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1 Základní údaje

Název:  Senior Sen s.r.o. 
 
Sídlo:  Deblín 300, 664 75 Deblín 

Poskytované  
služby:  Chráněné bydlení Deblín - Identifikátor: 8778266
 Pečovatelská služba Deblín - Identifikátor: 9805228

Vedení:  Bc. Jiří Knotek, jednatel

 e-mail :  seniorsen@seznam.cz
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2 Úvodní slovo jednatele

Vážení přátelé,

předkládáme Vám Výroční zprávu společnosti Senior Sen s.r.o. za rok 2015.

 Rok 2015 byl třetím rokem působnosti naší společnosti v oblasti sociálních 
služeb Tišnovska. Dokončili jsme částečnou rekonstrukci domu chráněného 
bydlení a připravovali se na postupné rozšíření poskytovaných forem sociálních 
služeb. Provedli jsme si krátký průzkum nabídky služeb a na jeho základě podali 
žádost o rozšíření služby. Od listopadu 2015 poskytujeme pečovatelskou službu. 

Strategie naší činnosti po celý rok 2015 byla založena na poskytování kvalitních 
sociálních služeb pro naše klienty v Chráněném bydlení Deblín prostřednictvím 
bydlení rodinného typu s individuálním přístupem ke klientovi.

Děkuji všem zaměstnancům společnosti Senior Sen s.r.o. za jejich práci v roce 
2015. Oceňuji jejich hledání cest k řešení problémů a respekt k individualitě 
každého klienta. 

Záměrem společnosti do dalších let je, aby našim cílem zůstalo podporovat 
naše klienty v jejich samostatnosti, napomáhat jim i v období života, kdy 
jejich samostatnost klesá a potřebují naši pomoc stále více. Abychom i nadále 
pomáhali těmto lidem vytvořit si domov, ve kterém budou šťastní, svobodní  
a pokud se jejich zdravotní stav zhorší, budou zde moci i dožít.

Přeji nám všem hodně sil a optimismu a těším se na další spolupráci. 

     Bc. Jiří Knotek – jednatel společnosti



3 Organizační struktura

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DEBLÍN

 

Vedoucí domu/služby - úvazek 0,5

Sociální pracovnice - úvazek 0,25

Pracovník v sociálních službách - v přímé obslužné péči - úvazek 1

Pracovník v sociálních službách - v přímé obslužné péči - úvazek 1

Pracovník v sociálních službách - v přímé obslužné péči - úvazek 0,5

Pracovník v sociálních službách - v přímé obslužné péči - úvazek 1

Pracovník v sociálních službách - v přímé obslužné péči - úvazek 1

Pracovník v sociálních službách - výchovná pedagogická činnost - úvazek 0,5

Pracovník v sociálních službách - v přímé obslužné péči - DPP

Zdravotnický pracovník - registrovaná všeobecná sestra - DPP

Pracovník  zajišťující  úklid - DPČ - úvazek 0,25
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DEBLÍN

Sociální pracovnice - úvazek 0,15

Pracovník v sociálních službách - v přímé obslužné péči - úvazek 0,5

Pracovník v sociálních službách - v přímé obslužné péči - DPP



Výroční zpráva za rok 2015

4 Poslání a cíle

Strategie naší činnosti je založena na poskytování kvalitních registrovaných 
sociálních služeb:  

     Chráněného bydlení Deblín
    

    Pečovatelské služby Deblín

Klientům poskytujeme takový rozsah podpory, aby mohli v maximální míře vést 
běžný způsob života podle jejich potřeb a přání.

Stavíme na těchto cílech:

• Podpořit podmínky pro důstojný a aktivní život.

•  Umožnit klientům, dle jejich schopností, zachování samostatnosti a nezá-
vislosti v co nejvyšší míře a udržet co nejdéle stupeň sebeobsluhy.

Zásady poskytovaní služeb:

•  Respektování potřeb klienta - potřeby klienta jsou zohledněna v indi- 
viduální přání, které je zaznamenáno v individuálním plánu klienta.  
Individuální plán se pravidelně aktualizuje.

•  Udržení autonomie klienta - umožnit, aby klient v rámci svých možností 
zůstal co nejdéle soběstačný, aby dokázal sám rozhodovat o využívání 
nabízených služeb.
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• Aktivizace klienta - dle zdravotního stavu a možností klienta.

•  Partnerství – společně nastavovat s klientem služby, které potřebuje,  
partnerský a rovnocenný přístup, minimalizovat závislost na sociální službě. 

•  Flexibilita - přizpůsobit se potřebám klienta. Nastavovat sociální službu, 
tak aby naplňovala potřeby klientů.

Cílovou skupinou klientů Chráněného bydlení Deblín jsou: 

• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním    
• osoby se zdravotním postižením.

Kapacita : k 31.12.2015 – 21 klientů
Věk: osoby od 27 let.

Žadatelé o službu, kteří nepatří do cílové skupiny: 

•  zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče  
a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení;

• žadatel s psychotickými projevy;
• žadatel s chronickým alkoholismem nebo s jinou závažnou toxikomanií.

 
Cílovou skupinou klientů Pečovatelské služby Deblín jsou:

•     osoby s chronickým duševním onemocněním
•     osoby s chronickým onemocněním
•     osoby se zdravotním postižením
•     Senioři.
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Kapacita služby:

Terén: 5 uživatelů/den. Kapacita služby označuje počet uživatelů, jimž jsme 
schopni denně poskytnout péči.
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5 Sociální služby

Statistické údaje 

Celková kapacita 21 a celkový počet uživatelů k 31.12.2015:

Počet uživatelů s příspěvkem na péči v Chráněném bydlení:
 

2013 2014 2015
Bez příspěvku 2 4 4
I. Stupeň 2 3 5
II. stupeň 2 5 6

III.stupeň 5 11 10
IV.stupeň 1 3 5

Počet žádostí a počet přijatých klientů v daném roce

Průměrný věk klientů

2013 2014 2015
Průměrný věk klientů  
v Chráněném bydlení 76,4 79,5 79,1
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Naše činnost
Služby jsou realizovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na tvorbu  
a zavádění standardů kvality.

Sociální služby v pobytovém zařízení Chráněného bydlení Deblín zahrnují  
poskytování ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče  
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  
hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto činnosti zajišťují  
zaměstnanci přímé péče, tj. pracovníci v sociálních službách.

Sociální práci a základní sociální poradenství zajišťuje sociální pracovnice.  
Vykonává jednak vlastní sociální práci jako je přímá práce s klienty, vedení 
jejich dokumentace, sociální poradenství klientům, zájemcům o služby a jejich 
zástupcům, vedení agendy úhrad za pobyt a vratek apod., a dále koordinuje  
a metodicky dohlíží na uskutečňování dílčích úkonů sociální práce prováděných 
zaměstnanci v přímé péči. Nedílnou součástí jejich práce jsou také činnosti 
související s naplňováním standardů kvality sociálních služeb. 

Základní činnost Chráněného bydlení Deblín vychází z individuálních plánů 
uživatelů služeb. Jedná se o individuální i skupinové aktivity vycházející z potřeb  
a přání jednotlivých klientů.
Zvýšením počtu zaměstnanců v dopoledních hodinách a změna náplně umožnilo 
věnovat se klientům ve vyšší míře individuálně během celého dne. To se odrazilo 
nejen v rozvoji dovedností a znalostí klientů, ale i zvýšení jejich sebedůvěry ve 
zvládání života v Chráněném bydlení Deblín, který nazývají svým domovem.

Běžný život klientů byl zpestřován kulturní činností a výlety. Celkem bylo  
zorganizováno v Chráněném bydlení Deblín 12 akcí. Kromě tradičních aktivit 
jako je Den matek, Den seniorů, Mikulášská jsou vždy příjemným zpestřením 
pro uživatele služby návštěvy dětí mateřské školky Deblín. 
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Volnočasové aktivity klientů byly přizpůsobeny jejich věku, potřebám, zájmům 
a schopnostem s důrazem na činnosti rozvíjející dovednosti a návyky potřebné 
ke každodennímu životu a seberealizaci.

Na jaře byla zorganizována výstavka volnočasových aktivit klientů Chráněného 
bydlení ve spolupráci s obecní knihovnou městyse Deblína, kde byly 
prezentovány výrobky uživatelů služby. Velmi vítanou akcí je opékaní a grilování 
na zahradě chráněného bydlení, kde se sejdou všichni zaměstnanci společnosti  
 s rodinami a klienty.  Jedná se o mezigenerační setkání, které přináší do života 
klientů příjemné zážitky. 

Volné chvíle mohou uživatelé služeb trávit také v době příznivého počasí  
v příjemném prostředí našeho zahrady, kde se především v době letního období 
schází s návštěvami svých známých a příbuzných.

Kvalitu námi poskytovaných služeb jsme podpořili nákupem auta, které 
využíváme především pro uskutečňování aktivit s našimi klienty. 

Nedílnou součástí činnosti naší společnosti je úzká spolupráce s městysem 
Deblín. Naši klienti mají možnost zapojit se do společenského života v blízké 
komunitě a setkáváním se s ostatními občany městyse. 



Výroční zpráva za rok 2015



Výroční zpráva za rok 2015

6 Přehled o zaměstnancích

Počty zaměstnanců Chráněného bydlení Deblín  
a Pečovatelské služby Deblín
    
 

Celkem Chráněné bydlení Pečovatelská 
služba

průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců 6 6 (1-10/2015, 

4 (11-12/2015) 2 (až od 11/2015)

průměrný fyzický  
počet zaměstnanců 7 7 (1-10/2015,  

5 (11-12/2015) 2 (až od 11/2015)

evidenční počet  
pracovníků  
k 31. 12 .2015 

7 + 3 DPP 7 (1-10/2015,  
5 (11-12/2015) 2

Vzdělávání zaměstnanců za rok 2015

Druh vzdělání Počet osob

Základní 1

Střední s vyučením 1

Střední s maturitou 4

Vysokoškolské bakalářské 0

Vysokoškolské magisterské 1
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Vzdělávání zaměstnanců společnosti se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Všichni zaměstnanci se účastnili různých vzdělávacích akcí v rozsahu 
minimálně 24 hodin v akreditovaných kurzech, seminářích a odborných stážích, 
kterými si obnovují, upevňují a doplňují svou kvalifikaci. Společnost zohledňuje 
rozvoj svých zaměstnanců i ve spektru jejich potřeb.
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7 Základní údaje o hospodaření
Společnost hospodaří podle plánů (finančního, odpisového a investic), které 
schvaluje na každé účetní vedení společnosti. Financování společnosti Senior 
Sen s.r.o. je vícezdrojové. Převažujícím zdrojem financování jsou prostředky 
získané výběrem od klientů Chráněného bydlení Deblín a Pečovatelské služby 
Deblín. Společnost se každoročně snaží získávat další zdroje v rámci dotačních  
a grantových řízení. V roce 2015 získala společnost individuální dotaci od 
městyse Deblína ve výši 30 000,- Kč na nákup elektrických postelí a chodítek. Dále 
úspěšně získala dotace od Úřadu práce Jihomoravského kraje na společensky 
uplatnitelná pracovní místa. 

Plnění finančního plánu

Náklady      3 163 702

Výnosy        3 465 608

Hospodářský výsledek po zdanění:   301 906 Kč

Děkujeme všem dárcům a příznivcům za sponzorské dary, za poskytnuté 
dotace, příspěvky a za zájem o naši činnost.
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8 Kontrolní činnost 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Kontrola byla vykonána podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a podle nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem 
ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení 
o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Kontrola byla provedena 
dne 6. 10. 2015. Kontrolou nebyly shledány závady. 

Okresní správa sociálního zabezpečení Brno – venkov

Plánovaná kontrola v souladu s ustanovením § 35a  odst. 4 a 5 zákona  
č. 582/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro účely nemocenského pojištění 
v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění 
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Nebyly zjištěny nedostatky.

Městys Deblín

Kontrola dotace získané z rozpočtu městyse Deblína. Nebyly zjištěny nedostatky.

Vnitřní kontrolní činnost

Ve sledovaném období byla vnitřní kontrolní činnost prováděna průběžně 
jednatelem, pověřenou osobou nebo vedoucí domu, kteří sledovali prováděné 
činnosti a přijímali přiměřená opatření. Kontroly byly zaměřeny na:

– vedení pokladní knihy – měsíčně,
– správnost výpočtu úhrad za poskytovanou službu - měsíčně,
– kvalitu poskytovaných služeb - měsíčně.
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Tato kontrolní činnost byla zaměřena zejména na sledování aktivit zaměstnanců 
při poskytování základních činností, soulad klientům poskytované podpory 
s cíli spolupráce a dohodnutým rozsahem podpory, soulad cílů spolupráce 
s veřejným závazkem služby, soulad poskytování podpory se stanovenými 
pracovními postupy a vnitřními pravidly služeb, vedení dokumentace klientů 
v písemné, předcházení stigmatizaci klienta, kontrolu zaměstnanci svěřeného 
majetku společnosti a účelné využití pracovní doby, vedení finančních záležitostí 
klientů, poskytování podpory klientům při užívání medikace, plnění povinností 
klíčového pracovníka. Zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny a byly podány 
informace na pravidelných měsíčních provozních poradách.

Kontroly a revize technických zařízení

Kontroly, prověrky a revize technických zařízení byly prováděny podle 
zpracovaného ročního plánu pro rok 2015.
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9 Závěr
Rok 2015 byl ve znamení stabilizace poskytovaných služeb, rozvoje znalostí  
a dovedností pracovníků a zlepšování prostředí, ve kterém jsou služby 
poskytovány.

V závislosti na měnících se podmínkách byla zaznamenávána potřeba 
průběžného přehodnocování dosavadní míry podpory, resp. poskytování jiné 
formy podpory a pomoci klientům.

Co říci na závěr. Jsme jedinou společností s ručením omezeným na Tišnovsku, 
která poskytuje registrované sociální služby. Zvolená cesta není jednoduchá. 
Tím nejdůležitějším je sdílet stejné cíle:

•  Udržet dobré jméno společnosti Senior Sen s.r.o., jeho pověst a stálou 
poptávku po našich službách. Naši společnost vytvářejí lidé, každý z nás 
je zodpovědný za své jednání, které ovlivňuje dobré jméno společnosti, 
každý z nás k ní patří a ovlivňuje ho jeho pověst. A s tím souvisí i kvalita 
poskytovaných služeb.

•  Dodržovat pravidla a pracovní postupy, které zajistí spolupráci nejen ve 
společnosti, ale i mezi jednotlivými službami a povedou k rozvoji naší 
společnosti. Požádat o pomoc druhého, přiznat své nedostatky či vlastní 
chyby, posiluje vzájemnou důvěru a pozitivní komunikaci. Uvědomujeme 
si hodnotu práce své i ostatních.

•  Udržet ve společnosti motivované a vzdělané pracovníky, kteří budou 
tvořit stabilní tým.

• Svému okolí nabízíme to nejlepší, co je možné. 

Červen 2016


