17,0

0,0

0,0

0,0

1,0

4,0

7,0

5,0

0,0

19,3

17,0

0,0

1,0

0,0

2,0

5,0

4,0

5,0

1,0

25

70,0

27,0

17,0

25,0

0,0

0,0

9,0

61,0

0,0

30,8

71,0

0,0

8,0

9,0

22,0

19,0

18,0

8,0

4,0

46,8

70,0

38,0

33,0

46,0

0,0

18,0

22,0

30,0

0,0

83,19

84,0

1,0

69,0

0,0

2,0

6,0

24,0

49,0

3,0

59

112,0

0,0

0,0

0,0

24,0

51,0

23,0

13,0

1,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

105,0

4,0

10,0

11,0

10,0

69,0

18,0

8,0

0,0

52

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

8,0

0,0

0,0

29,57

25,0

0,0

0,0

0,0

4,0

6,0

13,0

1,0

1,0

0

65,0

16,0

21,0

63,0

4,0

11,0

20,0

30,0

0,0

77,5

149,0

0,0

26,0

45,0

23,0

53,0

46,0

27,0

0,0

48,83

8,0

0,0

0,0

0,0

0,7

6,3

1,0

0,0

0,0

39,038

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

39,6

62,0

53,0

39,0

35,0

1,0

11,0

20,0

30,0

0,0

77,5

74,0

14,0

29,0

10,0

16,0

13,0

2,0

42,0

1,0

31,3

48,0

0,0

5,0

7,0

3,0

25,0

17,0

3,0

0,0

41,9

23,0

0,0

3,0

0,0

0,0

7,0

10,0

6,0

0,0

22,4

1 017,0

153,0

261,0

251,0

112,7

313,3

262,0

318,0

11,0

45,2

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

20

Kapacity jednotlivých míst poskytování ústavních služeb (a některé další údaje) jsou počítány poměrem z celku. To v některých

případech může vést k tomu, že se údaje o počtu osob, pracovníků apod. nevyskytují jako celá čísla. V tabulkách jsou zachována
pro názornost výpočtu desetinná místa. V textu jsou údaje zaokrouhleny na celá čísla. Toto platí i pro další obdobné tabulky.
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Graf 6 Rozložení stupňů závislosti – stupňů PNP - souhrn

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

V roce 2007 až 2011 činily celkové provozní náklady ústavních služeb 1 642 525 199
Kč.

Příjmy ústavních služeb v tomto období tvořily z:


38 % úhrady od uživatelů,



32 % státní dotace,



11 % ostatní příjmy,



7 % příspěvek zřizovatele,



7 % platby zdravotních pojišťoven,



5 % příjmy z vlastní činnosti.

Přepočteno na uživatele bylo v průměru vynaloženo na péči o jednoho uživatele v ústavních zařízeních
323 014 Kč za rok, tedy 26 918 Kč za měsíc21. Rozložení jednotlivých nákladů na lůžko je možné nalézt
ve zhodnocení jednotlivých druhů služeb.

21

Počítáme-li, že daný uživatel využíval službu po celý rok. Výše nákladů, viz tab. 13, počet uživatelů viz tab. 9.

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

31/110

Tabulka 13 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 – souhrn
Příjmy za rok 2007 - 2011 a jejich struktura

Druh služby

Poskytovatel

Identifikátor

Název zařízení

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

celkové příjmy 2007 až 2011

příjmy od klientů z úhrad za pobyt

dotace od státu (přímé dotace z
MPSV a dotace poskytnuté KÚ na
základě rozhodnutí MPSV)

dotace od zřizovatele

příjmy z vlastní činnosti

příjmy od zdravotních pojišťoven na místo poskytování

ostatní příjmy

přijaté dary (od právnických a
fyzických osob)

celkové výdaje 2007 až 2011

neinvestiční výdaje

investiční výdaje

Výdaje za rok 2007 - 2011 a jejich struktura

týdenní
stacionáře

Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

2326146

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb

Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec 1

30 771 980

7 795 055

12 844 000

8 703 237

558 543

319 406

551 738

38 728

31 930 609

31 677 679

252 930

týdenní
stacionáře

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

2427317

Týdenní stacionář
Duha

Jana Mukařovského
2309, Budějovické
Předměstí, 397 01
Písek 1

21 460 760

7 151 580

13 223 700

600 000

0

0

485 480

169 862

21 587 141

21 587 141

0

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Domov PETRA Mačkov

2568368

Domov PETRA
Mačkov

Mačkov 79, 388 01
Blatná

184 595 795

72 833 400

66 971 752

11 557 152

19 281 590

9 510 256

4 441 645

547 203

192 135 816

185 798 892

6 336 924

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

2622413

Domov Pístina

Pístina 59, 378 02 Stráž
nad Nežárkou

94 204 215

37 200 709

35 291 200

12 151 157

4 657 941

530 111

4 366 097

503 304

109 839 552

94 991 985

14 847 567

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice,
příspěvková organizace

2911995

Domov pro seniory
Hvízdal České
Budějovice
příspěvková
organizace

U Hvízdala 1327/6,
České Budějovice 2,
370 11 České
Budějovice 11

106 930 109

60 591 006

23 246 000

12 430 566

608 817

2 929 167

7 124 553

130 855

107 930 972

106 601 112

1 329 860

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Sociální pohoda, o.p.s.

3172401

DOMEČEK

Javorník 74, Vacov, 384
73 Stachy

50 611 627

12 523 191

18 148 000

0

37 526

2 622 131

1 101 427

17 000

64 780 922

64 780 922

0

domovy se
zvláštním
režimem

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

3259412

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

Libníč 17, 373 71
Rudolfov

202 806 344

70 212 279

80 061 498

16 235 512

1 106 548

13 245 334

21 945 173

336 045

204 420 127

192 151 415

12 268 712

týdenní
stacionáře

Sociální služby Světluška,
o.p.s.

3649262

Týdenní stacionář
Světluška

U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01
České Budějovice 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

3710016

Sociální služby Česká

Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův Hradec 1

202 816 096

56 468 014

65 560 000

15 166 266

27 340 910

1 701 775

36 265 347

88 028

212 012 468

203 550 197

8 462 271

týdenní
stacionáře

Denní a týdenní stacionář
Klíček

3755028

Denní a týdenní
stacionář Klíček

36 933 933

8 083 738

14 711 700

11 868 263

617 794

377 380

1 275 058

571 863

36 763 249

27 745 308

9 017 941

4309156

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

26 241 370

9 430 841

13 333 556

2 178 103

69 769

158 489

1 070 611

124 698

29 431 198

27 722 855

1 708 343

domovy se
zvláštním Prácheňské sanatorium o.p.s.
režimem

4542627

Prácheňské
sanatorium
o.p.s.

Radčice 58, 389 01
Vodňany

123 057 405

36 234 968

18 107 000

0

135 000

34 256 140

34 139 297

620 377

114 878 015

89 897 634

24 980 381

domovy pro
osoby se
Domov pro osoby se
zdravotním zdravotním postižením Osek
postižením

4651051

Domov pro osoby se
zdravotním
postižením Osek

Osek 1, 386 01
Strakonice 1

245 481 116

110 885 204

85 504 396

11 230 236

14 357 003

12 717 694

10 786 583

74 205

242 116 072

238 906 066

3 210 006

Pražská tř. 489/88,
České Budějovice 3,
370 04 České
Budějovice 4

8 837 373

4 329 289

3 908 458

364 563

41 316

0

193 743

42 659

8 494 110

7 827 747

666 363

týdenní
stacionáře

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

Záluží 17, 390 02 Tábor
2
Pražská tř. 489/88,
České Budějovice 3,
370 04 České
Budějovice 4

chráněné
bydlení

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

4959409

týdenní
stacionáře

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

5643671

Sociální služby Česká

Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův Hradec 1

7 281 561

1 578 681

3 224 400

978 506

398 987

35 898

1 065 089

3 822

7 622 158

6 111 815

1 510 343

domovy pro
osoby se
Prácheňské sanatorium o.p.s.
zdravotním
postižením

7446328

Prácheňské
sanatorium
o.p.s.

17. listopadu 2444,
Budějovické
Předměstí, 397 01
Písek 1

125 777 495

43 664 490

12 339 000

0

115 000

32 204 140

35 419 865

762 323

119 691 555

89 911 174

29 780 381

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

7580550

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

chráněné
bydlení

Domov PETRA Mačkov

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

Domov pro osoby se
Zběšičky 23, 398 43
zdravotním
Bernartice u Milevska
postižením Zběšičky

129 684 822

53 777 997

35 013 292

3 132 000

6 918 403

10 476 344

20 366 786

453 696

128 785 371

123 315 753

5 469 618

7896064

Domov PETRA
Mačkov

Mačkov 79, 388 01
Blatná

72 279 748

31 175 893

20 731 900

9 205 301

6 312 994

3 183 197

1 670 463

177 767

77 147 892

74 241 398

2 906 494

9240874

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb

Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec 1

56 754 727

18 363 110

28 550 392

8 064 927

641 362

319 406

815 529

61 857

56 289 222

55 706 106

583 116

1 726 526 476

642 299 445

550 770 244

123 865 789

83 199 503

124 586 868

183 084 484

4 724 292

1 765 856 449

1 642 525 199

123 331 250

Celkem

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku
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Graf 7 Struktura příjmů od roku 2007 do 2011 – souhrn

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku
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Tabulka 14 Přehled výdajů a příjmů jednotlivých typů služeb od roku 2007 do 2011
Druh služby

Kapacita zařízení Příjem celkem - stav Příjem na jednotku
Výdaj na jednotku
Výdaje celkem 2007
k 31.12.2007
k 31. 12.2007 v Kč
kapacity 2007
kapacity 2007

domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem

22

665
113
7
81
866

214 939 819
40 014 469
1 629 856
23 124 946
279 709 090

323 218
354 110
244 478
285 493
1 207 300

220 539 432
39 755 321
1 848 089
25 420 081
287 562 923

331 638
351 817
277 213
313 828

Kapacita zařízení Příjem celkem - stav Příjem na jednotku
Výdaj na jednotku
Výdaje celkem 2008
k 31.12.2008
k 31. 12.2008 v Kč
kapacity 2008
kapacity 2008
717
230 207 609
321 071
241 248 792
336 470
172
63 714 110
370 431
66 573 245
387 054
57
23 583 722
411 344
24 664 706
430 198
115
26 769 508
232 778
26 773 156
232 810
1 061
344 274 949
1 335 624
359 259 899
1 386 532
Kapacita zařízení Příjem celkem - stav Příjem na jednotku
Výdaj na jednotku
Výdaje celkem 2009
k 31.12.2009
k 31. 12.2009 v Kč
kapacity 2009
kapacity 2009
723
251 298 557
347 578
262 405 179
362 939
173
67 790 807
391 854
67 084 431
387 771
58
16 390 501
282 595
19 634 978
338 534
106
28 685 759
270 620
29 792 318
281 060
1 060
364 165 624
1 292 647
378 916 906
1 370 304
Kapacita zařízení Příjem celkem - stav Příjem na jednotku
Výdaj na jednotku
Výdaje celkem 2010
k 31. 12. 2010
k 31. 12. 2010 v Kč
kapacity 2010
kapacity 2010
722
249 488 053
345 551
265 506 294
367 737
175
71 728 325
409 876
71 669 588
409 541
56
19 394 489
346 330
19 300 320
344 649
106
24 969 352
235 560
25 135 598
237 128
1 059
365 580 219
1 337 318
381 611 800
1 359 055
Kapacita zařízení Příjem celkem - stav Příjem na jednotku
Výdaj na jednotku
Výdaje celkem 2011
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2011 v Kč
kapacity 2011
kapacity 2011
721
250 921 964
348 019
243 882 253
338 256
175
82 616 038
472 092
74 215 557
424 089
56
20 118 553
359 260
20 193 909
360 606
78
19 140 039
245 385
20 213 202
259 144
1 030
372 796 594
1 424 756
358 504 921
1 382 094
Celkové příjmy 2007 Celkové výdaje 2007
až 2011
až 2011
1 196 856 002
1 233 581 950
325 863 749
319 298 142
81 117 121
85 642 002
122 689 604
127 334 355
1 726 526 476
1 765 856 449

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku

Tabulka 15 Vývoj příjmů a výdajů na jednotku kapacity v letech 2007 - 2011
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením - příjmy
domovy pro osoby se zdravotním postižením - výdaje
domovy se zvláštním režimem - příjmy
domovy se zvláštním režimem - výdaje
chráněné bydlení - příjmy
chráněné bydlení - výdaje
týdenní stacionáře - příjmy
týdenní stacionáře - výdaje
Příjmy - celkem
Výdaje - celkem

2007
323 218
331 638
354 110
351 817
244 478
277 213
285 493
313 828
1 207 300
1 274 497

2008

2009

2010

2011

321 071
336 470
370 431
387 054
411 344
430 198
232 778
232 810
1 335 624
1 386 532

347 578
362 939
391 854
387 771
282 595
338 534
270 620
281 060
1 292 647
1 370 304

345 551
367 737
409 876
409 541
346 330
344 649
235 560
237 128
1 337 318
1 359 055

348 019
338 256
472 092
424 089
359 260
360 606
245 385
259 144
1 424 756
1 382 094

Průměr
337 087
347 408
399 673
392 054
328 801
350 240
253 967
264 794
1 319 529
1 354 496

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku
22

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji v jednotlivých letech vychází ze zdrojových dat. Může být způsobem skutečným rozdílem

těchto položek (např. pohledávkami za uživatele služeb), nebo nepřesností ve vyplnění zdrojových dat.
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Graf 8 Vývoj příjmů a výdajů na jednotku kapacity v letech 2007 – 2011 pro jednotlivé typy služeb

Graf 9 Vývoj celkových příjmů a výdajů sledovaných ústavních služeb na jednotku kapacity v
letech 2007 – 2011

Celkem v ústavních službách v Jihočeském kraji pracuje 1 046 zaměstnanců (716,71 úvazků). Z toho je
672 pracovníků přímé péče (499,92 úvazků) a 374 ostatních pracovníků (216,79 úvazků).
Poměr pracovníků v přímé péči je 70 % oproti 30 % ostatních pracovníků (v úvazcích).

Strukturu pracovníků v přímé péči (v úvazcích) tvoří:


60 % pracovníci v sociálních službách,



27 % zdravotničtí pracovníci,



4 % sociální pracovníci,



4 % pedagogičtí pracovníci,



5 % další odborníci.

Pracovníci v přímé péči se mohou jednomu klientovi věnovat v průměru 2,6 hodiny denně. Tento
23
čas zahrnuje veškerou péči poskytovanou jednomu uživateli.
23

Tj. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; soc iálně terapeutické
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Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Osek
Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie
Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec

Prácheňské sanatorium
o.p.s.
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky
Domov PETRA Mačkov
Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních sociálních
služeb

3755028

4309156

4542627

4651051

4959409

5643671

7446328

7580550

7896064

9240874

dohody - počet

dohody - úvazky

6,00

5,00

3,00

1,20

7,00

6,05

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

4,05

0,00

0,00

1,00

1,00

10,00

10,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

13,80

0,00

0,00

Mačkov 79, 388 01
Blatná

3,00

1,50

26,00

24,22

15,00

12,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

19,96

0,00

0,00

Pístina 59, 378 02 Stráž
nad Nežárkou

2,00

2,00

27,00

27,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

15,70

0,00

0,00

U Hvízdala 1327/6,
České Budějovice 2,
370 11 České
Budějovice 11

4,00

31,00

11,40

32,00

11,20

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

15,40

55,00

11,50

6,00

2,40

Javorník 74, Vacov, 384
73 Stachy

2,00

1,00

19,00

19,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

9,50

0,00

0,00

3,00

2,30

25,00

24,31

28,00

26,28

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

6,15

24,00

21,40

0,00

0,00

Libníč 17, 373 71
Rudolfov
U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01
České Budějovice 1
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův Hradec 1
Záluží 17, 390 02 Tábor
2
Pražská tř. 489/88,
České Budějovice 3,
370 04 České
Budějovice 4
Radčice 58, 389 01
Vodňany

Osek 1, 386 01
Strakonice 1
Pražská tř. 489/88,
České Budějovice 3,
370 04 České
Budějovice 4
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův Hradec 1
17. listopadu 2444,
Budějovické
Předměstí, 397 01 Písek
1

Zběšičky 23, 398 43
Bernartice u Milevska
Mačkov 79, 388 01
Blatná

Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec 1

3,00

1,50

6,00

3,80

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

2,50

0,00

0,00

3,00

2,70

47,00

44,65

8,00

7,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,00

32,80

0,00

0,00

1,00

0,50

5,00

2,44

3,00

3,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

3,88

0,00

0,00

1,00

0,30

6,00

6,00

5,00

4,75

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

1,30

10,00

2,80

0,00

0,00

1,00

0,50

28,00

28,00

14,00

14,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

13,50

0,00

0,00

0,33

0,33

8,67

8,67

6,33

6,33

4,67

4,67

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,67

0,27

5,33

5,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,33

0,93

6,00

2,00

0,00

0,00

3,00

0,15

47,00

2,35

7,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,60

0,00

0,00

1,00

0,50

30,00

30,00

14,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

1,00

1,00

18,00

18,00

10,00

10,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

13,80

0,00

0,00

3,00

1,12

19,00

17,12

15,00

1,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

16,50

12,00

5,40

1,00
35,00

0,50
17,62

15,00
379,00

14,50
301,62

3,00
184,33

1,30
134,58

2,00
23,67

1,50
21,22

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
50,33

0,00
23,78

9,00
374,00

4,50
216,79

0,00
18,00

0,00
7,80

Celkem ostatních pracovníků úvazky

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

3710016

0,45

Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec 1
Jana Mukařovského
2309, Budějovické
Předměstí, 397 01 Písek
1

Celkem ostatních pracovníkůpočet

týdenní
stacionáře
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
chráněné
bydlení
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
celkem

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

3649262

1,00

Adresa budova/objekt/areálu

Celkem pracovnínů v přímé péči úvazky

chráněné
bydlení

Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec
Denní a týdenní
stacionář Klíček

3259412

ostatní pracovníci - úvazky

Sociální služby
Světluška, o.p.s.

3172401
Sociální pohoda, o.p.s.
Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

ostatní pracovníci - počet

týdenní
stacionáře
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
týdenní
stacionáře

2911995

další odborní pracovníci, kteří
přímo poskytují sociální služby
- počet

Domov pro seniory
Hvízdal České
Budějovice,
příspěvková organizace

2622413

další odborní pracovníci, kteří
přímo poskytují sociální služby
- úvazky

Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec

manželští a rodinní poradci úvazky

2568368
Domov PETRA Mačkov

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy se
zvláštním
režimem

týdenní
stacionáře
domovy se
zvláštním
režimem
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

2427317

pedagogičtí pracovníci -úvazky

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

manželští a rodinní poradci počet

týdenní
stacionáře
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

pedagogičtí pracovníci -počet

2326146

zdravotničtí pracovníci - počet

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních sociálních
služeb

zdravotničtí pracovníci úvazky

týdenní
stacionáře

pracovníci v sociálních
službách - úvazky

Identifikátor

sociální pracovníci - úvazky

Poskytovatel

pracovníci v sociálních
službách - počet

Druh služby

sociální pracovníci - počet

Zaměstnanci - přepočteno ku kapacitě místa poskytování

Celkem pracovníků v přímé péči počet

Tabulka 16 Údaje o personálním zabezpečení služeb zhodnocených jako ústavnísouhrn

17,00

12,70

9,00

4,05

18,00

18,00

17,00

13,80

44,00

38,29

40,00

19,96

34,00

34,00

23,00

15,70

106,00

38,00

55,00

11,50

29,00

28,00

11,00

9,50

64,00

59,04

24,00

21,40

10,00

5,80

5,00

2,50

58,00

55,00

41,00

32,80

11,00

6,94

8,00

3,88

14,00

12,35

10,00

2,80

44,00

43,50

14,00

13,50

20,00

20,00

13,00

13,00

7,33

6,37

6,00

2,00

57,00

2,85

18,00

0,60

45,00

44,50

15,00

15,00

36,00

36,00

17,00

13,80

37,00

19,69

39,00

16,50

21,00

17,80

9,00

4,50

672,33

498,82

374,00

216,79

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012

Graf 10 Údaje o personálním zabezpečení poměru pracovníků v přímé péči a ostatních - souhrn

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012;
primárně byl využit rok 2010, pouze v případě, že počátek poskytování služby byl až následující rok nebo žádost
o dotaci na rok 2010 nebyla podána, byla využita data z následujících let, tedy z roku 2011 nebo 2012
činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Postup výpočtu je uveden v Metodice k realizaci analýz na krajské úrovni.
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Tabulka 167 Investice – souhrnné údaje

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

37/110

Tabulka 178 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů
Druh služby

týdenní stacionáře

týdenní stacionáře
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy se zvláštním
režimem

týdenní stacionáře
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
týdenní stacionáře

Poskytovatel
Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky
Domov PETRA Mačkov
Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice,
příspěvková organizace
Sociální pohoda, o.p.s.
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

Identifikátor
2326146

2427317
2568368
2622413
2911995
3172401
3259412

Sociální služby Světluška,
o.p.s.

3649262

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Denní a týdenní stacionář
Klíček

3710016

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

4309156

3755028

týdenní stacionáře
domovy se zvláštním
režimem
domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Prácheňské sanatorium o.p.s.
Domov pro osoby se
zdravotním postižením Osek
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

4959409

chráněné bydlení

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

5643671

týdenní stacionáře
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
chráněné bydlení
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
celkem

4542627
4651051

7446328
Prácheňské sanatorium o.p.s.
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky
Domov PETRA Mačkov
Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

7580550
7896064
9240874

Adresa místa poskytování
Název zařízení
(budova/objekt/areál)
Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb, Otín 90, 377 01 Jindřichův
(týdenní stacionář)
Hradec 1
Jana Mukařovského 2309,
Týdenní stacionář Duha
Budějovické Předměstí,
397 01 Písek 1

Kapacita zařízení

Celkové provozní Náklad na lůžko za Náklad na lůžko za
výdaje
rok
měsíc

25

8312621

332 505

27 709

0

0

0

0

Domov PETRA Mačkov

70

33472736

478 182

39 848

Domov Pístina

70

12959777

185 140

15 428

70

23832297

340 461

28 372

82

12665176

154 453

12 871

361 681

30 140

Mačkov 79, 388 01 Blatná
Pístina 59, 378 02 Stráž nad
Nežárkou
Domov pro seniory Hvízdal České U Hvízdala 1327/6, České
Budějovice
Budějovice 2, 370 11 České
příspěvková organizace
Budějovice 11
Javorník 74, Vacov, 384 73
DOMEČEK
Stachy
Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie
Libníč 17, 373 71 Rudolfov
U Jeslí 198/13, České
Týdenní stacionář Světluška
Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice 1
Česká 1175, Jindřichův
Sociální služby Česká
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
Denní a týdenní stacionář Klíček
Záluží 17, 390 02 Tábor 2
Pražská tř. 489/88, České
Domov Libníč a Centrum sociálních
Budějovice 3, 370 04 České
služeb Empatie
Budějovice 4
Prácheňské sanatorium
Radčice 58, 389 01
o.p.s.
Vodňany
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Osek
Osek 1, 386 01 Strakonice 1
Domov Libníč a Centrum sociálních Pražská tř. 489/88, České
služeb Empatie
Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4
Česká 1175, Jindřichův
Sociální služby Česká
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
17. listopadu 2444,
Prácheňské sanatorium
Budějovické Předměstí,
o.p.s.
397 01 Písek 1
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky

Zběšičky 23, 398 43
Bernartice u Milevska
Domov PETRA Mačkov
Mačkov 79, 388 01 Blatná
Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb Otín 90, 377 01 Jindřichův
(DOZP)
Hradec 1

110

39784898

0

0

0

0

110

42064700

382 406

31 867

23

4528286

196 882

16 407

25

5843313

233 733

19 478

492 479

41 040

65

32011134

150

46709133

311 394

25 950

8

1989663

248 708

20 726

5

1355806

271 161

22 597

71

32011134

450 861

37 572

74

27067574

365 778

30 482

48

17726193

369 296

30 775

24

9762225

406 759

33 897

1 030

352 096 666

5 581 879

465 157

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011
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Graf 11 Průměrné měsíční náklady na lůžko v Kč v roce 2011 u jednotlivých poskytovatelů

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

Tabulka 18 Osobní a ostatní náklady u jednotlivých služeb v roce
2010
osobní náklady

ostatní náklady

celkové náklady ústavní

osobní náklady ústavní

ostatní náklady ústavní

8787933

5506287

3281646

2 195 535

1 220 001

975 534

33 993 258

20 761 927

13 231 331

33 993 258

20 761 927

13 231 331

Javorník 74, Vacov, 384 73 Stachy

23 413 256

12 127 046

11 286 210

23 413 256

12 127 046

11 286 210

Libníč 17, 373 71 Rudolfov

42 207 349

27 750 208

14 457 141

42 207 349

27 750 208

14 457 141

U Jeslí 198/13, České Budějovice
4, 370 01 České Budějovice 1

1 200 000

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

0

40 288 295

22 088 252

18 200 043

40 288 295

22 088 252

18 200 043

5 483 146

3 925 708

1 557 438

5 483 146

3 925 708

1 557 438

Poskytovatel

Název zařízení

Adresa poskytovatele

týdenní stacionáře

Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

2326146

Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

Otín 90, 377 01 Jindřichův Hradec
1

týdenní stacionáře

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zběšičky

2427317

Týdenní stacionář Duha

Zběšičky 23, 398 43 Bernartice u
Milevska

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov PETRA Mačkov

2568368

Domov PETRA Mačkov

Mačkov 79, 388 01 Blatná

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

2622413

Domov Pístina

Česká 1175, Jindřichův Hradec II,
377 01 Jindřichův Hradec 1

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Sociální pohoda, o.p.s.

3172401

DOMEČEK

domovy se zvláštním
režimem

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie

3259412

Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie

týdenní stacionáře

Sociální služby Světluška, o.p.s.

3649262

Týdenní stacionář Světluška

Druh služby

Z toho náklady ústavní

celkové náklady

Celkové náklady
Identifik
átor

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

3710016

Sociální služby Česká

Česká 1175, Jindřichův Hradec II,
377 01 Jindřichův Hradec 1

týdenní stacionáře

Denní a týdenní stacionář Klíček

3755028

Denní a týdenní stacionář Klíček

Záluží 17, 390 02 Tábor 2

týdenní stacionáře

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie

4309156

Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie

Libníč 17, 373 71 Rudolfov

6 071 876

4 404 053

1 667 823

6 071 876

4 404 053

1 667 823

domovy se zvláštním
režimem

Prácheňské sanatorium o.p.s.

4542627

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

Velvarská 1650/11, Praha 6Dejvice, 160 00 Praha 6

32 329 736

18 259 281

14 070 455

32 329 736

18 259 281

14 070 455

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Osek

4651051

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Osek

Osek 1, 386 01 Strakonice 1

48 889 634

28 805 812

20 083 822

48 889 634

28 805 812

20 083 822

chráněné bydlení

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie

4959409

Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie

Libníč 17, 373 71 Rudolfov

5 263 284

2 605 607

2 657 677

1 754 428

868 536

885 892

týdenní stacionáře

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

5643671

Sociální služby Česká

Česká 1175, Jindřichův Hradec II,
377 01 Jindřichův Hradec 1

1 751 665

960 361

791 304

1 751 665

960 361

791 304

7446328

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

34 489 496

17 618 676

16 870 820

34 489 496

17 618 676

16 870 820

22 706 627

14 495 100

8 211 527

22 706 627

14 495 100

8 211 527

28 440 029

18 049 388

10 390 641

28 440 029

18 049 388

10 390 641

16 142 355

10 369 309

5 773 046

16 142 355

10 369 309

5 773 046

9 584 374

5 990 730

3 593 644

9 584 374

5 990 730

domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Prácheňské sanatorium o.p.s.

7580550

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky

Velvarská 1650/11, Praha 6Dejvice, 160 00 Praha 6
U Hvízdala 1327/6, České
Budějovice 2, 370 11 České
Budějovice 11
Zběšičky 23, 398 43 Bernartice u
Milevska

7896064

Domov PETRA Mačkov

Mačkov 79, 388 01 Blatná

9240874

Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

Otín 90, 377 01 Jindřichův Hradec
1

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice,
2911995
příspěvková organizace

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zběšičky

chráněné bydlení

Domov PETRA Mačkov

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

Domov pro seniory Hvízdal České
Budějovice, příspěvková organizace

Celkem

361 042 313 214 917 745 146 124 568 350 941 059 208 894 388

3 593 644
142 046 671
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Zdroj: Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách za rok 2010

Graf 12 Rozložení osobních a ostatních nákladů u jednotlivých služeb v roce 2010

Zdroj: Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách za rok 2010
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4.1.

Shrnutí

Celková kapacita ústavních služeb/míst poskytování je 1070.
V ústavních službách/místech poskytování žije:


1 017 uživatelů k 31. 12. 2010 (případně 2011),



z toho 41 dětí.

Výdaje na provoz těchto služeb byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 1 642 525 199 Kč,
24
tj. průměrně 328 505 040 Kč za rok.
Pracovalo zde celkem 672 pracovníků v přímé péči na 499,92 úvazků, ostatního personálu 374 v rámci
216,79 úvazků.

Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné
ze sledovaných služeb.

24

Náklady za 5leté období jsou odvislé od data počátku poskytování sociální služby (které mohlo být i v průběhu roku), a také roku

počátku poskytování sociálních služeb. Toto zkreslení se projevuje i při uvádění průměrných hodnot za jednotlivé roky.
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5 Vybrané sociální
ústavních služeb

služby

a

zhodnocení

V návaznosti na základní informace o kraji a ústavních službách budou v této části zhodnoceny
jednotlivé sociální služby s ohledem na to, zda splňují indikátory pro označení ústavní služby. Z důvodu
přehlednosti jednotlivých dat byly vytvořeny následující podkapitoly pro každý zmíněný druh služeb
zvlášť.

5.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
5.1.1 Celkové zhodnocení služeb
V Jihočeském kraji bylo k 1. 3. 2012 registrováno 9 služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením
s celkovou kapacitou 723 lůžek. Z toho:


neústavních je 0 služeb;



ústavních je všech 9 služeb.

Těchto 9 ústavních služeb je poskytováno na 9 různých místech (budovách/objektech) a věnuje se jim
následující část dokumentu.
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Tabulka 19 Rozdělení služeb, kapacity, cílová skupina, věková struktura a zhodnocení
na ústavní/neústavní – domovy pro osoby se zdravotním postižením
Poskytovatel

IČ

Identifikátor

Adresa
poskytovatele

Název zařízení

Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec 1

Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních
služeb

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních sociálních
služeb

75011212

9240874

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

75011191

2622413

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

75011191

3710016

Domov PETRA Mačkov

70871779

2568368

Mačkov 79, 388 01
Blatná

Domov PETRA
Mačkov

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Osek

70871795

4651051

Osek 1, 386 01
Strakonice 1

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

70869669

7580550

Zběšičky 23, 398 43
Bernartice u
Milevska

Adresa místa poskytování Kapacita (budova/objekt/areálu) počet lůžek

Mačkov 79, 388 01 Blatná

Cílová skupina

Věková struktura

Je služba
označena za
ústavní?

Počet míst poskytování
(objektů/budov/areálů)

ano

1

ano

1

ano

1

ano

1

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

24

osoby s mentálním postižením

70

osoby s mentálním postižením

110

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Javorník 74, Vacov, 384 73
Stachy

70

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Osek

Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

150

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

ano

1

Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Zběšičky

Osek 1, 386 01 Strakonice 1

76

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

ano

1

17. listopadu 2444,
Budějovické Předměstí,
397 01 Písek 1

70

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

mladší senioři (65 – 80 let)

ano

1

ano

1

ano

1

Česká 1175,
Jindřichův Hradec II,
Pístina 59, 378 02 Stráž nad
Domov Pístina
377 01 Jindřichův
Nežárkou
Hradec 1
Česká 1175,
U Hvízdala 1327/6, České
Jindřichův Hradec II, Sociální služby
Budějovice 2, 370 11 České
377 01 Jindřichův
Česká
Budějovice 11
Hradec 1

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice,
příspěvková organizace

00666238

2911995

Domov pro
U Hvízdala 1327/6, seniory Hvízdal
České Budějovice 2,
České
370 11 České
Budějovice
Budějovice 11
příspěvková
organizace

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

25156349

7446328

Velvarská 1650/11,
Praha 6-Dejvice, 160
00 Praha 6

Prácheňské
sanatorium
o.p.s.

Zběšičky 23, 398 43
Bernartice u Milevska

71

osoby se zdravotním postižením

Sociální pohoda, o.p.s.

26097982

3172401

Javorník 74, Vacov,
384 73 Stachy

DOMEČEK

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

82

osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

celková kapacita

723

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

celkový počet míst poskytování
(objektů/budov/areálů)

9

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím regionálních
pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce 2012

5.1.2 Informace o ústavních službách a místech poskytování
5.1.2.1

Lokalita poskytování sociální služby

Dosažitelnost běžně dostupných služeb a běžného způsobu života je mimo jiné odvislá od lokality
poskytování služby. Při zhodnocení této oblasti, kterou je u konkrétních služeb možné sledovat
v následující tabulce, bylo zjištěno, že 4 zařízení poskytují svou službu v obci do 499 obyvatel, 1 zařízení
v obci od 500 do 1 499 obyvatel a 4 zařízení v obci nad 20 000 obyvatel. V případě zařízení
poskytujících službu domovy pro osoby se zdravotním postižením, kde je průměrná kapacita 80,33
uživatelů, je tedy v obci s 499 obyvateli celkem 16,10 % osob se zdravotním postižením.

V obci Zběšičky, ve které sídlí Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky s kapacitou
76 uživatelů (kapacita k 31. 12. 2011), žije 142 obyvatel25 (53 % obyvatel obce tvoří uživatelé služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením). Podobná situace nastala i v jiných obcích jako Javorník
26
27
na Šumavě (na 61 stálých obyvatel bylo 82 uživatelů služby), Mačkov (na 293 obyvatel bylo 70
28
uživatelů služby) a Pístina (na 207 obyvatel v roce 2006 bylo 70 uživatelů služby).

25

Stav

ke

konci

roku

2011,

Zdroj

webové

stránky

[ze

dne

29.2.2012].

Dostupné

z:

http://www.obce-

mesta.info/obec.php?id=Zbesicky-550043
26

Stav ke konci roku 2011, Zdroj webové stránky [ze dne 29.2.2012 ]. Dostupné z: http://www.sumavanet.cz/vacov/javornik.asp
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Tabulka 201 Místo poskytování služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov PETRA
Mačkov
Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec
Domov pro seniory
Hvízdal České
Budějovice,
příspěvková
organizace
Sociální pohoda,
o.p.s.
Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Osek

70871779

2568368

Domov PETRA
Mačkov

Mačkov 79, 388 01 Blatná

2911995
666238
26097982

3172401
3710016

75011191
4651051
70871795

Prácheňské
sanatorium o.p.s. 25156349
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením
Zběšičky
70869669
Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb 75011212

7446328

7580550

9240874

ano
ano

2622413
75011191

V obci/městě nad
20000 obyvatel

Adresa místa poskytování (budova/objekt/areálu)

V obci nad 5000 do
19999 obyvatel

Název zařízení

V obci od 1500 do
4999 obyvatel

Identifikátor

V obci od 500 do
1499 obyvatel

IČ

V obci do 499
obyvatel

Poskytovatel

Mimo obec –
dostupné pouze
individuální
dopravou

Lokalita

Domov Pístina
Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Domov pro
seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková
U Hvízdala 1327/6, České Budějovice 2, 370 11 České
organizace
Budějovice 11
DOMEČEK

Javorník 74, Vacov, 384 73 Stachy

Sociální služby
Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův
Česká
Hradec 1
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Osek
Osek 1, 386 01 Strakonice 1
Prácheňské
sanatorium
17. listopadu 2444, Budějovické Předměstí, 397 01
o.p.s.
Písek 1
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením
Zběšičky
Zběšičky 23, 398 43 Bernartice u Milevska
Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb
Otín 90, 377 01 Jindřichův Hradec 1

ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb – dotazníkové
šetření, rozhovory se zástupci daného poskytovatele; stav k 1. 3. 2012

5.1.2.2

Uživatelé služeb

Ke konci roku 2010/2011 využívalo službu domovy pro osoby se zdravotním postižením celkem
708 osob. U dvou služeb Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace
a Prácheňské sanatorium, s. r. o. je rozložení uživatelů ve vyšší věkové struktuře – většina uživatelů je
ve věkové struktuře 76 let a více.
Uživateli těchto služeb bylo také 25 dětí (do 18 let). Nejvíce dětí bylo v zařízení Domov PETRA
Mačkov (16 dětí) a v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky (4 děti).
V níže uvedené tabulce je možné sledovat počty neuspokojených žádostí o poskytování sociální služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením. Celkově bylo k 31. 12. 2010 (případně v roce 2011)
evidováno 185 žádostí. Při interpretaci těchto výsledků je však třeba vzít v úvahu dva faktory:

27



i jeden zájemce o službu může mít podáno více žádostí u různých poskytovatelů,



v roce 2010 v návaznosti na přechodné ustanovení § 120 odst. 8) zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byly neustále aktuální (do tří let od nabytí
účinnosti zákona) předané tzv. pořadníky čekatelů na umístění do ústavů sociální péče.

Stav ke konci roku 2011, Zdroj webové stránky [ze dne 29.2.2012 ]. Dostupnéz:

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=MLO5011PU_OB2.19&vo=tabulka
28

Stav ke konci roku 2011, Zdroj webové stránky [ze dne 29.2.2012 ]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADstina
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Z výše uvedených důvodů je třeba údaj o počtu žádostí využívat pouze jako rámcový údaj, nikoli však
jako údaj určující poptávku, ne-li potřebu těchto služeb. Nejvíce žádostí je uvedeno v Domově
pro seniory Hvízdal České Budějovice a to celkem 119 (což může být způsobeno věkovou strukturou
uživatelů této služby).

Prácheňské sanatorium
o.p.s.
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky
Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních sociálních
služeb
celkem
Procentuální poměr

Osek 1, 386 01 Strakonice 1
17. listopadu 2444,
Budějovické Předměstí, 397
01 Písek 1

Prácheňské sanatorium
o.p.s.
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

Zběšičky 23, 398 43 Bernartice
u Milevska

Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

ve věku nad 95 let

Evidenční počet
neuspokojených žádostí
o sociální službu

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Sociální služby Česká
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Domov pro osoby se
Osek
zdravotním postižením Osek

ve věku 86 - 95 let

DOMEČEK

ve věku 76 - 85 let

Sociální pohoda, o.p.s.

U Hvízdala 1327/6, České
Budějovice 2, 370 11 České
Budějovice 11
Javorník 74, Vacov, 384 73
Stachy
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

ve věku 66 - 75 let

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace

Mačkov 79, 388 01 Blatná
Pístina 59, 378 02 Stráž nad
Nežárkou

ve věku 27 - 65 let

Domov pro seniory
Hvízdal České Budějovice,
příspěvková organizace

Domov Pístina

ve věku 19 - 26 let

Domov PETRA Mačkov

ve věku 13 - 18 let

Domov PETRA Mačkov
Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areálu)

ve věku 7 - 12 let

Název zařízení

ve věku do 6 let

Poskytovatel

počet uživatelů (klientů)

Tabulka 21 Počty uživatelů včetně věkové struktury a počet neuspokojených žádostí – domovy
pro osoby se zdravotním postižením

70,0

2,0

1,0

13,0

11,0

43,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

71,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

11,0

29,0

24,0

3,0

119

84,0

0,0

0,0

0,0

2,0

63,0

15,0

4,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

5,0

89,0

5,0

6,0

0,0

0,0

0

105,0

149,0

0,0

0,0

0,0

6,0

139,0

4,0

0,0

0,0

0,0

9

62,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

7,0

22,0

18,0

7,0

19

74,0

0,0

2,0

2,0

18,0

52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

23,0

0,0

1,0

4,0

12,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

708,0

2,0
0,3%

4,0
0,6%

19,0
2,7%

54,0
7,6%

474,0
66,9%

42,0
5,9%

61,0
8,6%

42,0
5,9%

10,0
1,4%

185,0

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 13 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 14 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů 2010/2011 – domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

K datu 31. 12. 2010 (případně 2011) bylo ve zkoumaných službách domovy se zdravotním postižením
celkem 695 uživatelů. V meziročním srovnání narostl počet uživatelů o 13. Ze služeb odešlo
21 a zemřelo 60 uživatelů (celkem 81); přišlo 94 osob.29

29

Jedná se o zhodnocení změny počtu během sledovaného roku a změnu počtu uživatelů k 31. 12. sledovaného roku. Nejedná se

o zhodnocení změny kapacity.
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Tabulka 223 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010/2011 – domovy pro osoby
se zdravotním postižením
Poskytovatel
Domov PETRA
Mačkov
Centrum
sociálních služeb
Jindřichův
Hradec
Domov pro
seniory Hvízdal
České
Budějovice,
příspěvková
organizace
Sociální pohoda,
o.p.s.
Centrum
sociálních služeb
Jindřichův
Hradec
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením Osek
Prácheňské
sanatorium
o.p.s.
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Zběšičky
Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb
celkem

Identifikátor

Název zařízení

2568368

Domov PETRA
Mačkov

2622413

2911995

3172401

3710016

4651051

7446328

7580550

9240874

Domov Pístina
Domov pro
seniory Hvízdal
České
Budějovice
příspěvková
organizace
DOMEČEK

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Mačkov 79, 388 01 Blatná

Pístina 59, 378 02 Stráž nad
Nežárkou

U Hvízdala 1327/6, České
Budějovice 2, 370 11
České Budějovice 11
Javorník 74, Vacov, 384 73
Stachy

Česká 1175, Jindřichův
Sociální služby
Hradec II, 377 01
Česká
Jindřichův Hradec 1
Domov pro
osoby se
zdravotním
Osek 1, 386 01 Strakonice
postižením Osek
1
Prácheňské
17. listopadu 2444,
sanatorium
Budějovické Předměstí,
o.p.s.
397 01 Písek 1
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Zběšičky 23, 398 43
Zběšičky
Bernartice u Milevska
Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních Otín 90, 377 01 Jindřichův
sociálních služeb
Hradec 1

Počet uživatelů
(klientů) k 31. 12.
2010/2011

V roce 2010/2011
uživatelé - přijati

68,0

3,0

0,0

1,0

69,0

3,0

1,0

0,0

70,0

26,0

0,0

26,0

80,0

14,0

4,0

6,0

106,0

8,0

5,0

4,0

149,0

3,0

1,0

2,0

59,0

29,0

6,0

20,0

72,0

3,0

0,0

1,0

22,0

5,0

4,0

0,0

695,0

94,0

21,0

60,0

V roce 2010/2011 V roce 2010/2011
uživatelé
uživatelé
propuštění
zemřelí

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011

Při pohledu na data týkající se rozložení uživatelů podle zákonem dané míry potřeby pomoci (stupeň
příspěvku na péči podle závislosti na pomoci jiné fyzické osoby) lze konstatovat následující: nejvíce
uživatelů – celkem 261 (zaokrouhleno 37 %) mělo přiznán příspěvek na péči ve IV. stupni. Zanedbatelné
není ani množství uživatelů s přiznaným prvním nebo druhým stupněm, kdy jejich celkový počet činí 270,
tj. 38 %. Je třeba ještě zmínit, že ve službě bylo také 8 uživatelů bez přiznaného příspěvku na péči.
Zdroje dat (tj. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních
sociálních služeb) nerozlišují, zda tito uživatelé měli k datu zjišťování o příspěvek na péči požádáno či
ne. U Domova pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace a Prácheňské
sanatorium, s. r. o. byl větší počet uživatelů v III. a IV. stupni příspěvku na péči.
Průměrný věk uživatelů analyzovaných služeb je 50,2 roku.
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Tabulka 23 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Centrum
sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Osek

3710016

Prácheňské
sanatorium o.p.s.
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením
Zběšičky
Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb
Celkem

DOMEČEK

4651051

7446328

7580550

9240874

Sociální služby
Česká
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Osek

Javorník 74, Vacov,
384 73 Stachy
Česká 1175,
Jindřichův Hradec
II, 377 01
Jindřichův Hradec
1
Osek 1, 386 01
Strakonice 1
17. listopadu 2444,
Budějovické
Předměstí, 397 01
Písek 1

Prácheňské
sanatorium
o.p.s.
Domov pro osoby
se zdravotním Zběšičky 23, 398 43
postižením
Bernartice u
Zběšičky
Milevska
Bobelovka centrum
pobytových a
Otín 90, 377 01
ambulantních
Jindřichův Hradec
sociálních služeb
1

průměrný věk uživatelů (klientů)

3172401

bez PNP

Sociální pohoda,
o.p.s.

Domov pro
seniory Hvízdal U Hvízdala 1327/6,
České Budějovice České Budějovice
příspěvková
2, 370 11 České
organizace
Budějovice 11

IV. stupeň PNP

2911995

III. stupeň PNP

Domov Pístina

II. stupeň PNP

2622413

Mačkov 79, 388 01
Blatná
Pístina 59, 378 02
Stráž nad
Nežárkou

I. stupeň PNP

Domov PETRA
Mačkov

počet uživatelů, jejichž zdravotní
stav vyžaduje nákladnější
stravování

2568368

Adresa místa
poskytování
(budovy/objekt/
areálu)

počet uživatelů mobilních za
pomoci druhé osoby nebo techn.
pomůcek

Domov pro
seniory Hvízdal
České Budějovice,
příspěvková
organizace

Název zařízení

počet uživatelů trvale upoutaných
na lůžko

Domov PETRA
Mačkov
Centrum
sociálních služeb
Jindřichův Hradec

Identifikátor

počet uživatelů (klientů)

Poskytovatel

Příspěvek na péči

70,0

27,0

17,0

25,0

0,0

0,0

9,0

61,0

0,0

30,8

71,0

0,0

8,0

9,0

22,0

19,0

18,0

8,0

4,0

46,8

70,0

38,0

33,0

46,0

0,0

18,0

22,0

30,0

0,0

83,19

84,0

1,0

69,0

0,0

2,0

6,0

24,0

49,0

3,0

59

10,0

11,0

10,0

69,0

18,0

8,0

0,0

52

105,0

149,0

0,0

26,0

45,0

23,0

53,0

46,0

27,0

0,0

48,83

62,0

53,0

39,0

35,0

1,0

11,0

20,0

30,0

0,0

77,5

74,0

14,0

29,0

10,0

16,0

13,0

2,0

42,0

1,0

31,3

23,0

0,0

3,0

0,0

0,0

7,0

10,0

6,0

0,0

22,4

708,0

133,0

234,0

181,0

74,0

196,0

169,0

261,0

8,0

50,2

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 15 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP
případně bez PNP – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Jedním z dalších důležitých údajů vzhledem k procesu transformace je průměrný věk uživatelů
v jednotlivých službách. Sociální služba s nejvyšším průměrným věkem je Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice, příspěvková organizace – průměrný věk uživatelů činí 83,19 let a také Prácheňské
sanatorium, s. r. o. se 77,5 lety průměrného věku uživatelů.

Graf 16 Průměrný věk uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

5.1.2.3

Pracovníci služeb

V následujícím přehledu je možné sledovat personální zabezpečení jednotlivých služeb. Personální
zabezpečení bylo převzato ze žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2010. Pokud poskytovatel
žádost o dotaci v tomto roce nepodal (nebo ani podat na danou službu nemohl z důvodu pozdějšího
počátku poskytování služby), byla využita data z let následujících. Z tohoto důvodu vždy nemusejí
zaměstnanci představovat plně reálný stav počtu zaměstnanců ve službě.

Pracovníků v přímé péči je celkem 393 (312,39 úvazků) a ostatních pracovníků 224 (135,96 úvazků)30.
Z toho vyplývá, že poměr úvazků pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům je 70 % ku 30 %.

Zdravotnických pracovníků je celkem 101 (76,06 úvazků). To je 24 % z celkového počtu
pracovníků v přímé péči (přepočteno na úvazky).

30

Vysoký rozdíl mezi počtem pracovníků a úvazků může být způsoben jednak rozdělením výkonu činnosti pracovníků mezi

jednotlivými službami poskytovanými poskytovatelem nebo v návaznosti na kumulaci pozic u jednoho zaměstnance (jeden z
pracovníků v rámci části úvazku může pracovat na funkci údržbáře, správce a pracovníka v kuchyňském provozu). Rozdíly mohou
být také způsobené umělým dělením pracovních úvazků pracovníků pro účely žádosti o dotace ze státního rozpočtu.
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Tabulka 24 Personální zabezpečení služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením

9240874

Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec 1

další odborní
pracovníci, kteří
přímo poskytují

další odborní
pracovníci, kteří
přímo poskytují

ostatní pracovníci počet

ostatní pracovníci úvazky

dohody - počet

dohody - úvazky

Celkem pracovníků v
přímé péči - počet

Celkem pracovníků v
přímé péči - úvazky

Celkem ostatních
pracovníků-počet

Celkem ostatních
pracovníků -úvazky

7580550

manželští a rodinní
poradci - úvazky

7446328

Osek 1, 386 01
Strakonice 1
17. listopadu 2444,
Budějovické
Předměstí, 397 01
Písek 1
Zběšičky 23, 398 43
Bernartice u
Milevska

manželští a rodinní
poradci - počet

4651051

pedagogičtí
pracovníci -úvazky

3710016

pedagogičtí
pracovníci -počet

3172401

U Hvízdala 1327/6,
České Budějovice 2,
370 11 České
Budějovice 11
Javorník 74, Vacov,
384 73 Stachy
Česká 1175,
Jindřichův Hradec II,
377 01 Jindřichův
Hradec 1

zdravotničtí
pracovníci - úvazky

Prácheňské
sanatorium o.p.s.
Domov pro osoby se
zdravotním
postižením Zběšičky
Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb
celkem

2911995

Pístina 59, 378 02
Stráž nad Nežárkou

zdravotničtí
pracovníci - počet

Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec
Domov pro osoby se
zdravotním
postižením Osek

2622413

Mačkov 79, 388 01
Blatná

pracovníci v
sociálních službách úvazky

Sociální pohoda, o.p.s.

2568368

pracovníci v
sociálních službách počet

Domov PETRA Mačkov
Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec
Domov pro seniory
Hvízdal České
Budějovice,
příspěvková
organizace

sociální pracovníci úvazky

Poskytovatel

sociální pracovníci počet

zaměstnanci - přepočteno ku kapacitě místa poskytování
Adresa místa
poskytování
Identifikátor
(budova/objekt/are
ál)

3,00

1,50

26,00

24,22

15,00

12,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

19,96

0,00

0,00

44,00

38,29

40,00

19,96

2,00

2,00

27,00

27,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

15,70

0,00

0,00

34,00

34,00

23,00

15,70

4,00

1,10

31,00

11,40

32,00

11,20

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

15,40

55,00

11,50

6,00

2,40

106,00

39,10

55,00

11,50

2,00

1,00

19,00

19,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

9,50

0,00

0,00

29,00

28,00

11,00

9,50

3,00

2,70

47,00

44,65

8,00

7,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,00

32,80

0,00

0,00

58,00

55,00

41,00

32,80

0,33

0,33

8,67

8,67

6,33

6,33

4,67

4,67

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

20,00

20,00

13,00

13,00

1,00

0,50

30,00

30,00

14,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

45,00

44,50

15,00

15,00

1,00

1,00

18,00

18,00

10,00

10,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

13,80

0,00

0,00

36,00

36,00

17,00

13,80

1,00

0,50

15,00

14,50

3,00

1,30

2,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

4,50

0,00

0,00

21,00

17,80

9,00

4,50

17,33

10,63

221,67

197,43

101,33

76,06

13,67

13,17

0,00

0,00

39,00

15,40

224,00

135,76

6,00

2,40

393,00

312,69

224,00

135,76

Zdroj: data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012

Graf 17 Personální zabezpečení služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením rozdělení na pracovníky přímé péče a ostatní personál

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012
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Graf 18 Znázornění podílu pracovníků v přímé péči a ostatních pracovníků – domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012
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5.1.2.4

Podmínky pro bydlení uživatelů služeb

Níže je možné sledovat rozložení jednotlivých pokojů v rámci kapacity zařízení ke konci sledovaného
roku. Jednolůžkových pokojů je celkem 49 (kapacitně pro 49 osob), dvoulůžkových 193 (kapacitně
pro 386 osob) a trojlůžkových a vícelůžkových je celkem 84. Ve vztahu k celkovým kapacitám ke konci
sledovaného roku 2010 je v třílůžkových a vícelůžkových pokojích možné ubytovat celkem 287 osob
(zaokrouhleno 40 %) z celkového počtu.

Tabulka 25 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Domov pro
seniory Hvízdal
České Budějovice,
příspěvková
organizace
Sociální pohoda,
o.p.s.
Centrum
sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Osek

Název zařízení

2568368

Domov PETRA
Mačkov

Mačkov 79, 388 01
Blatná

Domov Pístina

Pístina 59, 378 02 Stráž
nad Nežárkou

2622413

2911995

3172401
3710016

4651051

Domov pro
seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková
organizace
DOMEČEK
Sociální služby
Česká
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Osek

U Hvízdala 1327/6,
České Budějovice 2,
370 11 České
Budějovice 11
Javorník 74, Vacov, 384
73 Stachy
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův Hradec 1
Osek 1, 386 01
Strakonice 1
17. listopadu 2444,
Budějovické
Předměstí, 397 01 Písek
1

Prácheňské
7446328
Prácheňské
sanatorium
sanatorium o.p.s.
o.p.s.
Domov pro osoby
Domov pro osoby
se zdravotním
se zdravotním
7580550
postižením
postižením
Zběšičky 23, 398 43
Zběšičky
Zběšičky
Bernartice u Milevska
Bobelovka Bobelovka centrum
centrum
pobytových a
9240874
pobytových a
ambulantních
ambulantních
Otín 90, 377 01
sociálních služeb
sociálních služeb
Jindřichův Hradec 1
celkem
celkový počet vzhledem ke kapacitě služby

Kapacita
služby

počet 3-a vícelůžkových
pokojů

Domov PETRA
Mačkov
Centrum
sociálních služeb
Jindřichův Hradec

Identifikátor

počet 2lůžkových pokojů

Poskytovatel

Adresa místa
poskytování
(budovy/objektu/
areálu)

počet 1lůžkových pokojů

Rozložení kapacit pokojů

70,0

0,0

2,0

16,0

72,0

10,0

28,0

3,0

70,0

0,0

35,0

0,0

84,0

4,0

6,0

19,0

110,0

12,0

42,0

4,0

150,0

6,0

42,0

16,0

68,0

0,0

4,0

20,0

74,0

12,0

28,0

4,0

24,0

5,0

6,0

2,0

722,0

49,0
49,0

193,0
386,0

84,0
287,0

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 19 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

53/110

Graf 20 Počty jednotlivých pokojů – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 21 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů - domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

5.1.2.5

Majetek a vybavení služeb

V návaznosti na možnost transformace jednotlivých služeb je důležité zhodnotit vztah poskytovatele
k budovám (prostorům), ve kterých je sociální služba poskytována. Forma vztahu k prostorům
(budovám), ve kterých je sociální služba poskytována, se váže poměrně úzce k právní formě
poskytovatele, a to především v případě, kdy se jedná o příspěvkovou organizaci. V Jihočeském kraji má
všech 6 příspěvkových organizací objekty k poskytování sociální služby zapůjčené zřizovatelem (tj.
zapůjčené k užívání, svěřené do správy, apod.), kdy vlastníkem je zřizovatel. U dalších dvou
poskytovatelů služeb se jedná o vztah nájemní.

V případě služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky se jedná o poskytování služby
ve více budovách různého stáří. Všechny se ale nachází v jednom areálu. V tabulce je uvedeno rozmezí
let nejstarší budovy. Všechny budovy jsou podle poskytovatele buď nové, nebo nově zrekonstruované.
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V následující tabulce lze sledovat, jestli budova (objekt) je pod památkovou ochranou. Pouze 1 z 9 míst
poskytování spadá pod památkovou ochranu, jedná se o Domov pro osoby se zdravotním postižením
Osek. Památková ochrana se týká budovy zámku, která slouží k administrativním účelům. Budovy, kde
jsou ubytováni uživatelé, jsou novější, tj. v kategorii 11 až 20 let, ale jsou vedeny pod stejným číslem
popisným jako budova zámku.

Tabulka 26 Vztah k budově (prostorům), ve kterých je sociální služba poskytována, stáří
budov/areálu a jejich technický stav, památková ochrana – domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Centrum
sociálních služeb
Jindřichův
Hradec
Domov pro
seniory Hvízdal
České
Budějovice,
příspěvková
organizace
Sociální pohoda,
o.p.s.
Centrum
sociálních služeb
Jindřichův
Hradec
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením Osek

Prácheňské
sanatorium
o.p.s.
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Zběšičky
Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb

2568368

Domov PETRA
Mačkov

2622413
75011191

2911995
666238

Domov Pístina
Domov pro
seniory Hvízdal
České
Budějovice
příspěvková
organizace

3172401
26097982

DOMEČEK

3710016
75011191
4651051
70871795

7446328
25156349

7580550
70869669

9240874
75011212

Sociální služby
Česká
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením Osek

Prácheňské
sanatorium
o.p.s.
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Zběšičky

Mačkov 79, 388
01 Blatná

zapůjčené
zřizovatelem

Pístina 59, 378 02
Stráž nad
Nežárkou

zapůjčené
zřizovatelem

U Hvízdala
1327/6, České
Budějovice 2,
370 11 České
Budějovice 11
Javorník 74,
Vacov, 384 73
Stachy
Česká 1175,
Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův
Hradec 1

Osek 1, 386 01
Strakonice 1
17. listopadu
2444,
Budějovické
Předměstí, 397
01 Písek 1

Zběšičky 23, 398
43 Bernartice u
Milevska

Bobelovka centrum
pobytových a
Otín 90, 377 01
ambulantních
Jindřichův
sociálních služeb
Hradec 1

ano

ano

Památková
ochrana budovy
ne

ano

ano

ano

Památková péče

havarijní stav

vyžaduje
rozsáhlé
rekonstrukce

zachovalá

nová/nově
zrekonstruovaná

70871779

Vlastnictví

Technický stav budov/areálu

31 a více let

Domov PETRA
Mačkov

Identifikátor

21-30 let

IČ

11-20 let

Poskytovatel

0 - 10 let

Stáří budov/areálu
Adresa místa
poskytování
Název zařízení
(budovy/objektu
/areálu)

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ne

ano

ano

ano

zapůjčené
zřizovatelem
ano
nájemní

zapůjčené
zřizovatelem

ano

ano

ne

nájemní

ano

ano

ne

zapůjčené
zřizovatelem

ano

ano

ne

zapůjčené
zřizovatelem

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, Katastr
nemovitostí, sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb –
dotazníkové šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů; stav k 1. 3. 2012

Dále je možné sledovat vybavenost jednotlivých služeb. Většina služeb (tj. 6 z celkových 9) má
v zařízení bazén a tělocvičnu. Všechny služby mají vlastní stravovací provoz.
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Tabulka 27 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Zdroj: sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb – dotazníkové
šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů; stav k 1. 3. 2012

5.1.2.6

Provozní výdaje a příjmy

Dalším důležitým údajem jsou finanční prostředky, které do jednotlivých služeb v letech 2007 – 2011
plynuly. Největší podíl na struktuře příjmů od roku 2007 do roku 2011 tvoří úhrady uživatelů (39 %)
a dotace od státu (31 %).
Příspěvek zřizovatele činí 6 %.
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Tabulka 28 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – domovy pro osoby
se zdravotním postižením
Příjmy za rok 2007 - 2011 a jejich struktura

7580550

9240874

17. listopadu 2444,
Budějovické Předměstí,
397 01 Písek 1
Zběšičky 23, 398 43
Bernartice u Milevska

Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec 1

investiční výdaje

7446328

Osek 1, 386 01
Strakonice 1

neinvestiční výdaje

4651051

celkové výdaje 2007 až
2011

3710016

přijaté dary (od
právnických a fyzických
osob)

3172401

U Hvízdala 1327/6,
České Budějovice 2,
370 11 České
Budějovice 11
Javorník 74, Vacov, 384
73 Stachy
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův Hradec 1

ostatní příjmy

2911995

Pístina 59, 378 02 Stráž
nad Nežárkou

příjmy od zdravotních
pojišťoven - na místo
poskytování

2622413

příjmy z vlastní činnosti

Prácheňské sanatorium
o.p.s.
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky
Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb
Celkem

Mačkov 79, 388 01
Blatná

dotace od zřizovatele

Sociální pohoda, o.p.s.
Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Osek

2568368

dotace od státu (přímé
dotace z MPSV a
dotace poskytnuté KÚ
na základě rozhodnutí
MPSV)

Domov pro seniory
Hvízdal České
Budějovice,
příspěvková organizace

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

příjmy od klientů z
úhrad za pobyt

Domov PETRA Mačkov
Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec

Identifikátor

celkové příjmy 2007 až
2011

Poskytovatel

Výdaje za rok 2007 - 2011 a jejich struktura

184 595 795

72 833 400

66 971 752

11 557 152

19 281 590

9 510 256

4 441 645

547 203

192 135 816

185 798 892

6 336 924

94 204 215

37 200 709

35 291 200

12 151 157

4 657 941

530 111

4 366 097

503 304

109 839 552

94 991 985

14 847 567

106 930 109

60 591 006

23 246 000

12 430 566

608 817

2 929 167

7 124 553

130 855

107 930 972

106 601 112

1 329 860

50 611 627

12 523 191

18 148 000

0

37 526

2 622 131

1 101 427

17 000

64 780 922

64 780 922

0

202 816 096

56 468 014

15 166 266

27 340 910

1 701 775

36 265 347

88 028

212 012 468

203 550 197

8 462 271

245 481 116

110 885 204

85 504 396

11 230 236

14 357 003

12 717 694

10 786 583

74 205

242 116 072

238 906 066

3 210 006

125 777 495

43 664 490

12 339 000

0

115 000

32 204 140

35 419 865

762 323

119 691 555

89 911 174

29 780 381

129 684 822

53 777 997

35 013 292

3 132 000

6 918 403

10 476 344

20 366 786

453 696

128 785 371

123 315 753

5 469 618

56 754 727

18 363 110

28 550 392

8 064 927

641 362

319 406

815 529

61 857

56 289 222

55 706 106

583 116

1 196 856 002

466 307 121

305 064 032

73 732 304

73 958 552

73 011 024

120 687 832

2 638 471

1 233 581 950 1 163 562 207

70 019 743

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku

Graf 22 Struktura příjmů od 2007 do 2011 – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Vývoj nákladů po jednotlivých letech je zpracován v příloze č. 1 analýzy..

Níže jsou uvedeny náklady na provoz služby v roce 2011 celkově, včetně přepočtu nákladů na lůžko za
celý rok a za měsíc31. Nejvyšší náklady vykazuje Domov PETRA Mačkov (39 848 Kč/měsíc) a
Prácheňské sanatorium (37 572 Kč/měsíc). Nejnižší náklady jsou u poskytovatele Sociální pohoda, o. p.
s. (12 871 Kč/měsíc).

31

Kapacita je uvedena k 31. 12. 2011 a mohla se v průběhu roku měnit, což může představovat určitá omezení při interpretaci.
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Tabulka 30 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů
Identifikátor

Název zařízení

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Kapacita k 31. 12.

Celkové výdaje

Náklady na lůžko
za rok

Náklady za lůžko
za měsíc

2568368

Domov PETRA Mačkov

Mačkov 79, 388 01 Blatná

70

33472736

478 182

39 848

2622413

Domov Pístina

Pístina 59, 378 02 Stráž nad
Nežárkou

70

12959777

185 140

15 428

2911995

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace

U Hvízdala 1327/6, České
Budějovice 2, 370 11 České
Budějovice 11

70

23832297

340 461

28 372

3172401

DOMEČEK

Javorník 74, Vacov, 384 73
Stachy

82

12665176

154 453

12 871

3710016

Sociální služby Česká

Česká 1175, Jindřichův Hradec
II, 377 01 Jindřichův Hradec 1

110

42064700

382 406

31 867

4651051

Domov pro osoby se
zdravotním postižením Osek

Osek 1, 386 01 Strakonice 1

150

46709133

311 394

25 950

Prácheňské
sanatorium o.p.s.

7446328

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

17. listopadu 2444,
Budějovické Předměstí, 397
01 Písek 1

71

32011134

450 861

37 572

Domov pro osoby se
zdravotním
postižením Zběšičky

7580550

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

Zběšičky 23, 398 43 Bernartice
u Milevska

74

27067574

365 778

30 482

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb

9240874

Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

24

9762225

406 759

33 897

721

240 544 752

3 075 435

256 286

Poskytovatel
Domov PETRA
Mačkov
Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec
Domov pro seniory
Hvízdal České
Budějovice,
příspěvková
organizace
Sociální pohoda,
o.p.s.
Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec
Domov pro osoby se
zdravotním
postižením Osek

Celkem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

Graf 23 Průměrné provozní náklady za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých poskytovatelů

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

5.1.2.7

Investice do služeb

V následujícím přehledu je možné sledovat jednotlivé investice do ústavních zařízení. Jedná
se o zdroje a účel investic v letech 2007 až 2011. V posledním sloupci je uveden součet investic od roku
2007 do roku 2011.
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Celkem bylo v letech 2007 až 2011 v Jihočeském kraji do služeb domovy pro osoby
se zdravotním postižením ústavního typu investováno 70 019 743 Kč.

Domov PETRA Mačkov

2568368

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

2622413

Domov pro seniory
Hvízdal České Budějovice,
příspěvková organizace

2911995

Sociální pohoda, o.p.s.

3172401

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

3710016

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Osek

4651051

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

7446328

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních sociálních
služeb
Celkem

Domov PETRA Mačkov

Mačkov 79, 388 01 Blatná

jiné

Investice 2007-2012 II.

vlastní (invesice spojené se službou Chráněného bydlení)
2007: oprava dlažby a izolace ochozu bazénu, úprava toalet na odd. Motýl a Beruška
2008: obklad soklů budov B a D , oprava střechy a náklonu oken budovy I
2009: rekonstrukce kůlny na zemědělské stroje, obklad soklů budov A a C, malování
vnitřních prostor, oprava lina Motýl, obměna - obklady a lina v bytě domovníka,
dokončení pergoly a nátěr stávající konstrukce, oprava dlažby na terase pavilonu D,
oprava bazénové vany, klimatizace do soc.terap. dílen
2010: obměna poškozeného lina na některých chodbách, oprava dlažby na terase
pavilonu D, oddělení prostoru mezi chodbou a varnou kuchyně
2011: rekonstrukce ČOV, pojezdový stropní systém na oddělení Motýl,

2007 - fasáda, zděná kolna, nátěr střechy, investiční opravy (malíř, natěrač)
Pístina 59, 378 02 Stráž nad
Investiční fond zřizovatele 2008 - stavební úpravy (přístavba)
Nežárkou
2009 - investiční oprva (vnitřní nátěry), stavební úpravy kanceláře, výtah, garáže,
2010 - stavební úúravy (soc. zázemí přímé péče), výměna starých oken a dveří
r.2007 – instalace přivolání pomoci – 607 417 Kč
Domov pro seniory
U Hvízdala 1327/6, České
r.2008 – rozvody a instalace kamer – 19 856 Kč, montáž klimatizace - 135 642 Kč
Hvízdal České Budějovice
Budějovice 2, 370 11
Investiční fond zřizovatele r.2009 – mříže na chodbách – 61 803 Kč, signalizace stanice 1/E – 4 811 Kč,
příspěvková organizace
České Budějovice 11
r.2010 – stavební úpravy jídelny zaměstnanců – 124 690 Kč
r. 2011 – v měsíci říjne počátek zateplení budovy ( práce stále pokračují)
Javorník 74, Vacov, 384 73
DOMEČEK
Stachy
bez investic
Česká 1175, Jindřichův
Sociální služby Česká
Hradec II, 377 01
Investiční fond zřizovatele
Jindřichův Hradec 1
Domov pro osoby se
vlastní zdroje
Osek 1, 386 01 Strakonice
zdravotním postižením
jiné
konvektomat (2008), přístřešek pro zahradní techniku (2009), průmyslové pračky
1
Osek
(2011)
vlastní zdroje - zateplení budovy, výměna oken, nová fasáda (rok 2009) Rekonstrukce
17. listopadu 2444,
koupelen v 6 pokojích včetně výměny rozvodů vody a odpadů, výměny podlahových
Prácheňské sanatorium
Budějovické Předměstí,
jiné
krytin a výmalby (rok 2010)
o.p.s.
397 01 Písek 1
Výměna vstupních dveří (rok 2009)
Domov Pístina

7580550

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

Zběšičky 23, 398 43
Bernartice u Milevska

9240874

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních sociálních
služeb

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

komentář k
investicím

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

zdroj investic
od 2007

Název zařízení

komentář k
investicím

Identifikátor

zdroj investic
od 2007

Investice 2007-2012 I.
Poskytovatel

Celkem
investiční výdaje
poskytovatele

Tabulka 29 Přehled investic – zdrojů a případného využití – domovy pro osoby se zdravotním
postižením

1/3 investice :
2007: stavební úpravy ve zdravotním pavilonu (změna čtyřlůžkových pokojů na
dvoulůžkové a úprava místnosti pro agresívní klienty); vybavení rehabilitace
Investiční fond zřizovatele (hydromasážní vana)
2008: stavební úpravy ve zdravotním pavilonu II. část (změna čtyřlůžkových pokojů na
dvoulůžkové); Rozdělení prostorů šaten na výchovném pavilonu; vzduchotechnika;
Kladkový kolejnicový systém pro přemístění imobilních klientů
2009: Kladkový kolejnicový systém pro přemístění imobilních klientů – 2. Etapa;
Klimatizace obytných místností ve zdravotním pavilonu
2010: Místnost pro arteterapii ve výchovném pavilonu, Klimatizace chráněné dílny
2011: Šikmá schodišťová plošina do budovy výchovně vzdělávacího centra

6 336 924

Vlastní (odpisy apod.)
2007 - kanceláře, kolna
jiné 2008 - úprava přístavby
2009 - vrt studna, vestavěné skříně, kuchyně na domácnost
2010 - rekonstrukce chladícího boxu (místnot v kuchyni)

14 847 567

1 329 860

0
8 462 271

3 210 006

jiné Nadační fond Dobré vůle - výtahová plošina (2007)

29 780 381

Vlastní zdroje 2/3 investice
2007: stavební úpravy ve zdravotním pavilonu (změna čtyřlůžkových
pokojů na dvoulůžkové a úprava místnosti pro agresívní klienty);
vybavení rehabilitace (hydromasážní vana)
2008: stavební úpravy ve zdravotním pavilonu II. část (změna
čtyřlůžkových pokojů na dvoulůžkové); Rozdělení prostorů šaten na
jiné výchovném pavilonu; vzduchotechnika; Kladkový kolejnicový
systém pro přemístění imobilních klientů
2009: Kladkový kolejnicový systém pro přemístění imobilních klientů
– 2. Etapa; Klimatizace obytných místností ve zdravotním pavilonu
2010: Místnost pro arteterapii ve výchovném pavilonu, Klimatizace
chráněné dílny
2011: Šikmá schodišťová plošina do budovy výchovně vzdělávacího
centra

5 469 618

583 116
Poskytovatel údaj nesdělil.
70 019 743

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku; sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace –
dotazníkové šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů

5.1.2.8

Závazek udržitelnosti investic

Závazek udržitelnosti nebyl zjištěn u žádného z poskytovatelů ústavní služby domovy pro osoby
se zdravotním postižením. Pro Domov PETRA Mačkov data nebylo možné dohledat.

5.1.2.9

Právní forma a zřizovatel

Jak již bylo zmíněno výše, z celkových 9 služeb má v 7 případech poskytovatel právní formu příspěvkové
organizace (z nichž u dvou zařízení se jedná o téhož poskytovatele – Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec) a ve 2 případech právní formu obecně prospěšné společnosti.
Jihočeský kraj zřizuje 6 příspěvkových organizací, jedna příspěvková organizace je zřizována obcí.
Z toho vyplývá, že 66,66 % ústavních služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením zřizuje
Jihočeský kraj.
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Tabulka 30 Právní forma poskytovatele, upřesnění zřizovatele – domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím regionálních
pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji, webové stránky jednotlivých poskytovatelů

5.1.3 Shrnutí
V Jihočeském kraji je celkem 9 služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou
723 lůžek. Všechny tyto služby jsou ústavní.
Ve sledovaných službách žije:


celkem 708 uživatelů,



z toho je 25 dětí.

Pracovalo zde celkem 393 pracovníků v přímé péči (312,69 úvazků) a 224 ostatních pracovníků
(135,76 úvazků).
Výdaje na provoz zkoumaných zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem
1 163 562 207 Kč, tj. průměrně 232 712 441 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce
2011 v rozmezí od 154 453 do 478 182 Kč. Průměrný náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 341 715
Kč a měsíčně 28 476 Kč.
Do zmiňovaných zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 70 019 743 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné
ze sledovaných služeb.
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5.2. Domovy se zvláštním režimem
5.2.1.

Celkové zhodnocení služeb

V Jihočeském kraji bylo k 1. 3. 2012 registrováno 10 služeb domovy se zvláštním režimem s celkovou
kapacitou 395 lůžek. Z toho:


neústavních je 0 služeb;



ústavních je všech 10 služeb.

Těchto 10 ústavních služeb je poskytováno na 10 různých místech (budovách/objektech). Z toho
8 ústavních služeb (míst poskytování) je určeno primárně seniorům. Těmito službami se tento materiál
dále nezabývá.

Celkem jsou tedy v Jihočeském kraji 2 místa poskytování ústavní služby domovy se zvláštním
režimem pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením s celkovou kapacitou 175 lůžek.
Jedná se o služby Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie a Prácheňské sanatorium o.p.s.
Těmto službám se věnuje následující část materiálu.

Tabulka 31 Rozdělení služeb dle zhodnocení na ústavní a neústavní – domovy se zvláštním
režimem
IČ

Identifikátor

75011204

4571784

Adresa poskytovatele

Název zařízení

Adresa zařízení

Pobytová - počet
lůžek

36
Zámecká 1, 391 55
Domov pro seniory Chýnov Chýnov
Pod Lesem 1362/16,
Dobrá Voda u
Pod Lesem 1362/16, Dobrá Voda
Českých Budějovic,
u Českých Budějovic, 373 16
Domov důchodců Dobrá
373 16 Dobrá Voda u
Dobrá Voda u Č.Budějovic
Voda
Č.Budějovic

Zámecká 1, 391 55 Chýnov
00666262

00666271

46665471

5491814

3259412

1712575

25156349

4542627

71173064

9263020

75011191

00666238

70869812

70828334

8885726

6331339

Libníč 17, 373 71 Rudolfov
Jiráskovo nábř. 2443,
Budějovické Předměstí, 397 01
Písek 1

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie
Domov se zvláštním
režimem - Vážka

Velvarská 1650/11, Praha 6Dejvice, 160 00 Praha 6

Prácheňské sanatorium
o.p.s.
Domov pro seniory Máj
Větrná 731/13, České Budějovice České Budějovice
2, 370 05 České Budějovice 5
příspěvková organizace

Radčice 58, 389 01
Vodňany

U Hvízdala 1327/6, České
Budějovice 2, 370 11 České
Budějovice 11

110

65

Otín 103, 377 01
Jindřichův Hradec 1
U Hvízdala 1327/6,
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice 2,
České Budějovice
370 11 České
příspěvková organizace
Budějovice 11

Drhovle Zámek 44, 397 01 Písek 1 Domov pro seniory Světlo

Drhovle Zámek 44,
397 01 Písek 1

Jezerní 1281, Strakonice I, 386 01 Domov se zvláštním
Strakonice 1
režimem

Rybniční 1282,
Strakonice I, 386 01
Strakonice 1

18

35

38

Věková struktura

osoby s chronickým
duševním onemocněním
osoby s chronickým
onemocněním
senioři
mladší senioři (65 – 80 let)
osoby s chronickým
duševním onemocněním mladší senioři (65 – 80 let)
senioři
starší senioři (nad 80 let)
osoby s chronickým
duševním onemocněním
osoby s kombinovaným
postižením

7

40

Česká 1175, Jindřichův Hradec II, Domov seniorů Jindřichův
377 01 Jindřichův Hradec 1
Hradec

7142541

2797366

Libníč 17, 373 71
Rudolfov
Jiráskovo nábř. 2443,
Budějovické
Předměstí, 397 01

30

Cílová skupina

senioři
osoby s chronickým
duševním onemocněním
osoby s jiným zdravotním
postižením
osoby s chronickým
duševním onemocněním
senioři
osoby se zdravotním
postižením
senioři
osoby s chronickým
duševním onemocněním
osoby s jiným zdravotním
postižením
osoby s kombinovaným
osoby s chronickým
duševním onemocněním
osoby s chronickým
onemocněním

16
senioři

Služba pro
seniory?

Je služba
označena za
ústavní?

ano

ano
1

ano

ano
1

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

ne

ano

mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

ano

ano

dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

ne

ano

ano

ano

mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

počet míst
poskytování
(objektů/budov
/areálů)

1

1

1

1
ano

ano
1

ano

ano

mladší senioři (65 – 80 let)

mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

1
ano

ano

ano

ano

1

1
10

395

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce
2012 a Registr poskytovatelů sociálních služeb – data k 1. 3. 2012
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Cílovou skupinou pro zařízení Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie jsou osoby
s chronickým duševním onemocněním a osoby s kombinovaným postižením. V současné době jsou
ve službě především uživatelé s duševním onemocněním (schizofrenií).
V případě zařízení Prácheňské sanatorium o.p.s. tvoří cílovou skupinu uživatelů osoby s chronickým
duševním onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením. Zařízení poskytuje své služby lidem
s demencí, lidem s psychickými poruchami, poruchou chování nebo schizofrenií.

5.2.2.

Informace o ústavních službách a místech poskytování

5.2.2.1. Lokalita poskytování sociální služby

Dosažitelnost běžně dostupných služeb a běžného způsobu života je mimo jiné odvislá od lokality
poskytování služby. Při zhodnocení této skutečnosti, kterou je možné sledovat v následující tabulce, bylo
zjištěno, že obě služby domovy se zvláštním režimem jsou poskytovány v obci do 499 obyvatel.

V obci Libníč, která má 465 stálých obyvatel, představuje 112 uživatelů Domova Libníč a Centra
sociálních služeb Empatie 24 % celkového počtu obyvatel obce. V obci Radčice, kde sídlí Prácheňské
sanatorium s 65 uživateli, žije 99 stálých obyvatel32 (uživatelé tedy tvoří 65 % z celkového počtu obyvatel
obce).

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

666271

3259412

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

Prácheňské
sanatorium o.p.s.

25156349

4542627

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt
/areálu)

Libníč 17, 373 71
Rudolfov

ano

Prácheňské sanatorium Radčice 58, 389
o.p.s.
01 Vodňany

ano

V obci/městě nad
20000

Název zařízení

V obci nad 5000 do
19999 obyvatel

Identifikátor

v obci od 500 do 1499
obyvatel

IČ

mimo obec –
dostupné pouze
individuální dopravou

Poskytovatel

v obci do 499 obyvatel

Lokalita

v obci od 1500 do 4999
obyvatel

Tabulka 32 Lokalita poskytování – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce
2012 a Registr poskytovatelů sociálních služeb; stav k 1. 3. 2012

5.2.2.2.

Uživatelé služeb

Celkem využívalo službu domovy se zvláštním režimem 177 osob (ke konci roku 2010/2011), z nichž je
44 % ve věkové struktuře 27 – 65 let.
Službu ve sledovaném roce 2010 (případně k roku 2011) nevyužívaly žádné děti.
V následující tabulce je možné sledovat počty neuspokojených žádostí o poskytování sociální služby
domovy se zvláštním režimem. Celkově bylo v roce 2010 (případně v roce 2011) evidováno 113 žádostí.
Interpretační omezení tohoto údaje jsou zmíněna u domovů pro osoby se zdravotním postižením a zde
platí obdobně. (kapitola 5.1.2.2.)
32

Údaj k roku 2011, zdroj webové stránky [ze dne 29.2.2012 ]. Dostupné

z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Rad%C4%8Dice_(Vod%C5%88any)#cite_note-Obyvatele-1
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Poskytovatel

Identifikátor

Název zařízení

Adresa místa
poskytování
(budovy/objektu/
areálu)

Počet uživatelů (klientů)

ve věku do 6 let

ve věku 7 - 12 let

ve věku 13 - 18 let

ve věku 19 - 26 let

ve věku 27 - 65 let

ve věku 66 - 75 let

ve věku 76 - 85 let

ve věku 86 - 95 let

ve věku nad 95 let

Evidenční počet neuspokojených
žádostí o sociální službu

Tabulka 33 Počty uživatelů k 31. 12. 2010 (případně k roku 2011) včetně věkové struktury a počtu
neuspokojených žádostí – domovy se zvláštním režimem

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

3259412

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

Libníč 17, 373 71
Rudolfov

112,0

0,0

0,0

0,0

2,0

74,0

27,0

7,0

2,0

0,0

88

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

4542627

Prácheňské
sanatorium
o.p.s.

Radčice 58, 389 01
Vodňany

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

12,0

36,0

12,0

1,0

25

177,0

0,0
0,0%

0,0
0,0%

0,0
0,0%

2,0
1,1%

78,0
44,1%

39,0
22,0%

43,0
24,3%

14,0
7,9%

1,0
0,6%

113,0

celkem
Procentuální poměr

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 24 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – domovy se zvláštním
režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 25 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů 2010/2011 – domovy se zvláštním
režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

K datu 31. 12. 2009 (případně 2010) bylo ve dvou zkoumaných službách celkem 172 uživatelů.
V meziročním srovnání narostl počet uživatelů o 5. Ze služeb odešlo 5 a zemřelo 31 uživatelů (celkem
36); přišlo 41 osob.

Tabulka 34 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010 (případně 2011) – domovy
se zvláštním režimem
Poskytovatel
Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie
Prácheňské
sanatorium o.p.s.
Celkem

Identifikátor

3259412

4542627

Název zařízení
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb
Empatie
Prácheňské sanatorium
o.p.s.

Adresa Počet uživatelů v
Uživatelé
Uživatelé propuštění v
Budovy/objektu/areálu
roce
přijati v roce
roce

Libníč 17, 373 71
Rudolfov
Radčice 58, 389 01
Vodňany

Uživatelé
zemřelí v roce

110,0

8,0

1,0

5,0

62,0
172,0

33,0
41,0

4,0
5,0

26,0
31,0

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav počtu uživatelů k 31. 12. daného roku

V další tabulce je uvedeno rozložení uživatelů podle zákonem dané míry potřeby (stupeň příspěvku na
péči podle závislosti na pomoci jiné fyzické osoby). Nejvíce uživatelů mělo přiznán II. stupeň příspěvku
na péči, celkem 62 uživatelů. Je třeba ještě zmínit, že ve službě byl také 1 uživatel bez přiznaného
příspěvku na péči (platí stejná poznámka jako u služby domovy pro osoby se zdravotním postižením).
Průměrný věk uživatelů těchto dvou služeb je 77,5 let.
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Tabulka 35 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – domovy se zvláštním režimem

IV. stupeň PNP

bez PNP

112,0

0,0

0,0

0,0

24,0

51,0

23,0

13,0

1,0

0

65,0
177,0

16,0
16,0

21,0
21,0

63,0
63,0

4,0
28,0

11,0
62,0

20,0
43,0

30,0
43,0

0,0
1,0

77,5
77,5

Průměrný věk uživatelů
(klientů)

III. stupeň PNP

celkem

II. stupeň PNP

4542627

Domov Libníč
a Centrum
sociálních Libníč 17, 373 71 Rudolfov
služeb
Empatie
Prácheňské
Radčice 58, 389 01
sanatorium
Vodňany
o.p.s.

I. stupeň PNP

Prácheňské
sanatorium o.p.s.

3259412

Adresa místa poskytování
(budovy/objektu/areálu)

počet uživatelů, jejichž
zdravotní stav vyžaduje
nákladnější stravování

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

Název
zařízení

počet uživatelů mobilních za
pomoci druhé osoby nebo
techn. pomůcek

Identifikátor

počet uživatelů trvale
upoutaných na lůžko

Poskytovatel

Počet uživatelů (klientů)

Příspěvek na péči

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 26 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP
případně bez PNP – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

5.2.2.3.

Pracovníci služeb

Personální zabezpečení poskytování sociální služby bylo převzato ze žádosti o dotaci ze státního
rozpočtu na rok 2010. Pokud poskytovatel žádost o dotaci v tomto roce nepodal (nebo ani podat
na danou službu nemohl z důvodu počátku poskytování služby), byla využita data z let následujících.
Platí zde stejná úskalí, jako byla zmíněna u domovů pro osoby se zdravotním postižením (kapitola
5.1.2.3).
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Pracovníků v přímé péči je celkem 108 (102,54 úvazků) a pracovníků ostatních 38 (34,9 úvazků). Z toho
vyplývá, že poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům je 75 % ku 25 % u sledovaných
zařízení.
Zdravotnických pracovníků je celkem 42 (40,28 úvazků). To je 39 % pracovníků v přímé péči
(přepočteno na úvazky).

Tabulka 36 Personální zabezpečení služeb – domovy se zvláštním režimem
zdravotničtí pracovníci - počet

zdravotničtí pracovníci - úvazky

pedagogičtí pracovníci -počet

pedagogičtí pracovníci -smlouva

manželští a rodinní poradci - počet

manželští a rodinní poradci - úvazky

další odborní pracovníci, kteří přímo
poskytují sociální služby - počet

další odborní pracovníci, kteří přímo
poskytují sociální služby - úvazky

ostatní pracovníci - počet

ostatní pracovníci - úvazky

dohody - počet

dohody - úvazky

Celkem pracovníků v přímé péči - počet

Celkem pracovníků v přímé péči úvazky

Celkem ostatních pracovníků-počet

Celkem ostatních pracovníků -úvazky

4542627

pracovníci v sociálních službách úvazky

3259412

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

pracovníci v sociálních službách počet

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie
Prácheňské sanatorium
o.p.s.
celkem

Identifikátor

sociální pracovníci - úvazky

Poskytovatel

sociální pracovníci - počet

Zaměstnanci - přepočteno ku kapacitě místa poskytování

Libníč 17, 373 71
Rudolfov
Radčice 58, 389 01
Vodňany

3,00

2,30

25,00

24,31

28,00

26,28

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

6,15

24,00

21,40

0,00

0,00

64,00

59,04

24,00

21,40

1,00

0,50

28,00

28,00

14,00

14,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

13,50

0,00

0,00

44,00

43,50

14,00

13,50

4,00

2,80

53,00

52,31

42,00

40,28

1,00

1,00

0,00

0,00

8,00

6,15

38,00

34,90

0,00

0,00

108,00

102,54

38,00

34,90

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012

Graf 27 Personální zabezpečení služeb v rámci přímé péče a ostatního personálu u jednotlivých
služeb – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012
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Graf 28 Procentuální rozložení počtu pracovníků v přímé péči a ostatních v souhrnu – domovy
se zvláštním režimem

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012

5.2.2.4. Podmínky pro bydlení uživatelů služeb

Níže je možné sledovat rozložení jednotlivých pokojů v rámci kapacity ke konci sledovaného roku.
Jednolůžkových pokojů je celkem 7 (kapacitně pro 7 osob), dvoulůžkových 56 (kapacitně pro 112 osob)
a třílůžkových a vícelůžkových celkem 17. Pokud tato data vztáhneme k celkovým kapacitám ke konci
sledovaného roku ve třílůžkových a vícelůžkových pokojích, může být sociální služba poskytována
celkem 56 uživatelům (32 % kapacity).

Tabulka 37 Rozložení pokojů podle kapacit – domovy se zvláštním režimem

3259412

Název zařízení

Domov Libníč a
Centrum
sociálních služeb
Empatie
Prácheňské
sanatorium
o.p.s.

Prácheňské
4542627
sanatorium o.p.s.
celkem
celkový počet vzhledem ke kapacitě služby

počet 3-a vícelůžkových
pokojů

Domov Libníč a
Centrum
sociálních služeb
Empatie

Identifikátor

počet 2lůžkových pokojů

Poskytovatel

počet 1lůžkových pokojů

Rozložení kapacit pokojů

110,0

7,0

41,0

7,0

65,0

0,0

15,0

10,0

175,0

7,0
7,0

56,0
112,0

17,0
56,0

Adresa místa
poskytování
Kapacita služby
(budova/objekt/areál)

Libníč 17, 373 71
Rudolfov
Radčice 58, 389 01
Vodňany

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 29 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 30 Počty jednotlivých pokojů – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 31 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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5.2.2.5.Majetek a vybavení služeb

V návaznosti na možnost transformace jednotlivých služeb je důležité zhodnotit vztah poskytovatele
k budovám (prostorům), ve kterých je poskytována sociální služba. Forma vztahu k prostorům
(budovám), ve kterých je sociální služba poskytována, se váže poměrně úzce k právní formě
poskytovatele, a to především, jestliže se jedná o příspěvkovou nebo neziskovou organizaci.
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie je příspěvkovou organizací kraje. Majetek,
ve kterém službu poskytuje, má zapůjčen od zřizovatele. Prácheňské sanatorium o.p.s., jako obecně
prospěšná organizace, si prostory k poskytování sociální služby pronajímá.
V následující tabulce je možné sledovat stáří budov a jejich technický stav. Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie poskytuje službu v budově, která je starší než 31 let, dle hodnocení
poskytovatele je zachovalá. Tato budova spadá pod památkovou ochranu. Prácheňské sanatorium
poskytuje službu v prostorách starých 21-30 let, tato budova podle hodnocení poskytovatele vyžaduje
rozsáhlou rekonstrukci. Na tuto budovu není vyhlášena památková ochrana.

Tabulka 40 Vztah k budově (prostorům), v kterých je sociální služba poskytována a památková
ochrana – domovy se zvláštním režimem

Domov Libníč a
Centrum
sociálních
služeb Empatie
Prácheňské
sanatorium
o.p.s.

ano

ano

ano

Památková
ochrana budovy

havarijní stav

4542627

Domov Libníč a
Centrum
sociálních
Libníč 17, 373 71
zapůjčené
služeb Empatie
Rudolfov
zřizovatelem
Prácheňské
sanatorium Radčice 58, 389
o.p.s.
01 Vodňany
nájemní

vyžaduje rozsáhlé
rekonstrukce

25156349

Vlastnictví

zachovalá

3259412

Adresa místa
poskytování
(budovy/
objektu/areálu)

nová/nově
zrekonstruovaná

666271

Název zařízení

Památko
vá péče

Technický stav budov/areálu

31 a více let

Identifikátor

21-30 let

IČ

11-20 let

Poskytovatel

0 - 10 let

Stáří budov/areálu

ano

ano

ne

Zdroj: Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, katastr nemovitostí, sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků
Národního centra podpory transformace sociálních služeb – dotazníkové šetření u poskytovatelů sociálních služeb, rozhovory
se zástupci poskytovatelů

Dále je možné sledovat vybavenost jednotlivých služeb. Obě dvě služby mají mimo jiné centrální
prádelnu, centrální stravovací provoz a velkou zahradu/park.

Tabulka 38 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – domovy se zvláštním režimem

4542627

Centrální jídelna

centrální
prádelna

místnost pro
bezpečný pobyt

pobočka banky

pošta

obchod

centrální recepce

ano

ano

ano

ano

ano

velká
zahrada/park

Domov Libníč a
Centrum
sociálních
Libníč 17, 373 71
služeb Empatie
Rudolfov
Prácheňské
sanatorium
Radčice 58, 389
o.p.s.
01 Vodňany

rehabilitační
vybavení

3259412

Materiální zázemí

centrální
stravovací provoz

Domov Libníč a
Centrum
sociálních
služeb Empatie
Prácheňské
sanatorium
o.p.s.

Identifikátor

bazén

Poskytovatel

tělocvična

Vybavenost služby
Adresa místa
poskytování
Název zařízení
(budova/objekt
/areál)

ano

ano

ano

ano

ano

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb – dotazníkové
šetření, rozhovory
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5.2.2.6. Provozní výdaje a příjmy

Dalším důležitým údajem jsou finanční prostředky, které do jednotlivých služeb od roku 2007 do roku
2011 plynuly. Struktura příjmů od roku 2007 do roku 2011 ukazuje, že nejvyšší podíl tvoří úhrady
uživatelů (33 %) a dotace od státu (30 %).
Příspěvek zřizovatele činí 5 %.

Tabulka 39 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – domovy se zvláštním
režimem
Výdaje za rok 2007 - 2011 a jejich
struktura

98 168 498

0

135 000

16 235 512 1 241 548

21 945 173

336 045

204 420 127

34 256 140

34 139 297

620 377

114 878 015

89 897 634

24 980 381

47 501 474

56 084 470

956 422

319 298 142

282 049 049

37 249 093

investiční výdaje

18 107 000

106 447 247

13 245 334

neinvestiční výdaje

36 234 968

325 863 749

celkové výdaje 2007 až
2011

123 057 405

16 235 512 1 106 548

přijaté dary (od
právnických a fyzických
osob)

80 061 498

příjmy z vlastní činnosti

70 212 279

dotace od zřizovatele

202 806 344

ostatní příjmy

4542627

Libníč 17, 373 71
Rudolfov
Radčice 58, 389 01
Vodňany

příjmy od zdravotních
pojišťoven - na místo
poskytování

3259412

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

dotace od státu (přímé
dotace z MPSV a dotace
poskytnuté KÚ na
základě rozhodnutí
MPSV)

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie
Prácheňské
sanatorium o.p.s.
Celkem

Identifikátor

příjmy od klientů z
úhrad za pobyt

Poskytovatel

celkové příjmy 2007 až
2011

Příjmy za rok 2007 - 2011 a jejich struktura

192 151 415 12 268 712

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku

Graf 32 Struktura příjmů za léta 2007 - 2011 – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku

Vývoj nákladů po jednotlivých letech je zpracován v příloze č. 1 analýzy.

Níže jsou uvedeny náklady na provoz služby v roce 2011 celkově včetně přepočtu nákladů na lůžko za
celý rok a za měsíc33. Při porovnání těchto dvou služeb je možné zjistit, že rozdíl nákladovosti činní
téměř jedenáct tisíc korun měsíčně.
33

Kapacita je uvedena k 31. 12. 2011 a mohla se v průběhu roku měnit, což může představovat určitá omezení při interpretaci.
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Tabulka 40 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů
Poskytovatel

Identifikátor

Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie

3259412

Prácheňské sanatorium o.p.s.

4542627

Název zařízení

Adresa místa poskytování
Kapacita k 31. 12. Celkové výdaje Náklady na lůžko za rok Náklady za lůžko za měsíc
(budova/objekt/areál)

Domov Libníč a Centrum sociálních
Libníč 17, 373 71 Rudolfov
služeb Empatie
Prácheňské sanatorium
Radčice 58, 389 01 Vodňany
o.p.s.

Celkem

110

39784898

361 681

30 140

65

32011134

492 479

41 040

175

71 796 032

854 160

71 180

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

5.2.2.7. Investice do služeb

V následujícím přehledu je možné sledovat jednotlivé investice do ústavních zařízení. Jedná se o zdroje
a účel investic v letech 2007 až 2011. V posledním sloupci je uveden součet investic od roku 2007 do
roku 2011.
Celkem bylo v letech 2007 až 2011 v Jihočeském kraji do služeb domovy se zvláštním režimem
ústavního typu investováno 37 249 093 Kč.

Tabulka 41 Investice – zdroje – domovy se zvláštním režimem

Prácheňské sanatorium
o.p.s.

4542627

komentář k
investicím

3259412

Investice 2007-2012 II.

zdroj investic
od 2007

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

Název zařízení

komentář k
investicím

Identifikátor

Investice 2007-2012 I.

zdroj investic
od 2007

Poskytovatel

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt
/areál)

Celkem investiční
výdaje poskytovtele

Fond reprodukce majetku

Domov Libníč a Centrum Libníč 17, 373 71
jiné organizace - rekonstrukce
sociálních služeb Empatie
Rudolfov
oddělení, výtah,
vlastní zdroje
V roce 2011 zateplení
budovy a výměna oken +
nová fasáda
Rekonstrukce 4 koupelen
– nová hydroizolace,
Prácheňské sanatorium Radčice 58, 389
jiné
obklad a vybavení
o.p.s.
01 Vodňany
koupelny
Výměna podlahových
krytin v 8 pokojích a
kancelářích

12 268 712

jiné

Nadační fond Dobré vůle Výtahová zdviž pro klienty a
zajištění
bezbariérovosti
objektu

Celkem

24 980 381

37 249 093

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku; sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace
sociálních služeb – dotazníkové šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů

5.2.2.8. Závazek udržitelnosti investic

U vybraných služeb domovy se zvláštním režimem nebyl závazek udržitelnosti zjištěn.
5.2.2.9. Právní forma a zřizovatel

V následující tabulce je uvedena právní forma poskytovatele daného druhu služby. V jednom případě se
jedná o příspěvkovou organizaci kraje a v druhém případě o obecně prospěšnou společnost.
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Tabulka 42 Právní forma poskytovatele služby – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce
2012 a registr poskytovatelů sociálních služeb – data k 1. 3. 2012

5.2.3.

Shrnutí

V Jihočeském kraji bylo k 1. 3. 2012 poskytováno celkem 10 služeb domovy se zvláštním režimem
s kapacitou 395 lůžek. Všechny služby byly zhodnoceny jako ústavní. S ohledem na cílové skupiny
bylo 8 těchto služeb vyloučeno z dalšího zkoumání. Blíže se materiál věnuje 2 službám se zaměřením
na osoby se zdravotním postižením s celkovou kapacitou 175 lůžek. V daných dvou službách žije:


177 uživatelů,



z toho 0 dětí.

Pracovalo zde 108 pracovníků v přímé péči v rámci 102,54 úvazků a 38 ostatních pracovníků v rámci
34,9 úvazků.
Výdaje na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 282 049 049 Kč,
tj. průměrně 56 409 810 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí
od 361 681 do 492 479 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 427 080 Kč, tj. 35
590 Kč měsíčně.
Do sledovaných zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 37 249 093 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné
ze zkoumaných služeb.
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5.3. Chráněné bydlení
5.3.1.

Celkové zhodnocení služeb

V Jihočeském kraji bylo k 1. 3. 2012 registrováno celkem 8 služeb chráněného bydlení se souhrnnou
kapacitou 138 lůžek. Z toho:


neústavních je 5 služeb s kapacitou 31 lůžek;



ústavní jsou 3 služby s kapacitou 107 lůžek.

Zmíněné 3 ústavní služby jsou poskytovány na 4 různých místech (budovách/objektech); jedna ze služeb
je v rámci dané registrace poskytována na dvou místech. Jedna z ústavních služeb je určena seniorům,
proto není tato služba v další části materiálu zahrnuta – jedná se o Domov sv. Františka Diecézní charity
České Budějovice.

V Jihočeském kraji jsou tak 2 ústavní služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením
s kapacitou 74 lůžek, poskytované na 3 místech (viz tab. 47). Pro přesnější popis je přistoupeno
k hodnocení ne/ústavnosti těchto služeb podle jednotlivých míst poskytování:


1 místo poskytování je hodnoceno jako neústavní (Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie) s kapacitou 16 lůžek;



2 místa jsou hodnocena jako ústavní s celkovou kapacitou 58 lůžek.

Celkem jsou tedy v Jihočeském kraji 2 místa poskytování ústavních služeb chráněného bydlení
s celkovou kapacitou 58 lůžek34. Těm se věnuje následující část tohoto materiálu (tab. 49 a další).

34

K datu 1. 3. 2012
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Tabulka 43 Rozdělení služeb dle zhodnocení na ústavní a neústavní – chráněné bydlení

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce 2012 a registr
poskytovatelů sociálních služeb – data k 1. 3. 2012

Tabulka 44 Rozdělení ústavních služeb v rámci jednotlivých míst poskytování dle zhodnocení
na ústavní a neústavní – chráněné bydlení
Druh služby

chráněné bydlení

chráněné bydlení
chráněné bydlení

Poskytovatel

IČ

Domov Libníč a
Centrum sociálních 00666271
služeb Empatie
Domov Libníč a
Centrum sociálních 00666271
služeb Empatie
Domov PETRA Mačkov 70871779

Identifikátor

Adresa poskytovatele

Název zařízení

Adresa zařízení

kapacita

4959409

Libníč 17, 373 71 Rudolfov

Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie

Pražská tř. 489/88, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice 4

8

4959409

Libníč 17, 373 71 Rudolfov

7896064

Mačkov 79, 388 01 Blatná

Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie
Tyršův sad 403/9, České Budějovice 3, 370 10 České
Budějovice 10
Domov PETRA Mačkov
Mačkov 79, 388 01 Blatná

procentuální
poměr kapacity
Je služba označena za
jednotlivých
ústavní?
objektů/míst
poskytování
ano

33,33%

16

ne

66,67%

50

ano

100%

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce
2012 a registr poskytovatelů sociálních služeb; stav k 1. 3. 2012

Cílová skupina osob se v případě služby chráněné bydlení shoduje v obou vybraných zařízeních. Služby
jsou určeny pro osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením.
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5.3.2.

Informace o ústavních službách a místech poskytování

5.3.2.1. Lokalita poskytování sociální služby

Dosažitelnost běžně dostupných služeb a běžného způsobu života je mimo jiné odvislá od lokality
poskytování služby. Následující tabulka ukazuje, že v Jihočeském kraji je jedno chráněné bydlení
poskytováno v obci do 499 obyvatel a druhé v obci/městě nad 20 000 obyvatel.
Obec Mačkov, ve které se nachází Domov PETRA Mačkov s kapacitou 50 uživatelů, má 293 obyvatel35
(klienti chráněného bydlení tvoří přibližně 17 % obyvatel obce). Navíc je v dané lokalitě ještě
poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 70 uživatelů služeb.

Tabulka 45 Lokalita místa poskytování – chráněné bydlení

Domov Libníč a
Centrum
sociálních
služeb Empatie
Domov PETRA
Mačkov

666271

4959409

70871779

7896064

Domov Libníč a
Centrum
sociálních
služeb Empatie
Domov PETRA
Mačkov

Pražská tř. 489/88,
České Budějovice 3,
370 04 České
Budějovice 4
Mačkov 79, 388 01
Blatná

v obci/městě nad
20000

v obci nad 5000 do
19999 obyvatel

v obci od 1500 do
4999 obyvatel

Identifikátor

v obci od 500 do
1499 obyvatel

IČ

v obci do 499
obyvatel

Poskytovatel

mimo obec –
dostupné pouze
individuální
dopravou

Lokalita
Adresa místa
Název zařízení
poskytování
(budova/objekt/areál)

ano

ano

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; stav
k 1. 3. 2012

5.3.2.2. Uživatelé služeb

Celkem využívalo služby chráněné bydlení 56 osob (ke konci roku 2010/2011).
Službu ve sledovaném období nevyužívaly žádné děti.
Z tabulky je možné sledovat počty neuspokojených žádostí o poskytování sociální služby chráněné
bydlení, celkově bylo evidováno v roce 2010 (případně v roce 2011) 11 žádostí.

Tabulka 46 Počty uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) včetně věkové struktury a počtu
neuspokojených žádostí – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12 daného roku

35

Stav ke konci roku 2011, zdroj webové stránky [ze dne 29.2.2012 ]. Dostupné z:

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=MLO5011PU_OB2.19&vo=tabulka
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Graf 33 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 1. 3. daného roku

Graf 34 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů2010/2011 – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

K datu 31. 12. 2010 nebo 2011 bylo ve dvou sledovaných službách celkem 55 uživatelů. V meziročním
srovnání narostl počet uživatelů o 1, ze služby neodešel ani nezemřel žádný uživatel, 1 osoba byla
přijata.
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Tabulka 50 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010 (případně 2011) – chráněné
bydlení
Poskytovatel

Identifikátor

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

4959409

Domov PETRA Mačkov

7896064

Uživatelé přijati
Uživatelé
Uživatelé
roce
propuštěni v roce zemřelí v roce

Název zařízení

Adresa - Budova/objekt/areálu

Počet uživatelů v roce

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

Pražská tř. 489/88, České Budějovice
3, 370 04 České Budějovice 4

8,0

0,0

0,0

0,0

Domov PETRA Mačkov

Mačkov 79, 388 01 Blatná

47,0

1,0

0,0

0,0

55,0

1,0

0,0

0,0

Celkem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

V další tabulce je uvedeno rozložení uživatelů podle zákonem dané míry potřeby (stupeň příspěvku na
péči podle závislosti na pomoci jiné fyzické osoby). Nejvíce uživatelů mělo přiznán II. stupeň příspěvku
na péči, celkem 31 uživatelů. Je třeba ještě zmínit, že ve službě byl také 1 uživatel bez přiznaného
příspěvku na péči (platí stejná poznámka jako u služby domovy pro osoby se zdravotním postižením,
kapitola 5.1.2.2)36.

Průměrný věk uživatelů těchto dvou služeb je 40,5 let.

Tabulka 47 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – chráněné bydlení

IV. stupeň PNP

bez PNP

Průměrný věk uživatelů
(klientů)

Mačkov 79, 388 01
Blatná

III. stupeň PNP

Domov PETRA
Mačkov

II. stupeň PNP

7896064

I. stupeň PNP

Domov PETRA
Mačkov
celkem

Domov Libníč a
Pražská tř. 489/88,
Centrum sociálních
České Budějovice 3, 370
služeb Empatie
04 České Budějovice 4

Počet uživatelů, jejichž
zdravotní stav vyžaduje
nákladnější stravování

4959409

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

Počet uživatelů mobilních za
pomoci druhé osoby nebo
techn. pomůcek

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

Název zařízení

Počet uživatelů trvale
upoutaných na lůžko

Identifikátor

Počet uživatelů (klientů)

Poskytovatel

Příspěvek na péči

8,0

0,0

0,0

0,0

0,7

6,3

1,0

0,0

0,0

39,038

48,0

0,0

5,0

7,0

3,0

25,0

17,0

3,0

0,0

41,9

56,0

0,0

5,0

7,0

3,7

31,3

18,0

3,0

0,0

40,5

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 35 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP
případně bez PNP – chráněné bydlení

36

Zdroje dat (tj. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb) nerozlišují,

zda tito uživatelé měli k datu zjišťování o příspěvek na péči požádáno, či ne.
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5.3.2.3. Pracovníci služeb

Pracovalo zde 44 pracovníků v přímé péči je celkem (v rámci 26,6 úvazku) a 45 ostatních pracovníků ( v
rámci 18,5 úvazku). Z toho vyplývá, že poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům je 52 %
ku 48 % u sledovaných zařízení.

Tabulka 48 Personální zabezpečení služeb – chráněné bydlení
zdravotničtí
pracovníci - úvazky

pedagogičtí
pracovníci -počet

pedagogičtí
pracovníci smlouva

manželští a rodinní
poradci - počet

manželští a rodinní
poradci - úvazky

pracovníci, kteří
přímo poskytují
sociální služby -

ostatní pracovníci počet

ostatní pracovníci úvazky

dohody - počet

dohody - úvazky

Celkem pracovníků v
přímé péči - počet

Celkem pracovníků v
přímé péči - úvazky

Celkem ostatních
pracovníků-počet

Celkem ostatních
pracovníků -úvazky

0,67

0,27

5,33

5,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,33

0,93

6,00

2,00

0,00

0,00

7,33

6,37

6,00

2,00

3,00

1,12

19,00

17,12

15,00

1,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

16,50

12,00

5,40

37,00

19,69

39,00

16,50

3,67

1,39

24,33

22,29

15,00

1,44

0,00

0,00

0,00

0,00

1,33

0,93

45,00

18,50

12,00

5,40

44,33

26,06

45,00

18,50

další odborní
pracovníci, kteří
přímo poskytují
služby sociální
odborní
další

zdravotničtí
pracovníci - počet

7896064

Pražská tř. 489/88,
České Budějovice
3, 370 04 České
Budějovice 4
Mačkov 79, 388 01
Blatná

pracovníci v
sociálních službách úvazky

4959409

pracovníci v
sociálních službách počet

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie
Domov PETRA
Mačkov
celkem

Identifikátor

sociální pracovníci úvazky

Poskytovatel

sociální pracovníci počet

Zaměstnanci - přepočteno ku kapacitě místa poskytování
Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012;

Graf 36 Personální zabezpečení služeb v rámci přímé péče a ostatního personálu u jednotlivých
služeb

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012

Graf 37 Procentuální rozložení počtu pracovníků v přímé péči a ostatních v souhrnu – chráněné
bydlení

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012
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5.3.2.4. Podmínky pro bydlení uživatelů služeb

V následující tabulce je uvedeno rozložení kapacit jednotlivých služeb chráněného bydlení v rámci počtu
lůžek na pokoji. Jednolůžkových pokojů je celkem 46 (kapacitně pro 46 osob), dvoulůžkových
5 (kapacitně pro 10 osob). Služba chráněné bydlení nemá třílůžkové a vícelůžkové pokoje.

Tabulka 49 Rozložení pokojů podle kapacit – chráněné bydlení
počet 2lůžkových pokojů

počet 3-a vícelůžkových
pokojů

Název zařízení

počet 1lůžkových pokojů

Rozložení kapacit pokojů

8,0

0,0

4,0

0,0

48,0

46,0

1,0

0,0

56,0

46,0
46,0

5,0
10,0

0,0
0,0

Adresa místa
Kapacita
poskytování
služby
(budova/objekt/areál)

Domov Libníč a
Centrum sociálních
Pražská tř. 489/88,
služeb Empatie
České Budějovice 3, 370
04 České Budějovice 4
Domov PETRA
Mačkov 79, 388 01
Mačkov
Blatná
celkem
celkový počet vzhledem ke kapacitě služby

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011

Graf 38 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – chráněné bydlení

Graf 39 Počty jednotlivých pokojů – chráněné bydlení
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Graf 40 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů – chráněné bydlení

5.3.2.5. Majetek a vybavení služeb

V návaznosti na možnost transformace jednotlivých služeb je důležité zhodnotit vztah poskytovatele
k budovám (prostorům), ve kterých je poskytována sociální služba. Forma vztahu k prostorům
(budovám), ve kterých je sociální služba poskytována, se úzce váže k právní formě poskytovatele. Oba
poskytovatelé mají právní formu příspěvkové organizace Jihočeského kraje. Prostory, ve kterých je
poskytována služba chráněné bydlení, jsou majetkem kraje a poskytovatel je má zapůjčené (svěřené
do správy) od svého zřizovatele.
V následující tabulce je možné sledovat stáří budov a jejich technický stav. Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie poskytuje službu v budově staré 21 - 30 let, dle hodnocení poskytovatele jsou
zrekonstruované. Na tyto budovy není vyhlášena památková ochrana.
Domov PETRA Mačkov poskytuje službu chráněné bydlení v objektech starých 11-20 let a podle
hodnocení poskytovatele jsou tyto budovy nové. Jedná se o 5 domků propojených chodbou, která je
napojena na budovu, v níž jsou poskytovány další sociální služby. Na tento komplex není vyhlášena
památková ochrana.
Tabulka 54 Vztah k budově (prostorům), v kterých je sociální služba poskytována, stáří
budov/areálu a jejich technický stav, památková ochrana – chráněné bydlení

Domov Libníč a
Centrum
sociálních služeb
Empatie
Domov PETRA
Mačkov

666271

4959409

70871779

7896064

Domov Libníč a
Pražská tř.
Centrum
489/88, České
zapůjčené
sociálních
Budějovice 3, 370
zřizovatelem
služeb Empatie
04 České
Budějovice 4
Domov PETRA Mačkov 79, 388 01 zapůjčené
Mačkov
Blatná
zřizovatelem

ano

ano

památková
ochrana budovy

havarijní stav

vyžaduje rozsáhlé
rekonstrukce

zachovalá

nová/nově
zrekonstruovaná

Technický stav budov/areálu

31 a více let

Vlastnictví

21-30 let

IČ

11-20 let

Poskytovatel

0 - 10 let

Stáří budov/areálu
Adresa místa
poskytování
Identifikátor Název zařízení
(budova/objekt/
areál)

ano

ne

ano

ne

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, Katastr
nemovitostí, sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb –
dotazníkové šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatele; stav k 1. 3. 2012

Vybavenost jednotlivých služeb je možné sledovat v následující tabulce. Obě služby mají bazén
a tělocvičnu (jedná se o areály sdílené s další službou poskytovatele).
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Tabulka 55 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – chráněné bydlení

7896064

Domov Libníč a
Pražská tř.
Centrum
489/88, České
sociálních
Budějovice 3,
služeb Empatie 370 04 České
Budějovice 4
Domov PETRA Mačkov 79, 388
Mačkov
01 Blatná

ano

ano

centrální
stravovací provoz

centrální jídelna

centrální
prádelna

místnost pro
bezpečný pobyt

pobočka banky

ano

pošta

ano

obchod

ano

centrální recepce

ano

velká
zahrada/park

4959409

Materiální zázemí

rehabilitační
vybavení

Domov Libníč a
Centrum
sociálních
služeb Empatie
Domov PETRA
Mačkov

Identifikátor

bazén

Poskytovatel

tělocvična

Vybavenost služby
Adresa místa
poskytování
Název zařízení
(budova/
objekt/areál)

ano

ano

ano

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb – dotazníkové
šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatele; stav k 1. 3. 2012

5.3.2.6. Provozní výdaje a příjmy

Dalším důležitým údajem jsou finanční prostředky, které do jednotlivých služeb od roku 2007 do roku
2011 plynuly. Struktura příjmů od roku 2007 do roku 2011 ukazuje, že nejvyšší podíl tvoří úhrady
uživatelů (44 %) a dotace od státu (30 %).
Příspěvek zřizovatele činí 12 %.

Tabulka 50 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – chráněné bydlení
Příjmy za rok 2007 - 2011 a jejich struktura

364563,3

41316,333

0

72279748

31175893

20731900

9205301

6312994

3183197

1670463

81117121

35505182

24640358

9569864

6354310

3183197

1864206

investiční výdaje

3908457,7

neinvestiční výdaje

4329288,7

celkové výdaje 2007 až 2011

příjmy od zdravotních
pojišťoven - na místo
poskytování

Pražská tř.
489/88, České
Budějovice 3, 370
04 České
Budějovice 4
Mačkov 79, 388
01 Blatná

8494110

7827746,7

666363,333

177767

77147892

74241398

2906494

220426

85642002

82069145

3572857

přijaté dary (od právnických
a fyzických osob)

příjmy z vlastní činnosti

8837372,7

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

ostatní příjmy

dotace od zřizovatele

7896064

dotace od státu (přímé
dotace z MPSV a dotace
poskytnuté KÚ na základě
rozhodnutí MPSV)

4959409

příjmy od klientů z úhrad za
pobyt

Domov Libníč a
Centrum
sociálních služeb
Empatie
Domov PETRA
Mačkov
Celkem

Identifikátor

celkové příjmy 2007 až 2011

Poskytovatel

Výdaje za rok 2007 - 2011 a jejich struktura

193743,333 42659,333

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku
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Graf 41 Struktura příjmů od roku 2007 do 2011 – chráněné bydlení

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku

Vývoj nákladů po jednotlivých letech je zpracován v příloze č. 1 analýzy.

Níže jsou uvedeny náklady na provoz služby v roce 2011 celkově včetně přepočtu nákladů na lůžko za
celý rok a za měsíc.37. Náklady na provoz Domova Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie jsou 20
726 Kč měsíčně na jedno lůžko a u Domova PETRA Mačkov je to 30 775 Kč měsíčně za jedno lůžko.

Tabulka 51 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů – chráněné bydlení
Poskytovatel

Identifikátor

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

4959409

Domov PETRA Mačkov
Celkem

7896064

Adresa místa poskytování
Kapacita k 31. 12. Celkové výdaje Náklady na lůžko za rok Náklady za lůžko za měsíc
(budova/objekt/areál)
Domov Libníč a Centrum Pražská tř. 489/88, České
sociálních služeb Empatie Budějovice 3, 370 04 České
8
1989663
248 708
20 726
Budějovice 4
Domov PETRA Mačkov
Mačkov 79, 388 01 Blatná
48
17726193
369 296
30 775
56
19 715 856
618 004
51 500
Název zařízení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

5.3.2.7. Investice do služeb

V následujícím přehledu je možné sledovat jednotlivé investice do ústavních zařízení. Jedná se o zdroje
a účel investic v letech 2007 až 2011. V posledním sloupci je uveden součet investic od roku 2007
do roku 2011.
Celkem bylo v letech 2007 až 2011 v Jihočeském kraji do služeb chráněné bydlení ústavního typu
investováno 3 572 857 Kč. Investice v Domově PETRA Mačkov je spojena s investicí související
se službou domov pro osoby se zdravotním postižením – jednalo se především o výměnu střešních
37

Kapacita je uvedena k 31. 12. 2011 a mohla se v průběhu roku měnit, což může představovat určitá omezení při iinterpretaci.
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oken. U chráněného bydlení poskytovatele Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
se jednalo o zateplení budovy.

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

4959409

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

Investice 2007-2012 I.

jiné

Fond reprodukce
majetku organizace zateplení budovy

jiné

vlastní (investice
spojené se službou
Domov pro osoby se
zdravotním
postižením)
2009 - výměna
střešních oken domku
CHB Sova, ochrany
proti otěru zdí za
lůžky na domcích CHB

7896064

Domov PETRA
Mačkov
Celkem

Domov PETRA
Mačkov

Mačkov 79, 388 01
Blatná

komentář k
investicím

Pražská tř. 489/88,
České Budějovice 3,
370 04 České
Budějovice 4

Investice 2007-2012 II.

zdroj
investic od
2007

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

Název zařízení

komentář k
investicím

Identifikátor

zdroj
investic od
2007

Poskytovatel

Celkem
investiční
výdaje
poskytovtele

Tabulka 52 Investice – zdroje - chráněné bydlení

666 363

2 906 494

3 572 857

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV) V
1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav
za celý rok k 31. 12. daného roku; sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace
sociálních služeb – dotazníkové šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů

5.3.2.8. Závazek udržitelnosti investic

U vybraných služeb chráněného bydlení nebyl závazek udržitelnosti zjištěn.
5.3.2.9. Právní forma a zřizovatel

V obou případech poskytovatelů služeb chráněné bydlení, které byly označeny za ústavní, se jedná
o příspěvkovou organizaci kraje.

Tabulka 53 Právní forma poskytovatele – chráněné bydlení

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; registr
poskytovatelů sociálních služeb; stav k 1. 3. 2012

5.3.3.

Shrnutí

V Jihočeském kraji bylo k 1. 3. 2012 registrováno celkem 8 služeb chráněného bydlení se souhrnnou
kapacitou 138 lůžek. Z toho:


neústavních je 5 služeb s kapacitou 31 lůžek;



ústavní jsou 3 služby s kapacitou 107 lůžek.

Zmíněné 3 ústavní služby jsou poskytovány na 4 různých místech (budovách/objektech); jedna ze služeb
je v rámci dané registrace poskytována na dvou místech. Jedna z ústavních služeb je určena seniorům.
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V Jihočeském kraji jsou tak 2 ústavní služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením
s kapacitou 74 lůžek, poskytované na 3 místech.


1 místo poskytování je hodnoceno jako neústavní s kapacitou 16 lůžek;



2 místa jsou hodnocena jako ústavní s celkovou kapacitou 58 lůžek.

Celkem jsou tedy v Jihočeském kraji 2 místa poskytování ústavních služeb chráněného bydlení
s celkovou kapacitou 58 lůžek.
V ústavních místech poskytování žije38:


56 uživatelů,



z toho nebylo žádné dítě.

Pracovalo zde 44 pracovníků v přímé péči v rámci 26,6 úvazků a 45 ostatních pracovníků v rámci
18,5 úvazků.
Výdaje na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 82 069 145 Kč,
tj. průměrně 16 413 829 za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí od 248
708 do 369 296 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 309 002 Kč, tj. 25 750 Kč
měsíčně.
Do sledovaných zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 3 572 857 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné
ze zkoumaných služeb.

38

K datu 31. 12. 2010, případně roku 2011
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5.4. Týdenní stacionář
Celkové zhodnocení služeb

5.4.1.

V Jihočeském kraji bylo k 1. 3. 2012 registrováno 6 služeb týdenní stacionáře s celkovou kapacitou 114
lůžek. Z toho:


neústavních je 0 služeb;



ústavních je všech 6 služeb.

Zmiňovaných 6 ústavních služeb je poskytováno na 6 různých místech (budovách/objektech) a věnuje se
jim následující část tohoto materiálu.

Tabulka 60 Rozdělení služeb dle zhodnocení na ústavní a neústavní – týdenní stacionáře
Adresa poskytovatele

Název zařízení

Adresa zařízení

Bobelovka - centrum
Otín 90, 377 01 Jindřichův
pobytových a
Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
ambulantních sociálních Hradec 1
Jana Mukařovského 2309,
Zběšičky 23, 398 43 Bernartice
Budějovické Předměstí,
u Milevska
Týdenní stacionář Duha 397 01 Písek 1
U Jeslí 198/13, České
U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01 České
Týdenní stacionář
Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice 1
Světluška
Budějovice 1

Záluží 17, 390 02 Tábor 2

Libníč 17, 373 71 Rudolfov

Denní a týdenní
stacionář Klíček
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb
Empatie

Česká 1175, Jindřichův Hradec
II, 377 01 Jindřichův Hradec 1 Sociální služby Česká
Celkem

Záluží 17, 390 02 Tábor 2
Pražská tř. 489/88, České
Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4

Pobytová - počet
lůžek

Cílová skupina

25
osoby s mentálním postižením
29

8

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením

23

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

24

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

5

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Věková struktura
děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

Služba pro seniory?

Je služba označena za
ústavní?

Počet míst poskytování
(objektů/budov/areálů)

ne

ano

1

ne

ano

1

ne

ano

1

ne

ano

1

ne

ano

1

ne

ano

1

114

6

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji v roce
2012 a registr poskytovatelů sociálních služeb; stav k 1. 3. 2012

Všechny služby týdenní stacionáře jsou poskytovány v rámci jednoho místa poskytování, proto místo
poskytování u tohoto druhu služby nebude předmětem zájmu.
Všechny sledované týdenní stacionáře mají své služby zaměřené na osoby s mentálním postižením
a téměř všechny také na osoby s kombinovaným postižením (s výjimkou zařízení Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních sociálních služeb).

5.4.2.

Informace o ústavních službách a místech poskytování

5.4.2.1. Lokalita poskytování sociální služby

Všechny týdenní stacionáře se nacházejí v obcích nad 20 000 obyvatel. Podíl uživatelů služeb v dané
obci/městě k celkovému počtu obyvatel proto není vysoký.
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Tabulka 54 Místo poskytování – týdenní stacionáře

Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Zběšičky

75011212

2427317
Týdenní
stacionář Duha

70869669

3649262
Sociální služby
Světluška, o.p.s.
Denní a týdenní
stacionář Klíček
Domov Libníč a
Centrum
sociálních služeb
Empatie
Centrum
sociálních služeb
Jindřichův
Hradec

26064073
75011247

3755028

4309156
666271

Týdenní
stacionář
Světluška
Denní a týdenní
stacionář Klíček
Domov Libníč a
Centrum
sociálních služeb
Empatie

5643671
75011191

Sociální služby
Česká

Otín 90, 377 01
Jindřichův
Hradec 1
Jana
Mukařovského
2309,
Budějovické
Předměstí, 397
01 Písek 1
U Jeslí 198/13,
České
Budějovice 4, 370
01 České
Budějovice 1
Záluží 17, 390 02
Tábor 2
Pražská tř.
489/88, České
Budějovice 3, 370
04 České
Budějovice 4
Česká 1175,
Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův
Hradec 1

v obci/městě nad 20000

2326146

Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb

v obci nad 5000 do 19999
obyvatel

Název zařízení

v obci od 1500 do 4999
obyvatel

Identifikátor

v obci od 500 do 1499
obyvatel

IČ

v obci do 499 obyvatel

Poskytovatel

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

mimo obec – dostupné pouze
individuální dopravou

Lokalita

ano

ano

ano
ano
ano

ano

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb v kraji; stav
k 1. 3. 2012

5.4.2.2. Uživatelé služeb

Celkem využívalo služby týdenní stacionáře 76 osob (ke konci roku 2010/2011).
Z celkového počtu uživatelů této služby bylo 16 dětí.
Z následující tabulky je patrné, že u žádné sledované služby týdenní stacionáře nebyla evidována žádost
o přijetí do služby.
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Tabulka 55 Počty uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) včetně věkové struktury a počet
neuspokojených žádostí – týdenní stacionář

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 42 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – týdenní stacionáře

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 43 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů 2010/2011 – týdenní stacionáře

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

K datu 31. 12. 2010 nebo 2011 bylo v 6 sledovaných službách celkem 83 uživatelů. V meziročním
srovnání poklesl počet uživatelů o 7. Ze služby odešlo 12 osob, přišlo 5 osob.

Tabulka 56 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010 (případně 2011) – týdenní
stacionáře
Adresa Počet uživatelů v roce
budovy/objektu/areálu

Uživatelé přijati v
roce

Uživatelé propuštěni v
roce

Uživatelé
zemřelí v roce

20,0

3,0

6,0

0,0

17,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Záluží 17, 390 02 Tábor 2

18,0

0,0

4,0

0,0

Domov Libníč a Centrum
Pražská tř. 489/88,
sociálních služeb
České Budějovice 3, 370
Empatie
04 České Budějovice 4

25,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

Poskytovatel

Identifikátor

Název zařízení

Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

2326146

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních sociálních
služeb

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky

2427317

Týdenní stacionář Duha

Sociální služby Světluška, o.p.s.

3649262

Týdenní stacionář
Světluška

Denní a týdenní stacionář Klíček

3755028

Denní a týdenní
stacionář Klíček

Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie

4309156

Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

5643671

Sociální služby Česká

Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec 1
Jana Mukařovského
2309, Budějovické
Předměstí, 397 01 Písek
1
U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01
České Budějovice 1

Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův Hradec 1

Celkem

3,0
83,0

5,0

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

V další tabulce je uvedeno rozložení uživatelů podle zákonem dané míry potřeby (stupeň příspěvku na
péči podle závislosti na pomoci jiné fyzické osoby). Nejvíce uživatelů mělo přiznáno III. stupeň příspěvku
na péči, celkem 32 uživatelů. Je třeba ještě zmínit, že ve službě byli také 2 uživatelé bez přiznaného
39
příspěvku na péči (platí stejná poznámka jako u služby domovy pro osoby se zdravotním postižením) .
Průměrný věk uživatelů sledovaného typu služby je 28,4 let.

39

Zdroje dat (tj. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb) nerozlišují,

zda tito uživatelé měli k datu zjišťování o příspěvek na péči požádáno, či ne.
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Tabulka 57 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – týdenní stacionáře

Identifikátor

Název zařízení

Adresa místa poskytování
(budovy/objektu/areálu)

Počet uživatelů (klientů)

Počet uživatelů trvale
upoutaných na lůžko

Počet uživatelů mobilních
za pomoci druhé osoby
nebo techn. pomůcek

Počet uživatelů, jejichž
zdravotní stav vyžaduje
nákladnější stravování

I. stupeň PNP

II. stupeň PNP

III. stupeň PNP

IV. stupeň PNP

bez PNP

Průměrný věk uživatelů
(klientů)

Příspěvek na péči

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb

2326146

Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních
služeb

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

17,0

0,0

0,0

0,0

1,0

4,0

7,0

5,0

0,0

19,3

Domov pro osoby se
zdravotním
postižením Zběšičky

2427317

Týdenní
stacionář Duha

17,0

0,0

1,0

0,0

2,0

5,0

4,0

5,0

1,0

25

Sociální služby
Světluška, o.p.s.

3649262

Týdenní
stacionář
Světluška

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Denní a týdenní
stacionář Klíček

3755028

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

8,0

0,0

0,0

29,57

Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie

4309156

0,0

0,0

4,0

6,0

13,0

1,0

1,0

0

Poskytovatel

Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec
celkem

5643671

Jana Mukařovského 2309,
Budějovické Předměstí,
397 01 Písek 1
U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice 1

Denní a týdenní
Záluží 17, 390 02 Tábor 2
stacionář Klíček
Domov Libníč a
Pražská tř. 489/88, České
Centrum
Budějovice 3, 370 04 České
sociálních
Budějovice 4
služeb Empatie
Česká 1175, Jindřichův
Sociální služby
Hradec II, 377 01
Česká
Jindřichův Hradec 1

25,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

39,6

76,0

0,0

1,0

0,0

7,0

24,0

32,0

11,0

2,0

28,4

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 44 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP
případně bez PNP – týdenní stacionáře

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

5.4.2.3. Pracovníci služeb

Personální zabezpečení poskytování sociální služby týdenní stacionáře bylo převzato z žádosti o dotaci
ze státního rozpočtu k roku 2010. Pokud poskytovatel žádost o dotaci v tomto roce nepodal (nebo
ani podat na danou službu nemohl z důvodu pozdějšího počátku poskytování služby), byla využita data
z let následujících. Platí zde stejná úskalí, jako byla zmíněna u služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením (viz kapitola 5.1.2.3).
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Pracovníků v přímé péči je celkem 127 na 58,64 úvazků a pracovníků ostatních 67 na 27,63 úvazků40.
Z toho vyplývá, že poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům je 68 % k 32 % (v úvazcích).
Zdravotnických pracovníků je celkem 26 (16,8 úvazků). To je skoro 29 % pracovníků v přímé péči
(přepočteno na úvazky).

Tabulka 58 Personální zabezpečení služeb – týdenní stacionáře
ostatní pracovníci počet

ostatní pracovníci úvazky

dohody - počet

dohody - úvazky

Celkem pracovníků v
přímé péči - počet

Celkem pracovníků v
přímé péči - úvazky

Celkem ostatních
pracovníků-počet

Celkem ostatních
pracovníků -úvazky

1,00

0,45

6,00

5,00

3,00

1,20

7,00

6,05

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

4,05

0,00

0,00

17,00

12,70

9,00

4,05

1,00

1,00

10,00

10,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

13,80

0,00

0,00

18,00

18,00

17,00

13,80

3,00

1,50

6,00

3,80

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

2,50

0,00

0,00

10,00

5,80

5,00

2,50

1,00

0,50

5,00

2,44

3,00

3,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

3,88

0,00

0,00

11,00

6,94

8,00

3,88

1,00

0,30

6,00

6,00

5,00

4,75

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

1,30

10,00

2,80

0,00

0,00

14,00

12,35

10,00

2,80

3,00

0,15

47,00

2,35

7,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,60

0,00

0,00

57,00

2,85

18,00

0,60

10,00

3,90

80,00

29,59

26,00

16,80

9,00

7,05

0,00

0,00

2,00

1,30

67,00

27,63

0,00

0,00

127,00

58,64

67,00

27,63

další odborní
pracovníci, kteří
přímo poskytují
sociální
služby další
odborní

pracovníci, kteří
přímo poskytují
sociální služby -

5643671

Záluží 17, 390 02 Tábor 2
Pražská tř. 489/88, České
Budějovice 3, 370 04
České Budějovice 4
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův Hradec 1

manželští a rodinní
poradci - úvazky

4309156

manželští a rodinní
poradci - počet

3755028

pedagogičtí
pracovníci -počet

3649262

pedagogičtí
pracovníci smlouva

Sociální služby
Světluška, o.p.s.
Denní a týdenní
stacionář Klíček
Domov Libníč a
Centrum sociálních
služeb Empatie
Centrum sociálních
služeb Jindřichův
Hradec
celkem

2427317

zdravotničtí
pracovníci úvazky

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec 1
Jana Mukařovského
2309, Budějovické
Předměstí, 397 01 Písek
1
U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01
České Budějovice 1

zdravotničtí
pracovníci - počet

2326146

pracovníci v
sociálních službách
- úvazky

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb

pracovníci v
sociálních službách
- počet

Identifikátor

sociální pracovníci úvazky

Poskytovatel

sociální pracovníci počet

Zaměstnanci - přepočteno ku kapacitě místa poskytování
Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

Zdroj: data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012

Graf 45 Personální zabezpečení služeb v rámci přímé péče a ostatního personálu u jednotlivých
služeb – týdenní stacionáře

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012

40

Vysoký rozdíl mezi počtem pracovníků a úvazků může být způsoben jednak rozdělením výkonu činnosti pracovníků mezi

jednotlivými službami poskytovanými poskytovatelem, jednak návazností na kumulaci pozic u jednoho zaměstnance (jeden z
pracovníků v rámci části úvazku může pracovat na funkci údržbáře, správce a pracovníka v kuchyňském provozu).
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Graf 46 Procentuální rozložení počtu pracovníků v přímé péči a ostatních v souhrnu – týdenní
stacionáře

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010, 2011, 2012

5.4.2.4. Podmínky pro bydlení uživatelů služeb

V následující tabulce je uvedeno rozložení kapacity jednotlivých služeb týdenní stacionáře v rámci počtu
lůžek na pokoji. Jednolůžkových pokojů je celkem 5 (kapacitně pro 5 osob), dvoulůžkových 31 (kapacitně
pro 62 osob) a třílůžkových a vícelůžkových je 11 (pro 47 osob).

Tabulka 59 Rozložení pokojů – týdenní stacionáře

počet 1lůžkových pokojů

počet 2lůžkových pokojů

počet 3-a vícelůžkových
pokojů

Rozložení kapacit pokojů

2326146

Bobelovka - centrum
pobytových a
Otín 90, 377 01 Jindřichův
ambulantních sociálních
Hradec 1
služeb

25,0

3,0

2,0

5,0

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Zběšičky

2427317

Týdenní stacionář Duha

Jana Mukařovského
2309, Budějovické
Předměstí, 397 01 Písek 1

29,0

1,0

14,0

0,0

Sociální služby Světluška,
o.p.s.

3649262

Týdenní stacionář
Světluška

U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01
České Budějovice 1

8,0

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

1,0

6,0

12,0

0,0

Poskytovatel

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních sociálních
služeb

Denní a týdenní stacionář
Klíček
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb
Empatie
Centrum sociálních
služeb Jindřichův Hradec

Identifikátor

3755028
4309156

5643671

Název zařízení

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

Denní a týdenní stacionář
Záluží 17, 390 02 Tábor 2
Klíček
Domov Libníč a Centrum Pražská tř. 489/88, České
sociálních služeb
Budějovice 3, 370 04
Empatie
České Budějovice 4
Česká 1175, Jindřichův
Sociální služby Česká
Hradec II, 377 01
Jindřichův Hradec 1

celkem
celkový počet vzhledem ke kapacitě služby

Kapacita
služby

24,0

5,0

1,0

2,0

0,0

114,0

5,0
5,0

31,0
62,0

11,0
47,0

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 47 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – týdenní stacionáře

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 48 Počty jednotlivých pokojů – týdenní stacionáře

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 49 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů – týdenní stacionáře

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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5.4.2.5. Majetek a vybavení služeb

V návaznosti na možnost transformace jednotlivých služeb je důležité zhodnotit vztah poskytovatele
k budovám (prostorům), ve kterých je poskytována sociální služba. Forma vztahu k prostorům
(budovám), ve kterých je sociální služba poskytována, se úzce váže k právní formě poskytovatele.
V případě týdenních stacionářů má 5 poskytovatelů právní formu příspěvkové organizace Jihočeského
kraje. Budovy, v kterých je služba týdenní stacionář poskytována, jsou majetkem kraje a poskytovatel je
má zapůjčené (svěřené do správy) od svého zřizovatele. U Týdenního stacionáře Světluška s právní
formou obecně prospěšné společnosti se jedná o vlastnický vztah k budově.
V níže uvedené tabulce je také možné sledovat stáří jednotlivých objektů/areálů, kde je služba
poskytována. Ve 3 ze 7 budov se jedná o budovy starší 31 let. Technický stav jednotlivých služeb
týdenní stacionáře je v 6 případech hodnocen jako zachovalý, v jednom případě se jedná o novou
budovu (stáří 0 – 10 let).

Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb

75011212

2326146

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením
Zběšičky

70869669

2427317

Sociální služby
Světluška, o.p.s.

26064073

3649262

Denní a týdenní
stacionář Klíček

75011247

3755028

Domov Libníč a
Centrum
sociálních služeb
Empatie

666271

4309156

Centrum
sociálních služeb
Jindřichův Hradec

75011191

5643671

Bobelovka centrum
Otín 90, 377 01
pobytových a
Jindřichův
ambulantních
Hradec 1
sociálních
služeb
Jana
Mukařovského
Týdenní
2309,
stacionář
Budějovické
Duha
Předměstí, 397
01 Písek 1
U Jeslí 198/13,
Týdenní
České
stacionář
Budějovice 4,
Světluška
370 01 České
Budějovice 1
Denní a
týdenní
Záluží 17, 390 02
stacionář
Tábor 2
Klíček
Domov Libníč
Pražská tř.
a Centrum
489/88, České
sociálních
Budějovice 3,
služeb
370 04 České
Empatie
Budějovice 4
Česká 1175,
Jindřichův
Sociální
Hradec II, 377 01
služby Česká
Jindřichův
Hradec 1

zapůjčené
zřizovatelem

ano

zapůjčené
zřizovatelem

vlastnická

ano

ano

havarijní stav

vyžaduje rozsáhlé
rekonstrukce

ano

ne

ano

ne

ano

zapůjčené
zřizovatelem

zapůjčené
zřizovatelem

zachovalá

Vlastnictví

nová/nově
zrekonstruovaná

Název
zařízení

Technický stav budov/areálu

31 a více let

Identifikátor

21-30 let

IČ

11-20 let

Poskytovatel

0 - 10 let

Stáří budov/areálu
Adresa místa
poskytování
(budova/objekt
/ areál)

Památková ochrana
budovy

Tabulka 60 Vztah k budově (prostorům), v kterých je sociální služba poskytována, stáří
budov/areálu a jejich technický stav, památková ochrana – týdenní stacionáře

ne

ano

ano

ne

ano

ano

ne

ano

ne

ano

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, katastr
nemovitostí, sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb –
dotazníkové šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů; stav k 1. 3. 2012

Vybavenost jednotlivých služeb je uvedena v následující tabulce. Čtyři ze služeb týdenní stacionáře mají
tělocvičnu a bazén. V rámci zázemí služby všichni poskytovatelé služby uvádějí, že mají velkou
zahradu/park.
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Tabulka 61 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – týdenní stacionáře

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením
Zběšičky

2427317

3649262
Sociální služby
Světluška, o.p.s.
Denní a týdenní
stacionář Klíček
Domov Libníč a
Centrum
sociálních služeb
Empatie

Centrum
sociálních služeb
Jindřichův Hradec

3755028

4309156

5643671

velká
zahrada/park

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

centrální jídelna

ano

ano

ano

centrální
prádelna

místnost pro
bezpečný pobyt

pobočka banky

ano

rehabilitační
vybavení

Otín 90, 377 01
Jindřichův
Hradec 1
Jana
Mukařovského
2309,
Budějovické
Týdenní stacionář
Předměstí, 397
Duha
01 Písek 1
U Jeslí 198/13,
České
Budějovice 4,
Týdenní stacionář
370 01 České
Světluška
Budějovice 1
Denní a týdenní
Záluží 17, 390 02
stacionář Klíček
Tábor 2
Pražská tř.
489/88, České
Domov Libníč a
Budějovice 3,
Centrum sociálních
370 04 České
služeb Empatie
Budějovice 4
Česká 1175,
Jindřichův
Hradec II, 377 01
Jindřichův
Sociální služby Česká
Hradec 1

Materiální zázemí

centrální
stravovací provoz

Bobelovka - centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb

pošta

2326146

obchod

Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb

Název zařízení

centrální recepce

Identifikátor

bazén

Poskytovatel

tělocvična

Vybavenost služby
Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), vykazování dat o poskytovaných sociálních službách,kKatastr
nemovitostí, sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb –
dotazníkové šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů; stav k 1. 3. 2012

5.4.2.6. Provozní výdaje a příjmy

Dalším důležitým údajem jsou finanční prostředky, které do jednotlivých služeb od roku 2007 do roku
2011 plynuly. V letech 2007 – 2011 tvořily nejvyšší podíl dotace od státu (46 %) a úhrady uživatelů
(27 %)
Příspěvek zřizovatele činil 20 %.
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Tabulka 62 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – týdenní stacionáře
Výdaje za rok 2007 - 2011 a jejich
struktura

neinvestiční výdaje

investiční výdaje

5643671

celkové výdaje 2007 až 2011

4309156

přijaté dary (od právnických a
fyzických osob)

3755028

ostatní příjmy

3649262

příjmy od zdravotních pojišťoven na místo poskytování

2427317

Otín 90, 377 01
Jindřichův Hradec 1
Jana Mukařovského
2309, Budějovické
Předměstí, 397 01
Písek 1
U Jeslí 198/13,
České Budějovice 4,
370 01 České
Budějovice 1
Záluží 17, 390 02
Tábor 2
Pražská tř. 489/88,
České Budějovice 3,
370 04 České
Budějovice 4
Česká 1175,
Jindřichův Hradec II,
377 01 Jindřichův
Hradec 1

příjmy z vlastní činnosti

Centrum
sociálních služeb
Jindřichův Hradec
Celkem

2326146

dotace od zřizovatele

Sociální služby
Světluška, o.p.s.
Denní a týdenní
stacionář Klíček
Domov Libníč a
Centrum
sociálních služeb
Empatie

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

dotace od státu (přímé dotace z
MPSV a dotace poskytnuté KÚ na
základě rozhodnutí MPSV)

Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních služeb
Domov pro osoby
se zdravotním
postižením
Zběšičky

Identifikátor

příjmy od klientů z úhrad za pobyt

Poskytovatel

celkové příjmy 2007 až 2011

Příjmy za rok 2007 - 2011 a jejich struktura

30 771 980

7 795 055

12 844 000

8 703 237

558 543

319 406

551 738

38 728

31 930 609

31 677 679

252 930

21 460 760

7 151 580

13 223 700

600 000

0

0

485 480

169 862

21 587 141

21 587 141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 933 933

8 083 738

14 711 700

11 868 263

617 794

377 380

1 275 058

571 863

36 763 249

27 745 308

9 017 941

26241370

9430841

13333556

2178103

69769

158489

1070611

124698

29431198

27722855

1708343

7 281 561

1 578 681

3 224 400

978 506

398 987

35 898

1 065 089

3 822

7 622 158

6 111 815

1 510 343

122 689 604

34 039 895

57 337 356

891 173

4 447 976

908 973

127 334 355

114 844 798

12 489 557

24 328 109 1 645 093

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku

Graf 50 Struktura příjmů od roku 2007 do 2011 – týdenní stacionáře

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku

Vývoj nákladů po jednotlivých letech je zpracován v příloze č. 1 analýzy..
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Níže jsou uvedeny náklady na provoz služby v roce 2011 celkově včetně přepočtu nákladů na lůžko
za celý rok a za měsíc41. Nejvyšší náklady jsou u zařízení Bobelovka - centrum pobytových
a ambulantních sociálních služeb, a to 27 709 Kč za lůžko měsíčně a u zařízení Sociální služby Česká 22 597 Kč za lůžko měsíčně.

Tabulka 70 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů – týdenní stacionáře
Identifikátor

Název zařízení

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Bobelovka - centrum pobytových
a ambulantních sociálních služeb

2326146

Bobelovka - centrum
pobytových a ambulantních
sociálních služeb

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky

2427317

Týdenní stacionář Duha

Sociální služby Světluška, o.p.s.

3649262

Týdenní stacionář Světluška

Denní a týdenní stacionář Klíček

3755028

Denní a týdenní stacionář Klíček

Poskytovatel

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie
Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec
celkem

4309156

Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

5643671

Sociální služby Česká

Jana Mukařovského 2309,
Budějovické Předměstí, 397 01
Písek 1
U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice 1
Záluží 17, 390 02 Tábor 2
Pražská tř. 489/88, České
Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4
Česká 1175, Jindřichův Hradec
II, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Kapacita k 31. 12. Celkové výdaje Náklady na lůžko za rok Náklady za lůžko za měsíc
25

8312621

332 505

27 709

0

0

0

0

0

0

0

0

23

4528286

196 882

16 407

25

5843313

233 733

19 478

5

1355806

271 161

22 597

78

20 040 026

1 034 281

86 190

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

Graf 51 Průměrné provozní náklady za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých poskytovatelů –
týdenní stacionáře

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

5.4.2.7. Investice do služeb

V následujícím přehledu je možné sledovat jednotlivé investice do ústavních zařízení. Jedná se o zdroje
a účel investic v letech 2007 až 2011. V posledním sloupci je uveden součet investic od roku 2007
do roku 2011.

41

Kapacita je uvedena k 31. 12. 2011 a mohla se v průběhu roku měnit, což může představovat určitá omezení při interpretaci.
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Celkem bylo v letech 2007 až 2011 v Jihočeském kraji do služeb týdenní stacionáře ústavního typu
investováno 12 489 557 Kč. Největší investice v letech 2007 – 2011 byla poskytnuta z investičního fondu
zřizovatele do Denního a týdenního stacionáře Klíček.

Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantníc
týdenní
h sociálních
stacionáře
služeb
Domov pro
osoby se
zdravotním
týdenní
postižením
stacionáře
Zběšičky

týdenní
stacionáře

Sociální
služby
Světluška,
o.p.s.

2326146

Bobelovka centrum
pobytových a
ambulantních
sociálních
služeb

Otín 90, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Týdenní
Jana Mukařovského 2309, Budějovické Předměstí,
stacionář Duha
397 01 Písek 1

3649262

Denní a
týdenní
stacionář
Klíček

Domov Libníč
a Centrum
sociálních
týdenní
služeb
stacionáře
Empatie

4309156

U Jeslí 198/13, České Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice 1

Denní a
týdenní
stacionář
Klíček

Záluží 17, 390 02 Tábor 2

Domov Libníč a
Centrum
sociálních
služeb
Empatie

Pražská tř. 489/88, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice 4

jiné

týdenní
stacionáře
celkem

komentář k
investicím

Vlastní investiční fond
Výměna vodovodního potrubí v
areálu

v roce 2007 dokončena
velká rekonstrukce
v roce 2007 dokončena velká
celého zařízení
rekonstrukce celého zařízení
(rekonstrukce započala
(rekonstrukce započala už 2005)už 2005)- na
Dotační tituly
na financování se podílel i
Investiční tituly financování se podílel
EU
státní rozpočet
MPSV
převážně EU
r. 2007 – schodišťová plošina,
výměna oken a renovace dveří
v ubytovací budově, kotelna,
střecha na okálové budově
r. 2008 - přestavba sklepní
keramické místnosti, položení
zámkové dlažby v areálu,
projektové práce
r. 2009 - rekonstrukce
spojovacího tunelu, zateplení
Investiční ubytovací budovy, zateplení
fond
půdy, výměna zbylých oken,
zřizovatele rekonstrukce výtahu

0

0

9 017 941

1 708 343
Fond reprodukce majetku
organizace - zateplení budovy

5643671
Centrum
sociálních
služeb
Jindřichův
Hradec

zdroj
investic od
2007

neuvedli a nechtěli doplnit

2427317

Týdenní
stacionář
Světluška

Investice 2007-2012 II.

252 930

3755028

týdenní
stacionáře

zdroj
investic od
2007

Druh služby Poskytovatel Identifikátor Název zařízení Adresa místa poskytování (budova/objekt/areál)

komentář k
investicím

Investice 2007-2012 I.

Celkem
investiční
výdaje
poskytovtele

Tabulka 63 Investice – zdroje – týdenní stacionáře

Sociální služby Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův
Česká
Hradec 1

Investiční
fond
zřizovatele

viz. Domov pro osoby se
zdravotním postižením Sociální služby Česká
jedná se o stejnou budovu,
finance se po službách
nerozdělují, investuje se do
společného
Rekonstrukce pokoje,
přestavba vícelůžkového
pokoje na jednolůžkový a
dvoulůžkový pokoj.

1 510 343

12 489 557

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace sociálních služeb; Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 –
stav za celý rok k 31. 12. daného roku; sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace –
dotazníkové šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů
Poznámka: V případě zařízení Týdenní stacionář Duha je situace podobná (ve zdroji chybí údaje za rok 2011, tedy období,
kdy probíhala rekonstrukce vodovodního potrubí).

5.4.2.8. Závazek udržitelnosti investic

U žádné z vybraných služeb týdenní stacionáře nebyl závazek udržitelnosti zjištěn.

5.4.2.9. Právní forma a zřizovatel

Z 6 sledovaných služeb týdenní stacionáře má 5 z nich právní formu příspěvkové organizace a jejich
zřizovatelem je Jihočeský kraj. Poslední ze služeb je obecně prospěšnou společností.
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Tabulka 64 Právní forma poskytovatele – týdenní stacionáře
Poskytovatel

Právní forma

Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

Příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zběšičky

Příspěvková organizace

Sociální služby Světluška, o.p.s.

Obecně prospěšná
společnost

Identifikátor
2326146

Název zařízení
Bobelovka - centrum pobytových a
ambulantních sociálních služeb

2427317
Týdenní stacionář Duha
3649262
Týdenní stacionář Světluška

Adresa budova/objekt/areál

Příspěvkové organizace - zřizovatelem
je kraj/obec

Otín 90, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
Jana Mukařovského 2309,
Budějovické Předměstí,
397 01 Písek 1
U Jeslí 198/13, České
Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice 1

kraj

3755028
Denní a týdenní stacionář Klíček

Příspěvková organizace

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie

Příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Příspěvková organizace

Denní a týdenní stacionář Klíček
4309156

Domov Libníč a Centrum sociálních
služeb Empatie

5643671
Sociální služby Česká

Záluží 17, 390 02 Tábor 2
Pražská tř. 489/88, České
Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4
Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1

kraj

kraj
kraj

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

5.4.3.

Shrnutí

V Jihočeském kraji je k 1. 3. 2012 poskytováno celkem 6 služeb týdenní stacionáře s celkovou
kapacitou 114 lůžek. Všechny služby týdenní stacionáře byly zhodnoceny jako ústavní. Žije v nich:


76 uživatelů,



z toho 16 dětí.

Pracovalo zde 127 pracovníků v přímé péči na 58,64 úvazků a 67 ostatních pracovníků na 27,63 úvazků.
Výdaje na provoz sledovaných zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 114 884 798
Kč, tj. průměrně 22 976 960 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí od
196 882 do 332 505 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 258 570 Kč, tj. 21 548
Kč měsíčně.
Do zmiňovaných zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 12 489 557 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné
ze zkoumaných služeb.
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6. Finanční podpora služeb a kontrola kvality
Jihočeským krajem
Níže je uvedeno zhodnocení finančních prostředků z dostupných dat.
Krajský úřad Jihočeského kraje podporuje pobytové a komunitní sociální služby ve svém regionu
různými způsoby:


Příspěvkový program Podpora sociálních služeb – vyhlášen v roce 2012 a je více rozpracován
v samostatné kapitole 6.1.



Grantový program podpora terénních sociálních služeb – vyhlášen v roce 2012 i v letech
předchozích. Podporuje pouze vybrané sociální služby (Osobní asistence, Raná péče,
Průvodcovské a předčitatelské služby, Pečovatelská služba). V roce 2011 byla součástí i služba
sociální rehabilitace.



Příspěvkový program podpora terénních sociálních služeb – vyhlášen v roce 2011 a zaměřen
na podporu stejných služeb jako Grantový program Podpora terénních sociálních služeb.



Grantový program Jihočeského kraje „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách – vyhlášen v roce 2012 i v letech předchozích. Mimo jiné podporuje
svépomocné aktivity osob se zdravotním postižením a seniorů, včetně podpory procesu
integrace těchto osob v nepříznivé sociální situaci



Fond rozvoje sociální oblasti – účelem fondu je shromažďování finančních prostředků a jejich
poskytování na pořízení a reprodukci movitého a nemovitého majetku kraje. Týká se pouze
příspěvkových organizací. Fond není součástí rozpočtu kraje, platí pro něj zásady stanovené
směrnicí „Status fondu rozvoje sociální oblasti“. Zůstatek fondu běžného roku je převáděn
do následujícího roku. Zdroje fondu jsou různé (např. prostředky vyčleněné z rozpočtu kraje
na investiční potřeby zřízených organizací v sociální oblasti, odvody z investičních fondů
organizací, prodej movitého a nemovitého majetku Jihočeského kraje svěřeného organizacím
k hospodaření, a jiné).42

6.1. Příspěvkový program podpora sociálních služeb
Jihočeský kraj v rámci své působnosti vyhlašuje příspěvkový program Podpora sociálních služeb,
jehož cílem je udržitelnost, dostupnost a zkvalitnění prostředí a podmínek pro poskytování vybraných
druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje s ohledem na individuální potřeby uživatelů. 43
Program je definován takto44: “Příspěvkový program vychází z definovaných priorit a opatření
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje - Podpora systému poskytovaných
služeb. Cílem Jihočeského kraje je zajištění základní dostupnosti a stabilizace kapacit pobytových
sociálních služeb pro seniory. Snahou je zkvalitnění prostředí a podmínek pro poskytování sociálních
42

Zdroj

webové

stránky

Krajského

úřadu

Jihočeského

kraje

[ze

dne

29.2.2012].

Dostupné

z:

http://www.kraj-

jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=88&par[lang]=&par[id_normy]=1154
43

Zdroj webové stránky Krajského úřadu Jihočeského kraje [ze dne 29.2.2012]. Dostupné z: http://www.kraj-

jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS
44

Zdroj webové stránky Krajského úřadu Jihočeského kraje [ze dne 29.2.2012]. Dostupné z: http://www.kraj-

jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS
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služeb osobám, které z důvodu věku již vyžadují pravidelnou pomoc pro sníženou soběstačnost. Dalším
cílem Jihočeského kraje je zajistit udržitelnost služeb, které zajišťují podporu pro osoby se zdravotním
postižením, které nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce, které podporují pracovní
návyky a rozvíjejí schopnosti osob se sníženou soběstačností. Cílem je prevence sociálního vyloučení
těchto osob se zdravotním postižením. Příspěvkový program je určen pro registrované poskytovatele
sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kteří zajišťují péči
o seniory a pro poskytovatele, kteří zajišťují činnosti pro osoby, které nejsou umístitelné na otevřeném
ani chráněném trhu práce na území Jihočeského kraje. Jedná se o podporu vybraných druhů sociálních
služeb v Jihočeském kraji definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění.“
Tato část materiálu bude zaměřena především na plnění cíle zajišťující udržitelnost služeb pro osoby
se zdravotním postižením. Při zkoumání tohoto programu byly využity zejména informace z dokumentu
45
Došlé a podpořené žádosti u příspěvkového programu "Podpora sociálních služeb ", 1. výzva pro rok
2012“, neboť podrobná data nebyla zástupci Jihočeského kraje poskytnuta.
Z dostupných informací o podporovaných organizacích bylo zjištěno, že podpora poskytovaná v rámci
tohoto dotačního titulu na rok 2012 byla určena především pro sociálně terapeutické dílny. Celková
podpora na rok 2012 pro sociálně terapeutické dílny činila 1 950 000 Kč, rozložení v rámci jednotlivých
poskytovatelů je možné nalézt níže v tabulce.

Na základě těchto informací je možné hodnotit tento dotační titul jako podporující poskytování služeb
komunitního typu.

45

Zdroj webové stránky Krajského úřadu Jihočeského kraje [ze dne 29.2.2012]. Dostupné z: http://www.kraj-

jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS
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Tabulka 65 Podpora sociálních služeb – sociálně terapeutické dílny

Zdroj: Data z dokumentu Došlé a podpořené žádosti“ Příspěvkový program "Podpora sociálních služeb ", 1. výzva
pro rok 2012“ (webové stránky Krajského úřadu Jihočeského kraje [ze dne 30.4.2012]: Dostupné z: http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1450&par[lang]=CS)

6.2. Příspěvek zřizovatele
Mezi další finanční prostředky, kterými kraj ovlivňuje poskytování sociálních služeb na svém území, patří
také příspěvek zřizovatele. Z výše uvedených informací vzešlo, že velká část ústavních služeb má formu
příspěvkové organizace a je zřizovaná krajem, tento finanční zdroj nabývá tedy na významnosti.
Podrobnější data nebyla krajem poskytnuta, a proto jsou níže uvedena pouze souhrnná data
jak za sociální, tak za zdravotní oblast.
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Tabulka 66 Příspěvek zřizovatele - provozní, investiční pro příspěvkové organizace v sociálně
zdravotní oblasti

Zdroj: Data poskytnutá Krajským úřadem Jihočeského kraje

46

6.3. Dotace na financování běžného provozu služeb
Níže je možné sledovat rozložení jednotlivých finančních prostředků MPSV na financování běžného
provozu do vybraných sociálních služeb. Údaje představují finanční prostředky na rok 2012. Finanční
prostředky nejsou rozděleny na místo poskytování, ale podle druhu služby.

Tabulka 67 Finanční prostředky poskytnuté z dotačního titulu MPSV na rok 2012 podle druhu
služby

Zdroj: Data poskytnutá MPSV – dotační program MPSV

46

Nelze dohledat rozdělení příspěvku mezi sociální a zdravotní služby. Uvedené hodnoty se tedy nemusí shodovat s celkovou

vykazovanou výší investic do ústavních služeb v dalších kapitolách.
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Graf 52 Finanční prostředky poskytnuté z dotačního titulu MPSV na rok 2012

Zdroj: Data poskytnutá MPSV – dotační program MPSV

6.4. Podpora a kontrola kvality sociálních služeb
V rámci tohoto materiálu bylo také zjišťováno, zda kraj podporuje nebo alespoň kontroluje kvalitu
poskytovaných sociálních služeb v sociálních službách, u kterých je v zřizovatelské pozici. Z dotazníku
vyplněného zástupci krajského úřadu vyplynulo následující:




kraj podporuje kvalitu sociálních služeb u svých organizací a to:
o

poskytováním poradenství pracovníky odboru,

o

řešením podnětů, stížností, oznámení, dotazů – především v rámci vnitřních předpisů
organizace a realizace poskytování sociální služby.

kraj nehodnotí kvalitu u svých organizací – a v této oblasti ani nic neplánuje.

6.5. Shrnutí
Jihočeský kraj poskytuje finanční prostředky na provoz sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením prostřednictvím dotačních titulů a příspěvku zřizovatele.
Program dotačních titulů Jihočeského kraje podporuje poskytování komunitních služeb.
Příspěvek zřizovatele směřuje převážně do ústavních služeb.
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7. Závěr
Účelem tohoto materiálu bylo identifikovat pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
v Jihočeském kraji, které vykazují rysy ústavní péče: vysoká koncentrace osob jedné cílové skupiny
a vyloučení z běžného prostředí (rysy ústavnosti týkající se přístupu k uživatelům služby nebyly v tomto
materiálu sledovány). U těchto služeb materiál zároveň zachycuje charakteristiky, které se z hlediska
transformace ústavního zařízení ukazují jako klíčové: např. složení a věková struktura uživatelů, stav
objektů nebo závazky udržitelnosti vyplývající z uskutečněných investic.
Kromě samotných ústavních služeb materiál vyhodnocuje také mechanismy, které ústavní služby udržují
nebo naopak mohou přispět k jejich transformaci – zejm. provozní a investiční finanční toky směřující
do ústavních služeb nebo podporu kvality sociálních služeb prováděnou jednotlivými kraji.
Tento materiál přináší ojedinělý přehled ústavních sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Jihočeském kraji: obsahuje jejich kompletní výčet a shrnuje základní rysy jako jsou
velikost a stav zařízení, věková struktura uživatelů (s důrazem na děti), složení personálu nebo např.
zdroje a výše vložených investic, jakož i rozsah závazku udržitelnosti, který z investic vyplývá. Právě
oblast investičních prostředků vložených do ústavní péče se z hlediska zjišťování relevantních údajů
ukázala jako nejobtížnější – i přesto tento dokument přináší jejich komplexní přehled a celou řadu dosud
skrytých údajů.
Dostupnost a komplexnost údajů se ukázala jako hlavní překážka při zpracování tohoto materiálu. Řadu
údajů bylo nutné zjišťovat přímým dotazováním u poskytovatelů sociálních služeb, a ačkoli se leckdy
jedná o závažné údaje (např. zdroje a výše investic nebo závazek udržitelnosti), nebyly tyto údaje
v povědomí odpovědných pracovníků. Zahrnutí těchto klíčových údajů do vykazování v sociálních
službách (např. podle § 85 odst. 5 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
by významně zjednodušilo další sledování a nastavování transformačního procesu.
Tento materiál tvoří základní soubor údajů pro nastavení další strategie deinstitucionalizace:
v tomto směru ji může využít jak Jihočeský kraj, tak především zadavatel zpracování MPSV ČR.
V kontextu obdobných přehledů za všechny kraje ČR (kromě Prahy) tu vznikl ojedinělý zdroj údajů
o zařízeních ústavní péče pro osoby se zdravotním postižením a základ pro jejich transformaci
směrem ke službám v běžném prostředí.
Shromážděné údaje slouží také Národnímu centru podpory transformace sociálních služeb jako podklad
47
pro vytvoření doporučení jednotlivým krajům – tato doporučení na podkladu analýz a dalších zdrojů
poskytují krajům přehled kroků, které je třeba učinit pro transformaci ústavní péče v péči komunitní.
Je třeba si uvědomit, že v ústavním prostředí, které odporuje požadavkům na kvalitu sociálních
služeb, žije v Jihočeském kraji 101748 lidí, z toho 41 dětí. Je nutné podniknout kroky k tomu,
aby mohli žít v běžném prostředí.

47
48

Viz www.trass.cz
Údaje k 31. 12. 2010, případně roku 2011

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

104/110

Seznam tabulek
Tabulka 1 Počet jednotlivých druhů služeb poskytovaných na území kraje ............................................17
Tabulka 2 Kapacity u jednotlivých druhů služeb v rámci forem poskytování ...........................................18
Tabulka 3 Počet obyvatel kraje na jedno lůžko .....................................................................................19
Tabulka 4 Jednotlivé druhy služeb podle právní formy poskytovatele.....................................................20
Tabulka 5 Základní přehled zhodnocení vybraných druhů služeb ..........................................................21
Tabulka 6 Základní přehled zhodnocení vybraných druhů služeb v návaznosti na cílovou skupinu ........21
Tabulka 7 Náklady v rámci vybraných druhů služeb rozložené na ústavní a neústavní včetně rozdělení
na osobní (personální) a ostatní náklady ...............................................................................................22
Tabulka 8 Náklady v rámci vybraných druhů služeb rozložené na ústavní a neústavní včetně rozdělení
na osobní (personální) a ostatní náklady v návaznosti na cílovou skupinu .............................................22
Tabulka 9 Souhrn počtu uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) včetně věkové struktury a počet
neuspokojených žádostí u ústavních služeb ..........................................................................................25
Tabulka 10 Souhrn počtu dospělých uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) podle pohlaví ............27
Tabulka 11 Počet dětí dle věkové struktury ...........................................................................................28
Tabulka 12 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk u ústavně označených služeb –
souhrnné údaje .....................................................................................................................................30
Tabulka 13 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 - souhrn ..................................................................32
Tabulka 14 Přehled výdajů a příjmů jednotlivých typů služeb od roku 2007 do 2011 .............................34
Tabulka 15 Vývoj příjmů a výdajů na jednotku kapacity v letech 2007 - 2011 .........................................34
Tabulka 17 Investice – souhrnné údaje .................................................................................................37
Tabulka 18 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů........................................................................................................................................38
Tabulka 19 Osobní a ostatní náklady u jednotlivých služeb v roce 2010 ................................................39
Tabulka 20 Rozdělení služeb, kapacity, cílová skupina, věková struktura a zhodnocení
na ústavní/neústavní – domovy pro osoby se zdravotním postižením ....................................................43
Tabulka 21 Místo poskytování služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením ...........................44
Tabulka 22 Počty uživatelů včetně věkové struktury a počet neuspokojených žádostí – domovy pro
osoby se zdravotním postižením ...........................................................................................................45
Tabulka 23 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010/2011 – domovy pro osoby se
zdravotním postižením ..........................................................................................................................47
Tabulka 24 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – domovy pro osoby se zdravotním
postižením ............................................................................................................................................48
Tabulka 25 Personální zabezpečení služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením .................50
Tabulka 26 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – domovy pro osoby se zdravotním
postižením ............................................................................................................................................52
Tabulka 27 Vztah k budově (prostorům), ve kterých je sociální služba poskytována, stáří budov/areálu a
jejich technický stav, památková ochrana – domovy pro osoby se zdravotním postižením .....................55

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

105/110

Tabulka 28 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – domovy pro osoby se zdravotním
postižením ............................................................................................................................................56
Tabulka 29 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – domovy pro osoby se zdravotním
postižením ............................................................................................................................................57
Tabulka 31 Přehled investic – zdrojů a případného využití – domovy pro osoby se zdravotním postižením
.............................................................................................................................................................59
Tabulka 32 Právní forma poskytovatele, upřesnění zřizovatele – domovy pro osoby se zdravotním
postižením ............................................................................................................................................60
Tabulka 33 Rozdělení služeb dle zhodnocení na ústavní a neústavní – domovy se zvláštním režimem .61
Tabulka 34 Lokalita poskytování – domovy se zvláštním režimem .........................................................62
Tabulka 35 Počty uživatelů k 31. 12. 2010 (případně k roku 2011) včetně věkové struktury a počtu
neuspokojených žádostí – domovy se zvláštním režimem .....................................................................63
Tabulka 36 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010 (případně 2011) – domovy se
zvláštním režimem ................................................................................................................................64
Tabulka 37 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – domovy se zvláštním režimem .......65
Tabulka 38 Personální zabezpečení služeb – domovy se zvláštním režimem ........................................66
Tabulka 39 Rozložení pokojů podle kapacit – domovy se zvláštním režimem ........................................67
Tabulka 41 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – domovy se zvláštním režimem .........69
Tabulka 42 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – domovy se zvláštním režimem ...70
Tabulka 43 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů........................................................................................................................................71
Tabulka 44 Investice – zdroje – domovy se zvláštním režimem .............................................................71
Tabulka 45 Právní forma poskytovatele služby – domovy se zvláštním režimem ...................................72
Tabulka 46 Rozdělení služeb dle zhodnocení na ústavní a neústavní – chráněné bydlení .....................74
Tabulka 47 Rozdělení ústavních služeb v rámci jednotlivých míst poskytování dle zhodnocení na ústavní
a neústavní – chráněné bydlení.............................................................................................................74
Tabulka 48 Lokalita místa poskytování – chráněné bydlení ...................................................................75
Tabulka 49 Počty uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) včetně věkové struktury a počtu
neuspokojených žádostí – chráněné bydlení .........................................................................................75
Tabulka 51 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – chráněné bydlení ..........................77
Tabulka 52 Personální zabezpečení služeb – chráněné bydlení ...........................................................78
Tabulka 53 Rozložení pokojů podle kapacit – chráněné bydlení ............................................................79
Tabulka 54 Vztah k budově (prostorům), v kterých je sociální služba poskytována, stáří budov/areálu a
jejich technický stav, památková ochrana – chráněné bydlení ...............................................................80
Tabulka 55 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – chráněné bydlení .............................81
Tabulka 56 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – chráněné bydlení .......................81
Tabulka 57 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů – chráněné bydlení .........................................................................................................82
Tabulka 58 Investice – zdroje - chráněné bydlení ..................................................................................83

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

106/110

Tabulka 59 Právní forma poskytovatele – chráněné bydlení .................................................................83
Tabulka 61 Místo poskytování – týdenní stacionáře...............................................................................86
Tabulka 62 Počty uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) včetně věkové struktury a počet
neuspokojených žádostí – týdenní stacionář .........................................................................................87
Tabulka 63 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010 (případně 2011) – týdenní
stacionáře .............................................................................................................................................88
Tabulka 64 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – týdenní stacionáře ........................89
Tabulka 65 Personální zabezpečení služeb – týdenní stacionáře .........................................................90
Tabulka 66 Rozložení pokojů – týdenní stacionáře ................................................................................91
Tabulka 67 Vztah k budově (prostorům), v kterých je sociální služba poskytována, stáří budov/areálu a
jejich technický stav, památková ochrana – týdenní stacionáře..............................................................93
Tabulka 68 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – týdenní stacionáře ...........................94
Tabulka 69 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – týdenní stacionáře......................95
Tabulka 71 Investice – zdroje – týdenní stacionáře................................................................................97
Tabulka 72 Právní forma poskytovatele – týdenní stacionáře ................................................................98
Tabulka 73 Podpora sociálních služeb – sociálně terapeutické dílny...................................................101
Tabulka 74 Příspěvek zřizovatele - provozní, investiční pro příspěvkové organizace v sociálně zdravotní
oblasti .................................................................................................................................................102
Tabulka 75 Finanční prostředky poskytnuté z dotačního titulu MPSV na rok 2012 podle druhu služby .102

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

107/110

Seznam grafů
Graf 1 Rozložení kapacit v základním zhodnocení na ústavní a neústavní.............................................21
Graf 2 Rozložení kapacit v základním zhodnocení na ústavní a neústavní v návaznosti na cílovou
skupinu .................................................................................................................................................22
Graf 3 Věková struktura uživatelů ústavních služeb 2010/2011 ............................................................26
Graf 4 Podíl mužů a žen z celkového počtu dospělých uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) ......27
Graf 5 Rozložení věkové struktury dětí ..................................................................................................29
Graf 6 Rozložení stupňů závislosti – stupňů PNP - souhrn ....................................................................31
Graf 7 Struktura příjmů od roku 2007 do 2011 – souhrn ........................................................................33
Graf 8 Vývoj příjmů a výdajů na jednotku kapacity v letech 2007 – 2011 pro jednotlivé typy služeb.......35
Graf 9 Vývoj celkových příjmů a výdajů sledovaných ústavních služeb na jednotku kapacity v letech 2007
– 2011 ..................................................................................................................................................35
Graf 10 Údaje o personálním zabezpečení poměru pracovníků v přímé péči a ostatních - souhrn..........36
Graf 11 Průměrné měsíční náklady na lůžko v Kč v roce 2011 u jednotlivých poskytovatelů ..................39
Graf 12 Rozložení osobních a ostatních nákladů u jednotlivých služeb v roce 2010 ...............................40
Graf 13 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – domovy pro osoby se
zdravotním postižením ..........................................................................................................................45
Graf 14 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů 2010/2011 – domovy pro osoby se zdravotním
postižením ............................................................................................................................................46
Graf 15 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP případně bez
PNP – domovy pro osoby se zdravotním postižením .............................................................................48
Graf 16 Průměrný věk uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – domovy pro osoby se zdravotním
postižením ............................................................................................................................................49
Graf 17 Personální zabezpečení služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením -rozdělení na
pracovníky přímé péče a ostatní personál .............................................................................................50
Graf 18 Znázornění podílu pracovníků v přímé péči a ostatních pracovníků – domovy pro osoby
se zdravotním postižením .....................................................................................................................51
Graf 19 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – domovy pro osoby se zdravotním
postižením ............................................................................................................................................53
Graf 20 Počty jednotlivých pokojů – domovy pro osoby se zdravotním postižením ................................54
Graf 21 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů - domovy pro osoby se zdravotním postižením .54
Graf 22 Struktura příjmů od 2007 do 2011 – domovy pro osoby se zdravotním postižením ....................57
Graf 23 Průměrné provozní náklady za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých poskytovatelů ...............58
Graf 24 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – domovy se zvláštním
režimem................................................................................................................................................63
Graf 25 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů 2010/2011 – domovy se zvláštním režimem .64
Graf 26 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP případně bez
PNP – domovy se zvláštním režimem ...................................................................................................65

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

108/110

Graf 27 Personální zabezpečení služeb v rámci přímé péče a ostatního personálu u jednotlivých služeb
– domovy se zvláštním režimem ...........................................................................................................66
Graf 28 Procentuální rozložení počtu pracovníků v přímé péči a ostatních v souhrnu – domovy
se zvláštním režimem ...........................................................................................................................67
Graf 29 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – domovy se zvláštním režimem .............68
Graf 30 Počty jednotlivých pokojů – domovy se zvláštním režimem ......................................................68
Graf 31 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů – domovy se zvláštním režimem .......................68
Graf 32 Struktura příjmů za léta 2007 - 2011 – domovy se zvláštním režimem ......................................70
Graf 33 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – chráněné bydlení .............76
Graf 34 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů2010/2011 – chráněné bydlení ......................76
Graf 35 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP případně bez
PNP – chráněné bydlení .......................................................................................................................77
Graf 36 Personální zabezpečení služeb v rámci přímé péče a ostatního personálu u jednotlivých služeb
.............................................................................................................................................................78
Graf 37 Procentuální rozložení počtu pracovníků v přímé péči a ostatních v souhrnu – chráněné bydlení
.............................................................................................................................................................78
Graf 38 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – chráněné bydlení .................................79
Graf 39 Počty jednotlivých pokojů – chráněné bydlení ..........................................................................79
Graf 40 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů – chráněné bydlení ..........................................80
Graf 41 Struktura příjmů od roku 2007 do 2011 – chráněné bydlení.......................................................82
Graf 42 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – týdenní stacionáře............87
Graf 43 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů 2010/2011 – týdenní stacionáře ...................88
Graf 44 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP případně bez
PNP – týdenní stacionáře......................................................................................................................89
Graf 45 Personální zabezpečení služeb v rámci přímé péče a ostatního personálu u jednotlivých služeb
– týdenní stacionáře..............................................................................................................................90
Graf 46 Procentuální rozložení počtu pracovníků v přímé péči a ostatních v souhrnu – týdenní stacionáře
.............................................................................................................................................................91
Graf 47 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – týdenní stacionáře ...............................92
Graf 48 Počty jednotlivých pokojů – týdenní stacionáře ........................................................................92
Graf 49 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů – týdenní stacionáře.........................................92
Graf 50 Struktura příjmů od roku 2007 do 2011 – týdenní stacionáře .....................................................95
Graf 51 Průměrné provozní náklady za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých poskytovatelů – týdenní
stacionáře .............................................................................................................................................96
Graf 52 Finanční prostředky poskytnuté z dotačního titulu MPSV na rok 2012 ....................................103

Ústavní sociální
í služby pro osoby s postižením v Jihočeském kraji
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

109/110

