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Slovo ředitelky úvodem

Vážení přátelé,

dovoluji  si  Vám  předložit  Výroční  zprávu  o  činnosti  příspěvkové  organizace
Městské středisko sociálních služeb za rok 2019.

V uplynulém roce se mnohé podařilo, ale byli jsme nuceni překonávat i četné
pracovní  překážky.  Bez  kvalitně  pracujícího  týmu,  bez  odpovědných  a
profesionálních  zaměstnanců  a  v neposlední  řadě  bez  podpory  zřizovatele
bychom nedokázali vybudovat tak silnou organizaci, jakou jsme.

Dovolte  mi,  abych  touto  cestou  poděkovala  za  obětavou  a  náročnou  práci
zaměstnancům organizace, zřizovateli a donátorům za vstřícný přístup, všem za
plodnou  spolupráci,  důvěru,  podporu  a  možnost  podílet  se  na  rozvoji  naší
organizace.  Klientům  děkuji  za  přízeň  a  pozitivní  ohlasy,  kterých  se  naší
organizaci v uplynulém roce dostalo.

Naším  cílem  do  dalšího  období  by  mělo  být,  samozřejmě  při  udržení
ekonomické  úspěšnosti,  soustředění  se  na  soustavné  zvyšování  kvality
poskytované péče. Vím, že to bude úkol přinejmenším stejně náročný, jako je
zajištění  finanční  prosperity,  ale  pouze  důraz  na  kvalitu  může  do  budoucna
zajistit důvěru našich klientů, pro které jsme tu především.

S přáním pevného zdraví děkuji všem za spolupráci.

V Písku, 1. března 2020             Bc. Marcela Průšová, ředitelka

„Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim
nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.“ 

(Dalajláma)
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Základní údaje o organizaci:

Název: Městské středisko sociálních služeb
Zřizovatel: město Písek
Právní forma: příspěvková organizace
IČ 00512338 DIČ CZ00512338
Sídlo: nábřeží l. máje 2142, 397 01 Písek
Statutární zástupce:  Bc. Marcela Průšová, ředitelka
Telefon: 382 21 42 45
e-mail: info@pspisek.cz
Webové stránky: http://www.pspisek.cz

Organizace zabezpečuje

1) Registrované služby:
- 1190427 pečovatelská služba
- 8180733 osobní asistence
- 8608161 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- 2459015 noclehárna
- 1270341 nízkoprahové denní centrum

2) Neregistrované služby:
- Taxík Maxík, nekomerční přeprava seniorů a zdravotně handicapovaných
- Jesle
- Výdej obědů seniorům
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Poslání střediska sociálních služeb

Posláním  jednotlivých  středisek  sociálních  služeb  je  podporovat  a  pomáhat  udržovat
soběstačnost  klientů,  kteří  potřebují  pomoc  druhé  osoby  a  umožnit  jim  tímto  setrvat  v
přirozeném sociálním prostředí co možná nejdéle. Klienty jsou senioři a osoby se zdravotním
postižením, kterým se snažíme umožnit zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní
způsob života, žít prostě tak, jak byli dosud zvyklí.

Naším posláním je též pomáhat těm, kteří se ocitli v nepříznivé a složité sociální situaci. Tito
lidé žijí na ulici a my jim dáváme možnost důstojně přenocovat v prostorách noclehárny, kde
se snažíme poskytnout nocleh a zázemí pro osobní hygienu, motivujeme a podporujeme tyto
osoby  při  řešení  jejich  nepříznivé  sociální  situace.  V  nízkoprahovém  denním  centru
pomáháme
lidem bez domova se snižováním zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici, a
to  např.  pobytem  přes  den  v  tomto  zařízení,  poskytnutím  hygienického  zázemí  či
prostřednictvím základního  sociálního poradenství  nabízíme pomoc  při  uplatňování  práv,
oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání  osobních  záležitostí.  Chceme,  aby  uživatelé  svou
nepříznivou situaci začali řešit, a tím zahájili zpětnou integraci do společnosti.

Poslání střediska stravování pro seniory

Základní  činností  střediska  stravování  pro  důchodce  je  celoroční  nepřetržité  zabezpečení
obědů pro seniory a těžce zdravotně postižené občany, kteří mají trvalý pobyt na katastru
města Písku včetně jeho spádových  obcí.  Obědy jsou  zabezpečeny ve  dnech pracovních,
pracovního klidu a pracovního volna.

Poslání střediska jesle

Hlavním posláním je zajištění komplexní péče dětem od 1 do 3 let věku, která je zaměřena na
harmonický a všestranný rozvoj  osobnosti. Děti jsou odborně kvalifikovaným personálem
pozvolna a nenásilně seznamovány s novými činnostmi, připravují se na větší a samostatnější
kolektiv  MŠ  nejen  formou  výchovných  zaměstnání  ale  i  konstruktivní  hrou  a  dalšími
činnostmi,
které jim denně připravují dětské a zdravotní sestry. Ty mají k dětem individuální přístup,
neboť každé dítě je osobnost, která potřebuje péči odpovídající jeho schopnostem, vývojové
fázi a charakterovým vlastnostem.
Naším  hlavním  cílem  v  jeslích  je  vyhovět  potřebám  svěřených  dětí  a  zaručit  jim  tak
plnohodnotný den v bezpečném, přívětivém a tvořivém prostředí.
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Zásady poskytování našich služeb 

-  Zachování  práv  a  důstojnosti  –  respektování  lidských  práv  a  základních  svobod  všech
klientů, zachování jejich důstojnosti, zachování respektu k individualitě každého klienta bez
jakékoliv formy diskriminace
- Podpora samostatnosti – podpora klienta v jeho aktivitě, aby se dle svých možností podílel
na  řešení  své  nepříznivé  sociální  situace  a  aby  byl  v  co  možná  v  nejvyšší  možné  míře
samostatný a soběstačný
-  Podmínky  pro  vlastní  vůli  –  vytváření  podmínek  k  podpoře  samostatného  života,
respektování volby a svobodného rozhodování klienta
- Individualizace služeb – poskytování péče na základě individuálních potřeb a požadavků
klienta, flexibilně se přizpůsobit jeho měnící se situaci
-  Partnerský přístup – zachování  rovnosti a vzájemného partnerského postavení klienta a
poskytovatele služby
-  Profesionalita  poskytovaných  služeb  –  uplatňování  mlčenlivosti  o  všech  skutečnostech,
které souvisejí s poskytováním služby a profesionality v souladu s etickým kodexem.

Sociální služby

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, tzn. poskytování
přiměřené pomoci potřebným osobám. 
Organizace je členem České asociace pečovatelské služby a Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR.
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Pečovatelská služba

Cílová  skupina  –  senioři  nebo  osoby  se  zdravotním  postižením,  ohrožené  sociálním
vyloučením,  osoby,  které  mají  sníženou  soběstačnost  z  důvodu  věku,  chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, s trvalým pobytem na území města Písku a fakticky
žijící na území města Písku včetně městských částí:
Dobešice,
Hradiště
Nový Dvůr
Purkratice
Semice,
Smrkovice

Pečovatelská služba je poskytována v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a
vnitřních  směrnic  naší  organizace.  Cílem sociální  služby  je  poskytnout  pomoc  a  podporu
takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby klienti prožili svůj život důstojně, kvalitně a
plnohodnotně ve svých domovech a to co nejdéle. Služba je poskytována v dohodnutém
čase v domácnosti klienta s  respektováním individuálních potřeb klienta a  s  ohledem na
materiálně technické vybavení a personální obsazení sociální služby.

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z  důvodu  věku,  chronického  onemocnění  nebo  zdravotního  postižení,  jejichž  situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Sociálně  aktivizační  služba  pro  seniory  a  osoby  se  zdravotním
postižením

Posláním této sociální služby je poskytovat a nabízet osobám v důchodovém věku nebo se
zdravotním  postižením  ohroženým  sociálním  vyloučením  aktivní  a  smysluplné  trávení
volného
času.
Dlouhodobým cílem této poskytované sociální služby je motivace klientů k aktivnímu životu,
podpora,  rozvoj  a  udržení  osobních  schopností,  talentu,  nadání  a  příležitostí  s  cílem
sociálního
začleňování jako prevence sociálního vyloučení.

Noclehárna
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Noclehárna je  ambulantní  službou sociální  prevence.  Posláním této  služby  je  poskytnout
nocleh a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je a podporovat při řešení jejich
nepříznivé sociální situace.

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Osobám bez přístřeší pomáháme překonat jejich nepříznivou sociální situaci, napomáháme 
zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Nízkoprahové denní centrum je služba logicky navazující
na již poskytovanou službu noclehárna a je jejím logickým doplněním.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

O klienty pečují odborně vyškolení pracovníci v sociálních službách, kteří se při výkonu svého
povolání průběžně vzdělávají absolvováním odborných stáží, seminářů, konferencí v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Informovanost veřejnosti

Webové stránky organizace www.pspisek.cz a zřizovatele www.mesto-pisek.cz
Inzeráty
Informace v tisku (Listy Písecka, Písecké postřehy, Mladá fronta dnes, Zpravodaj
města Písku, tištěný i elektronický zpravodaj Písecký svět)
Šoty v médiích (Jihočeská televize, Česká televize)
Osobní kontakty a propagace služeb
Prezentace v rámci městského informačního a orientačního systému www.hbi.cz,
www.wlw.cz, www.senivia.cz

Dotazníkové šetření sociálních služeb

Každoročně  provádíme dotazníkové  šetření  na  kvalitu  poskytovaných  sociálních  služeb  a
přínos  pro  naše  klienty.  Respondenti  jsou  kontaktováni  prostřednictvím  dotazníku  s
konkrétními otázkami, s možností volné odpovědi u každé otázky. Dotazníkové šetření vždy
zaměřujeme na spokojenost klientů s poskytováním sociálních služeb v uplynulém roce, dále
zjišťujeme názory, náměty, připomínky a zkušenosti s poskytovanými službami.
Vyhodnocením dotazníků jsme zjistili názory klientů na kvalitu poskytovaných služeb, jejich
spokojenost  a  případný  zájem  o  další  služby.  Na  základě  závěrečného  vyhodnocení  lze
konstatovat, že s poskytováním sociálních služeb jsou klienti spokojeni, bylo jenom několik
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připomínek  ke  kvalitě  a  množství  stravy.  Nové  podněty  ani  návrhy  na  úpravu  služeb  z
dotazníkového šetření nevyplynuly.

Stravovací středisko pro seniory

Základní činností střediska je zabezpečení obědů pro: 

- seniory
-  osoby  se  sníženou  soběstačností  z  důvodu  věku,  chronického  onemocnění  nebo
zdravotního
postižení, kteří mají trvalý pobyt na katastru města Písek a fakticky žijící  na území města
Písku
Strávník si může zakoupit tolik obědů, kolik je kalendářních dnů v daném měsíci.

Oběd se sestává z polévky, hlavního jídla, případné přídavku a teplého nápoje. Lze volit mezi
dvěma druhy hlavního jídla nebo tzv. šetřící stravu pro klienty s nemocným žlučníkem a pro
diabetiky.
Stravovací  středisko  má  výdejny  obědů,  které  jsou  strategicky  rozmístěné  v  různých
lokalitách
města tak, aby byla zajištěna co největší dostupnost pro klienty:

Centrální jídelna nábřeží 1. máje 2142
Topělecká ul. 425
Harantova ul. 2240
Čechova ul. 454
Hradiště – Družstevní ul. 61

Stravovací  středisko pro seniory obědy samostatně nevaří,  ale je distributorem obědů ze
školních kuchyní, které tuto teplou stravu pro potřeby klientů stravovacího střediska vaří.

ZŠ T.G. Masaryka – připravuje obědy určená pro výdej na jednotlivých výdejnách a jídelnách
pro docházející strávníky. Ti se v jídelně buď přímo stravují nebo si oběd odnášejí.

 ZŠ J.K.  Tyla – připravuje obědy určené pro rozvoz pečovatelskou službou do domácností
našich klientů.

Jesle

Jesle zabezpečují denní péči dětí včetně stravování. Přijímáme děti zpravidla od jednoho roku
do tří let.
-děti zaměstnaných rodičů k celodennímu pobytu
-děti od jednoho roku do dvou let v rozsahu 46 hod. při zachování rodičovského  příspěvku 
dle zákona od 1.1. 2012 č.117/1995 Sb.
- děti od dvou let docházející bez časového omezení při zachování rodičovského příspěvku dle
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zákona od 1.1. 2012 č.117/1995 Sb.

Od 1.1. 2012 se sleduje pouze docházka do jeslového zařízení u dětí mladších dvou let. U dětí
starších než dva roky se docházka do jeslového zařízení nesleduje. To znamená, že děti starší
dvou let lze umístit do jeslového zařízení bez časového omezení.

Dne  17.  12.  2019  byl  přijat  zákon  č.  117/1995  Sb.,  o  státní  sociální  podpoře  ve  znění
pozdějších předpisů.
Do kolektivu začleňujeme i děti vyžadující zvláštní péči:
- děti opožděné ve vývoji
- děti s oslabenou imunitou
- děti se sníženou adaptabilitou
- děti za přítomnosti jednoho z rodičů na doporučení lékaře, vzhledem k zdravotnímu 
  stavu dítěte

Přednost pro přijetí dětí do jeslí mají zaměstnaní rodiče.
(děti zaměstnaných rodičů jsou přijati k celodenní docházce)

Provoz jeslí je zajišťován od 6:00 do 16:30 hodin v pracovní dny.

V jeslích o děti pečují kvalifikované zdravotní sestry, které zajišťují odborný dohled a plně se
dětem věnují. V jeslích se plní výchovný program určený pro děti jeslového věku, ve kterém se
prolínají všechny složky řízených činností. Tato řízená činnost obsahuje rozumovou, pracovní,
hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu. K těmto řízeným činnostem jsou připravovány měsíčně
výchovné plány, které jsou pro informaci rodičům pravidelně vyvěšovány v šatnách dětí. Denní
režim  v  jeslích  představuje  sled  činností,  které  vychází  z  fyziologických  potřeb  dítěte  
s aspektem na maximální volnost a individuální přístup. Základním výchovným prostředkem je
hra,  při  které  se  rozvíjí  řečové  schopnosti,  hrubá  i  jemná  motorika.  Uspořádání  dne  má
vyhovovat  většině  dětí příslušného oddělení.  Základním a  rozhodujícím kritériem je  zdravý
rozvoj,  pohoda  a  spokojenost  svěřených  dětí.  Pro  výchovu  dítěte  v  jeslovém  věku  není
prvořadé, co už umí, ale jak se cítí a co prožívá.

Na jednotlivých odděleních jsou vedeny záznamy o neuropsychickém vývoji a výchově dítěte,
deník skupiny dítěte a evidence docházky.

Na I. oddělení mají rodiče možnost využití erárního oblečení pro děti. Na II. oddělení mají
děti  oblečení  vlastní.  Všem  dětem  jsou  poskytovány  lůžkoviny,  košilky  na  spaní,  ručníky,
bryndáky  a  žínky.  Drobné  prádlo  (bryndáky,  žínky,  ošacení  dětí  z I.  oddělení)  je  práno  
v jeslích. Ostatní prádlo je práno v prádelně Městského střediska sociálních služeb.

Jesle provozují kuchyni, která poskytuje stravování dětem a zaměstnancům. Kladen je velký
důraz na dodržování pitného režimu u dětí. 
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Platba za stravu a pobytový příplatek :

Platba stravného  :  
29,- Kč/den za skutečně odchozené dny

Platba za pobytový příplatek:
Tato platba je hrazena formou měsíčního paušálu a to následovně:
-  V  případě  dětí,  které  jsou  přihlášeny  na  zkrácenou  docházku,  tzn.  46  hod.  v měsíci,  
   je  pevný  paušální  poplatek  stanoven  na  1 000,-  Kč  za  docházku  11  dní  v měsíci.
-  V případě dětí,  které jsou do jeslí  přihlášeny k celodenní  docházce nebo bez časového  
   omezení při zachování rodičovského příspěvku, je pevný paušální poplatek stanoven  na
2 000,- Kč.

V době uzavření jeslí v letních měsících z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců, rodiče hradí
měsíční paušál v poloviční výši a to následovně:
   
Měsíc Docházka na 46 hod. Docházka celodenní
Červenec 500,- Kč 1 000,- Kč
Srpen 500,- Kč 1 000,- Kč

Bezhotovostní platby jsou prováděny platební kartou rodiče na platebním terminálu KB, 
který je k dispozici v prostorách jeslí.

Sponzorské dary 

Velkou pomocí při opravách na budově jeslí a renovování vnitřních prostor jsou sponzorské
dary. Tyto finanční sponzorské dary v tomto roce byly využity na nákup spotřebních věcí.
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V přiložených   tabulkách  jsou  uvedena  vybraná  data,  která  mají  vypovídající  hodnotu  o
činnosti příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb.

1. Základní rozpis aktivit SAS dle programu

Den Název aktivity
Pondělí Trénování paměti a ostatní terapeutická činnost (MSSS-Topělecká)
Úterý Výtvarné aktivity, vycházky, výlety, 
Středa Trénování paměti (MSSS)
Čtvrtek Relaxační cvičení (MSSS)
Pátek Relaxační cvičení (MSSS)
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2. Přehled akcí SAS v r.2019, konaných v rámci MSSS nad rámec 
běžné činnosti

Měsíc Akce 
Leden - relaxační seminář

- přednáška – kameny, drahokamy, nerosty
- zimní vycházka

Únor - kosmetický workshop
-zimní vycházka

Březen - přednáška – zdravá výživa
- výstava růží - Praha

Duben - výlet – Zelená hora
- koupání – solné lázně Gmünd
- živý řetěz (stěhování knihovny)
- sběr papíru (soutěž)
- velikonoční besídka

Květen - jarní vycházka
-opékání špekáčků
- soutěž „Měsíc nad řekou“

Červen - soutěž „O nejaktivnějšího seniora“
 okruh mezi lávkami
 mozkocvična
barista, carving
Lesovna -přírodopisné kvízy
domovní znamení

Červenec - vycházka lesem (sběr odpadků)
- sběr papíru (soutěž)

Srpen - vycházka Smrkovice
- sportovní den – Domovinka
- cyklo výlet Putim ZOO
- koncert

Září - úterky + pátky – plavání „Mezi mosty“ (soutěž)
- vycházka podél vody + koupání
- výlet Šumava
- výlet – Kutná hora (Senior Point)

Říjen - výlet Blatná (zámek, zámecký park)
- koupání – solné lázně Gmünd

Listopad - vánoční výstava v kině Portyč
Prosinec - adventní výstava
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- vánoční besídka

3. Počet klientů sociálních služeb v r. 2019

Pečovatelská služba Osobní asistence Sociální aktivizace seniorů
Průměrný  měsíční počet 
klientů, u kterých je 
prováděna péče                       

287

Průměrný měsíční počet 
klientů, u kterých je 
prováděna osobní asistence
                         1

Průměrný měsíční počet 
klientů
                           52

Počet smluv celkem            
506

Počet smluv
                         1

Počet smluv
                           70

4. Roční návštěvnost střediska noclehárna a NDC za r. 2019

NDC Noclehárna
 Návštěvnost celkem     
                                          

2.726 návštěv
21 klientů

 2.344  přenocování 
    63 klientů

Návštěvnost měsíční 
průměr

55 klientů 17 klientů

Tržby  celkem v Kč 2.015,- 72.561,- 

5. Počet vydaných obědů stravovacím střediskem (SSSD)  za r.
2019

Počet vydaných porcí 
SSSD celkem

Z toho počet vydaných 
porcí docházejících 
strávníků na výdejny

Z toho počet 
dovezených porcí 
PS 

Z toho počet všech 
vydaných porcí v 
sobotu, v neděli a ve 
svátek

128.867 65.036 52.131 11.700
Z toho měsíční průměr
vydaných porcí SSSD 
celkem

Z toho měsíční průměr 
vydaných porcí pro 
docházející strávníky na 
výdejny

Z toho měsíční 
průměr 
dovezených porcí 
PS

Z toho měsíční průměr
vydaných porcí 
v sobotu, v neděli a ve 
svátek
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10.739 5.420 4.345 975

6. Nejvyužívanější  úkony v sociálních službách v r. 2019

Úkon – služba Pečovatelská 
služba

Kompenz
. 
pomůcky

Osobní 
asistence

Noclehárna NDC

Rozvoz obědů 
(porce)

55.380 porcí

Úklid (hod.) 1.740,70 hod.
Nákup (hod.) 1.732,09 hod.
Praní prádla (kg) 640 kg
Doprovod (hod.) 374,27 hod.
Osobní hygiena, 
péče o vlasy, 
nehty  a oblékání 
(hod.)

4.246,55 hod.

Pomoc při 
prostorové 
orientaci, přesun 
na lůžko, vozík

1.388,45 hod.

Pomoc při 
přípravě a podání
jídla

2.321,83 hod.

Prům. počet měs.
zapůj. pomůcek

9,50 ks

Dohled nad 
klientem (noc) a 
ostat. zákl. péče

2.338,41 hod.

Nocleh (noc) 2.344 nocí
Praní prádla 
(dávka)

216 dávek 198 dávek

Ostatní služby 
(telefonování, 
úschova dokladů)

12x 7x

Tržby celkem v Kč 2.729.478,- 22.300,- 214.281,- 72.561,- 2.015,-
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7. Přehled podaných a získaných dotací za r. 2019

Podané žádosti o dotaci 2019 Celkové
náklady (Kč)

Požadovaná
dotace (Kč)

Přiznaná
dotace (Kč)

Podala
PO

v_měsíci
JK – Žádost  poskytovatele sociálních 
služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje
v dotačním programu A pro rok 2019
č. A/2019/817 10.314.683,-

PS

1 374 698,-
Noclehárna

1.377.689,-
Nízkoprahov

é denní
centrum

6.800 000,-
PS

900 000,-
Noclehárna

800.000,-
Nízkoprahové

denní
centrum

4 189 000,-
PS

900 000,-
Noclehárna

800.000,-
Nízkoprahové
denní centrum

10/2018

10/2018

10/2018

JK - Žádost poskytovatele sociálních 
služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje
v dotačním programu A pro rok 2019 
č. A/2019/817
- dofinancování

 

259.000,-
PS

8. Jesle - Akce pro děti v roce 2019 nad rámec výchovných 
programů

16. 1.  Divadlo Bambini z Českých Budějovic, téma: Medvídek a písnička

14. 2.  Divadlo LUK z Bavorova, pohádka O medvíďatech

22. 2.  Dětský karneval

15. 3.  Velikonoční fotografování dětí

20. 3.  Divadlo Bambini z Českých Budějovic, téma: O veselé mašince
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26. 3.  Návštěva Prácheňského muzea

  4. 4.  Divadlo LUK z Bavorova, pohádka O kačence

15. 4.  Seznámení dětí s tradicemi Velikonoc

10. 5.  Návštěva na PÍSKOVIŠTI s dětmi II. oddělení

14. 5.  Personálem jeslí za přítomnosti rodičů zahraná pohádka O řepě na zahradě jeslí

20. 5.  Společné fotografování dětí

30. 5.  Posezení v cukrárně s dětmi, které odchází do MŠ

  3. 6.  Den dětí - návštěva Hasičského záchranného sboru z Písku – seznámení s veškerou
                             technikou včetně praktických ukázek v areálu jeslí

  6. 6.  Den plný her, soutěží, zpívání, malování s dětmi I. a II. oddělení

 18. 6.  Divadlo LUK z Bavorova, pohádka O Palečkovi

 21. 6.  Návštěva Prácheňského muzea 

 28. 6.  Slavnostní rozloučení s dětmi, které odchází do MŠ 

 24. 9.  Divadlo LUK z Bavorova, pohádka O Budulínkovi

15. 10.  Divadlo Bambini z Českých Budějovic, téma: Děti, zazpíváme si

17. 10.  Návštěva Prácheňského muzea

18. 10.  Vánoční fotografování dětí, motiv: Zimní pohádka

  6. 11.  Sportovní dopoledne v tělocvičně jeslí

27. 11.  Divadlo Bambini, téma: Vánoční cestování s kouzelným sluchátkem

  2. 12.  Návštěva sv. Mikuláše s andělem, v podání Divadla LUK z Bavorova

  9. 12.  Seznámení dětí s tradicemi Vánoc

11. 12.  Očekávaný příchod Ježíška s nadělováním hraček 

13. 12.  Posezení u vánočního stromečku za zpěvu koled a doprovodu hudebních
             nástrojů s vyprávěním o kouzlu Vánoc
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9. Využitelnost jeslí v roce 2019

Měsíc Počet dětí 
na I. odd.

Počet dětí 
na II. odd.

Celkový počet
dětí 
docházejících 
v měsíci

Využitelnost 
jeslí

Počet 
pracovních 
dní

Leden 228 537 765  100,00% 22
Únor 205 465 670  100,00% 20
Březen 255 457 712  100,00% 21
Duben 233 499 732  100,00% 20
Květen 219 540 759  100,00% 21
Červen 254 478 732  100,00% 20
Červenec 120 242 362    86,19% 14
Srpen   77 154 231    77,00% 10
Září 199 355 554    87,93% 21
Říjen 186 357 543    82,27% 22
Listopad 208 443 651  100,00% 21
Prosinec 181 331 512  100,00% 14

Celkový  počet  pracovních  dní  v roce  2019  byl  226.  Od  ledna  do  prosince  2019  byla
návštěvnost dětí 7 223 a celková využitelnost jeslí byla 94,44%.

10. Komplexní přehled úhrad za jednotlivé měsíce v roce 2019 - jesle

Měsíc Stravné Pobytový 
příplatek
u dětí 
přihlášených
na 46. hod. v 
měsíci

Pobytový 
příplatek
u dětí 
přihlášených
k celodenní
docházce

Vybraná částka
celkem

Leden 22 185,- Kč   4 000,- Kč 84 000,- Kč 110 185,- Kč
Únor 19 430,- Kč   4 000,- Kč 84 000,- Kč 107 430,- Kč
Březen 20 648,- Kč   3 000,- Kč 88 000,- Kč 111 648,- Kč
Duben 21 228,- Kč   3 000,- Kč 88 000,- Kč 112 228,- Kč
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Květen 22 011,- Kč   2 000,- Kč 90 000,- Kč 114 011,- Kč
Červen 21 228,- Kč   2 000,- Kč 90 000,- Kč 113 228,- Kč
Červenec 10 469,- Kč   1 000,- Kč 37 000,- Kč   48 469,- Kč
Srpen   6 699,- Kč      500,- Kč 33 000,- Kč   40 199- Kč
Září 16 066,- Kč 14 000,- Kč 56 000,- Kč   86 066,- Kč
Říjen 15 747,- Kč   8 000,- Kč 70 000,- Kč   93 747,- Kč
Listopad 18 879,- Kč   6 000,- Kč 74 000,- Kč   98 879,- Kč
Prosinec 14 848,- Kč   8 000,- Kč 76 000,- Kč   98 848,- Kč

Za stravné bylo vybráno 209 438,- Kč.
Za pobytový příplatek u dětí docházejících na 46 hod. v měsíci bylo vybráno 55 500,- Kč.
Za pobytový příplatek u dětí docházejících celodenně bylo vybráno 870 000,- Kč.
Celkem bylo vybráno v roce 2019 za stravné a pobytový příplatek 1 134 938,- Kč.

10. Přehled provozu automobilu Taxík Maxík za rok 2019

Město: Písek

Provozovatel: Městské středisko sociálních služeb 

1.1.– 31.12.2019 

Počet ujetých km celkem:                                                                                                22.750  

z toho:   počet ujetých km s klienty                            10.610  

Průměrná délka 1 jízdy v km:                                                                                                    3  

Průměrný počet osob na 1 jízdu:                                                                                       1,05  

Počet přepravených osob celkem (vč. doprovodu):                                                     3.543  

 z toho:  senioři                                                                2.880  

 handicapovaní – dospělí                                     392  

 handicapovaní – děti                                               0  

Průměrný věk seniorů:                                                                                                       75,23  
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11. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty za rok 2019
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Dotace pro sociální služby

Významnou část financování organizace, resp. sociálních služeb,  tvoří dotace JčK. Z rozpočtu
Jihočeského kraje (dotační program A pro r. 2019, č. A/2019/817)  jsou podpořeny sociální
služby  noclehárna,  nízkoprahové  denní  centrum  pro  osoby  bez  přístřeší  a  pečovatelská
služba
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