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Společnost: 

Sociální služby Praha 9, z.ú.  

zapsán v rejstříku ústavů, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 470, dne 22.7.2016. 

Identifikační číslo: 05258031  

Předmět hlavní činnosti: poskytování sociálních služeb  

Předmět podnikání: realitní činnost, hostinská činnost 

 

Orgány společnosti: 

Správní rada: 
- Předseda – PaedDr. Taťjana Horká 
- Člen -          Bc. Lenka Hasnedlová 
- Člen -          Mgr. Eva Hradečná 

Dozorčí rada: 
- Předseda – Ing. Mgr. Aleš Doležal 
- Člen -          Milan Apeltauer 
- Člen -          Miloslav Hanuš 

 

Ředitel: 
- Mgr. Michaela Žáčková 

 

 

 

V Praze, dne 15.5. 2019 

Mgr. Michaela Žáčková 

ředitelka 



ÚVODNÍ SLOVO  

Vážení čtenáři,  

opět po roce si vás dovolujeme informovat o hospodaření za uplynulý rok, o zásadních změnách a o plánech pro roky následující. 

Každoročně vydávaná výroční zpráva má velmi podrobný doplněk, kterým je zpráva o činnosti. Zpráva o činnosti obsahuje podrobné aktivity všech úseků ústavu, jejich 

činnosti a plány. 

Za celou organizaci bych ráda zkonstatovala, že ústav nachází svoji funkcionalitu ve všech segmentech. Podařilo se proniknout na problematický trh práce, kde celkem 

úspěšně hledáme pracovní síly, podařilo se aktivně získávat prostředky z dalších evropských fondů a dalších donátorů, podařilo se udržet velmi dobré vztahy s místní 

komunitou, s dárci i dobrovolníky. 

V roce 2018 jako nejvýznamnější hodnotím úspěch v soutěži „Neziskovka roku“, kde jsme přes své „mládí“, získali krásné 3. místo. Tato soutěž není jen o dovednosti 

prezentovat organizaci, ale o struktuře a kvalitě řízení, kvalitě služeb apod., proto jsme na krásné umístění hrdí. V roce 2018 jsme požádali o účast v celoevropském projektu 

I-CARE-SMART, požádali jsme o projektovou podporu na terénní péči z ESF – zaměstnanost. V červnu jsme pořádali Letní slavnosti pro seniory, kterých se zúčastnilo více než 

200 seniorů.  

 

            Mgr. Michaela Žáčková, ředitelka 

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME: 

Organizace má registrovány 3 sociální služby: 

Domov seniorů, který nabízí 87 lůžek pro seniory 

Pečovatelská služba, která pečuje o cca 430 osob v terénu 

Denní stacionář, který nabízí až 15 míst denně, kde pracovníci pečují o klienty kognitivními poruchami 

Dále poskytujeme: 



Dům s pečovatelskou službou – 110 bytů zvláštního určení 

Kulturně aktivizační centrum, kde probíhá denně program pro cca 530 seniorů 

Dětské skupiny – registrovány 3 dětské skupiny s celkovou kapacitou 50 dětí od 1 do 4 let 

Organizace provozuje 2 vývařovny, které se specializují na stravu speciálně určenou seniorům a osobám se zdravotním omezením (připravujeme nejrůznější druhy diet, či 

speciálně připravené stravy). 

Posláním organizace je poskytování sociálních a zdravotních služeb dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným občanům. 

ZPRÁVA O PŘEDPOKLÁDANÉM BUDOUCÍM VÝVOJI ČINNOSTI SPOLEČNOSTI : 

 

Ústav byl založen Městskou částí Praha 9 dne 22. 7. 2016. Od 1.1. 2017 ústav převzal veškeré činnosti včetně registrovaných služeb. Organizace se ekonomicky stabilizovala, 

vykazuje hospodaření v zisku. Správní rada se schází minimálně 6x v roce a díky odbornosti jejích členů se podílí na činnosti a směřování ústavu velkou měrou. Dozorčí rada 

se pravidelně schází, kontroluje nejen dokumentaci, ale i vlastní činnost organizace. 

STRATEGICKÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019: 

 

TECHNICKÉ A INVESTIČNÍ PLÁNY:  

- Rekonstrukce výtahů DS 

- Úprava a rekonstrukce vstupů do atria DS 

- Oplocení a částečné otevření zahrady DsK 

- Auto pro imobilní klienty (výlety DS) 

- Nové, moderní a uživatelsky přívětivé webové stránky 

 

 

 

EKONOMICKÉ PLÁNY:  



- Personální audit ekonomických činností s auditem provozním 

- Navýšení pracovních sil a nové přerozdělení úkolů 

 

DOMOV SENIORŮ:  

- Pokračování v rozvoji paliativní péče  

o  vytvoření metodik pro zaměstnance 

o Přizpůsobení prostoru změněným potřebám obyvatel (kaple, pokoje…) 

o Dokončení procesů – zabudování paliativního přístupu do celého procesu poskytování služby  

o Vzdělávání pracovníků – PSS, SP, zdrav. Sestry 

 

- Hledání možností a strategií pro rozšíření CS – klienti s kognitivní poruchou 

- Dokončení informačního TV systému v DS 

 

DENNÍ STACIONÁŘ:  

Udržení kvality a obsazenosti DsH 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:  

- Navýšení kapacity PS – s navýšením počtu pracovníků 

- Přehodnocení metodik PS 

- Přehodnocení systému vzdělávání pracovníků  

- Zavádění a zkvalitňování prvků paliativní péče v terénu 

 

AKTIVIZAČNÍ CENTRUM:  



- Rozšíření nabídky aktivit 

- Publicita a provázanost s prací organizace 

DŮM S  PEČOVATELSKOU SLUŽBOU: 

- vyhodnocení nové hlídací služby 

- vyhodnocení systému údržby v DPS 

- revize úklidových prací 

- nastavení údržby zeleně 

DĚTSKÉ SKUPINY:  

- Otevření se rodičům a blízkým dětí – společné aktivity 

- Otevření se širší komunitě, zapojení komunity do činností 

- Profesionalizace – vzdělávání, kvalitní pracovníci 

KUCHYNĚ:  

- Přizpůsobení se požadavkům a potřebám CS – zajištění kvalitní zpětné vazby 

- Využívání nových technologií  

- Plynofikace  

 

DLOUHODOBÉ PLÁNY: 

VIZE ROZVOJE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  

Zaměření na klienty vyžadující kompletní balík úkonů, dlouhodobá péče – péče o osoby s vysokou potřebností dopomoci  

VIZE ROZVOJE DS 

Péče o širší CS – péče o klienta s kognitivním deficitem 

VIZE ROZVOJE DSH 



Certifikace služby 

EKONOMICKÉ ÚDAJE  

 

Skutečné čerpání            

podle středisek SS Praha 9,z.ú.        v tis. Kč   

Hlavní činnost            

rok 2018 DsH DS Děts.skup. 
PS 
vč.DPS Harfica KS Strav.Hejn. SS Praha 9 Rozpočet vratka MČ  

Celkem náklady 3721,7 38054,9 6927,1 15762,1 121,3 970,5 4685,5 70243,1    

Celkem tržby 1059,3 19702,7 2633,7 3506,8 6,0 79,5 2374,5 29362,5    

Propl.soc.služeb od MČ                21934,0 21934,0  

Dotace, granty, EU 2452,0 24239,0 2816,6 11841,0 0,0 0,0 0,0 41348,6  0,0  

Dar od MČ   30,0           30,0  0,0  

HV        498,0    

            

Graf nákladů podle středisek   Graf tržeb podle středisek      
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Graf proplacení soc.sl. MČ          Graf dotací,grantů,EU  

            

            

Výkaz zisku a ztráty 

rozvaha  

příloha k účetní závěrce 

Zhodnocení majetku 

 

 

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018 - PŘILOŽENA  
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