
 

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 

2019 

Sociální služby Praha 9, z.ú. 

Zpracovatel: Michaela Žáčková 
 

Resumé 

Souhrn vývoje organizace v průběhu roku 2019, ekonomických, personálních a dalších 
ukazatelů.  



SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z.Ú.  

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 -          Bc. Pavel Pospíšek 
- Člen -          Ing. Jiří Janák 

 

Ředitel: 
- Mgr. Michaela Žáčková 

 



ÚVODNÍ SLOVO  

Vážení čtenáři,  

dovoluji si vás informovat o hospodaření za uplynulý rok, o zásadních změnách a o plánech 

pro roky následující. 

Za rok 2019 byla zpracována a je k dispozici zpráva o činnosti, která obsahuje podrobné 

aktivity všech úseků ústavu, jejich činnosti a plány. 

Ústav je podstatnou součástí sociálních služeb poskytovaných v hl. městě Praze, ale je i 

významným poskytovatelem v oblasti sociálního bydlení, v oblasti péče o děti a celkově se 

rozšiřují schopnosti provázat své činnosti s dalšími službami. Podařilo se proniknout na 

problematický trh práce, kde úspěšně hledáme pracovní síly, stále se daří získávat prostředky 

z nejrůznějších dotačních titulů - evropských fondů a dalších donátorů, podařilo se udržet 

velmi dobré vztahy s místní komunitou, s dárci i dobrovolníky. 

V roce 2019 jako nejvýznamnější hodnotím navázání spolupráce s Poliklinikou Prosek, kam 

dovážíme stravu pro Rehabilitační oddělení. Tato spolupráce je hodnocena velmi pozitivně. 

Rozhodně je úspěchem i skvělá práce týmu, který pracuje v rámci projektu I-care-smart. 

Tento projekt rozšířil naše mezinárodní kontakty, poskytl nám mnoho užitečných informací. 

Byli jsme pro spolupráci vybráni i v rámci projektu Namaste care. Dlouhodobá je i spolupráce 

v projektu Mezi námi (spojování generací). V roce 2019 se podařilo díky stabilizaci 

odměňování a zvyšování firemní kultury stabilizovat pracovní týmy. To vše je prací kolegů, 

kteří často pracují nad své povinnosti a úvazky a kterým tímto děkuji. 

 

Mgr. Michaela Žáčková, ředitelka 

 

 

 

INFORMACE O STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH: 

V roce 2019 došlo ke změnám v Dozorčí radě. Byli odvoláni bývalí zastupitelé Městské části 

Praha 9, pan Milan Apeltauer a pan Miloslav Hanuš a na místo těchto členů byl zvolen pan 

Ing. Jiří Janák, radní pro sociální oblast a pan Bc. Pavel Pospíšek. Správní rada zasedala 6x, 

mimoto komunikovala intenzivně elektronicky. Dozorčí rada zasedala 2x, kromě toho 

zpracovala kontrolní zprávu a komunikovala elektronicky. 

 

 



Odměny – Statutární orgány: 

- Dozorčí rada: 15.000,- Kč / člen, 20.000,- Kč/ předseda 

- Správní rada: 30.000,- Kč / člen, 50.000,- Kč/ předseda 

 

Vyplaceno v roce 2019: 
 

-  Dozorčí rada      45.000,- Kč 
- Správní rada       110.000,- Kč 
- Celkem       155 000,- Kč 

 

 

 

JAKÉ SLUŽBY  SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z.Ú.  POSKYTUJ Í: 

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 630 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). 

Více údajů o službách, jejich působení a rozvoji najdete ve „Zprávě o činnosti za rok 2019“. 

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: 

 

 

 

Strategický plán organizace na rok 2020 

 

MANAGEMENT A ŘÍZENÍ:  

- Zajistit stabilní zástup pro ředitele 

- Stabilizovat ekonomické činnosti 

- Zajistit pracovníka vykonávajícího metodiku sociální práce pro celou organizaci 

DENNÍ STACIONÁŘ HEJNICKÁ:  

- Zvyšovat individuální vzdělávání všech pracovníků. 

- Zajistit možnosti rozšíření nových aktivit pro klienty. 

- Pokračovat ve spolupráci s Aktivizačním centrem SSS Praha 9 ve využití kulturních a 

vzdělávacích aktivit. 

 

DOMOV SENIORŮ:  

- Pokračování v rozvoji paliativní péče  

o  dopracování metodik pro zaměstnance  

o Dokončení procesů – zabudování paliativního přístupu 

do celého procesu poskytování služby 

o Přehodnocení vzdělávání pracovníků – PSS, SP, zdrav. 

sestry  

 

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

do projektu zaměřeného na přístup ke klientům s demencí 

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:  



- Přehodnocení metodik pro poskytování PS 

- Přehodnocení systému vzdělávání pracovníků – vytvoření nových IVP 

- Zavádění a zkvalitňování prvků paliativní péče v terénu  

 

DĚTSKÉ SKUPINY:  

- Revitalizace zahrady dětských skupin – přírodní zahrada 

- Výměna vysoko nákladových pískovišť za menší ekonomičtější 

- Oprava stávajících teras pro děti – vybudování zázemí pro výchovu ve venkovních 

prostorách zahrady (stoly, lavice, odpočinková zóna atd.) 

- Profesionalizace – vzdělávání, kvalitní pracovníci  

- Otevření se širší komunitě, zapojení komunity do činností  

 

KULTURNĚ AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY  

 
- Registrace služby 
- Spolupracovat s dobrovolníky, zapojovat studenty – praktikanty (počítače, cvičení, 

dílničky…).  
- Činnost klubů mezi sebou koordinovat tak, aby se mohli senioři z Domova seniorů, 

stacionáře zúčastňovat přednášek, besed. Možnost využití auta pro přepravu klientů 
na invalidním vozíku.      

- Obnovení spolupráce s dětskými skupinami, pravidelné setkávání dětí a seniorů 
- Zachování standardu stávajících aktivizačních programů, kurzů, hostů vycházek, 

exkurzí, služeb a speciálních akcí pro seniory Prahy 9 – zdarma nebo za minimální 

poplatek. 

 

KUCHYNĚ:  

- Přizpůsobení se požadavkům a potřebám CS  

- Zajištění kvalitní zpětné vazby 

-  Využívání nových technologií 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU: 

- vyhodnocení systému údržby v DPS  

- vyhodnocení systému soc. poradenství - personální a časové kapacity soc. práce se 

seniory a zdr. postiženými v DPS 

- - obnovení spolupráce s dobrovolníky (společné aktivity nebo i individuální) 

- -  prohloubení spolupráce s Domem seniorů a s Klubem Harrachovská na jejich 

vzdělávacích a kulturních akcích, 

- - zapracování/upevnění práce pečovatelek při zástupu vedoucí v přípravě podkladů 

pro kuchyň (stavy týdenní a denní)  

 



 

 

EKONOMICKÉ PLÁNY:  

- Personální audit ekonomických činností s auditem provozním - dokončení 

- Navýšení pracovních sil a nové přerozdělení úkolů – přehodnocení možností 

 

 

PLÁNY PROVOZNĚ - TECHNICKÉ  

- Výměna monitorů pro celé SSP9 – dle potřeby 

- Rekonstrukce vstupu na zahradu jih DS  

- Rekonstrukce pláště akvária – jídelna DS 

- Výměna výtahu východ – nový evakuační výtah – DS  

- Rekonstrukce koupelen DS varianta 10 až 20 ks v případě přidělené dotace, nebo 

omezeného počtu koupelen cca 5 až 10ks vlastními prostředky 

 

 

KUCHYNĚ:  

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

- Využívání nových technologií  

 

 

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 DLE  STŘEDISEK  

 

Hlavní činnost            
rok 2019 DsH DS Dět.sk. PS vč.DPS Harfica KS Strav.Hejn. M.EU SS Praha Zál. MČ vrác.MČ 

Celkem náklady 

3019,8 41400,2 7195 15089,2 85,5 910,5 4271,2 356 72327,2   

Celkem tržby 

3241,4 41926,4 7778,1 15153 13,4 1061 3910,5 0,0 73084,2   

Propl.soc.služeb od MČ 

                  15500,0 15500,0 

Dotace, granty, EU 

2475,0 22827,0 3274 11926,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40502,3  0,0 

Dar od MČ 

          19,3     19,3  0,0 

HV 

        757,0   

 

Legenda: 

1 -Denní stacionář Hejnická 

2- Domov seniorů 

3 – Dětské skupiny 

4 – Pečovatelská služba (včetně DPS) 

5 – Klub Harfica 

6 – Klub seniorů 

7 – Stravování Hejnická (kuchyně) 

8 – Projekt Interreg 

9 - Celkem 

 



 

 

 

 

 

K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ PŘILOŽENO:  

Výkaz zisku a ztráty 

Rozvaha  

Příloha k účetní závěrce 
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