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1. ÚVODNÍ  SLOVO 
 
Vážení přátelé, 
 dovoluji si Vám předložit výroční zprávu Centra sociálně zdravotních 
služeb za rok 2011. V tomto roce jsme se podobně jako loni zaměřili 
především na kvalitu i kvantitu poskytovaných sociálních a zdravotních 
služeb tak, aby všichni klienti byli s naší prací spokojeni.  

Základní filozofií naší organizace je poskytování terénních sociálních  
a zdravotních služeb klientovi co nejdéle v jeho domácím přirozeném 
prostředí a zabránit tak jeho sociálnímu vyloučení.  

Cílem Centra sociálně zdravotních služeb je budování tzv. 
komunitního centra, kde se občanovi naskýtá nejenom možnost získat 
potřebnou péči, ale i doprovodné služby. Zásadní změnou v loňském roce 
bylo rozšíření pracovní doby pečovatelské služby na 7 dní v týdnu od 7.00 
do 19.00 hod. Zároveň se nám díky podpoře Městské části Praha 17 
podařilo zajistit bezplatné plavání pro seniory a díky daru Letiště Praha, 
a.s. bezplatnou výuku práce na PC pro seniory. Nejnovějším projektem je 
půjčovna knih, kde nabízíme i donášku knih do domácností klientů. 

V roce 2011 stále pokračovala spolupráce se senior kluby a klubem 
GEMINI na Praze 17. 

Na závěr bych chtěl poděkovat svým spolupracovníkům za vytrvalost, 
spolehlivost i trpělivost, klientům za důvěru a náklonnost, našim dárcům za 
velkorysost, a především vedení Městské části Praha 17 za velkou 
podporu a doufám, že spolupráce bude dále úspěšně pokračovat. 
                                                                                    PhDr. Jindřich Kadlec 

                                                                                       ředitel CSZS 
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2. VZNIK,CHARAKTERISTIKA  A  POSLÁNÍ 
    ORGANIZACE      
 

Centrum sociálně zdravotních služeb bylo založeno 1.1. 1998  jako 
samostatná příspěvková organizace zastupitelstvem městské části Praha - 
Řepy  usnesením č. 3/32  ze dne 17.11. 1997 podle  § 8 odst. 2  písmeno c 
zákona č. 90/1993 Sb., O hlavním městě Praze a podle § 31 zákona č. 
576/90 Sb., O pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České 
republiky a obcí v České republice.  

 
Centrum sociálně zdravotních služeb bylo zřízeno k zabezpečení péče 

v oblasti sociální a zdravotní pro obyvatele městské části Praha - Řepy a 
dle dohody pro jiné. Ve své hlavní činnosti se zaměřuje na poskytování 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, 
zdravotnických služeb a služeb navazujících, dále vykonává doplňkovou 
činnost ve smyslu zákona č. 250/ 2000 Sb., O rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění. 
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3. POSKYTOVANÉ  SLUŽBY  V RÁMCI  HLAVNÍ  
    ČINNOSTI 
 
 

 

 
 

 

3.1.   Sociální úsek  
 

Sociální služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb.,  
O sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění a principy 
standardů kvality sociálních služeb. V rámci sociálních služeb se 
zaměřujeme jak na péči o starší, osamělé a zdravotně postižené 
spoluobčany v jejich domovech, aby tito lidé mohli co nejdéle žít ve svém 
prostředí, tak na péči o děti, mládež a dospělé – na celou rodinu. 

 

 

3.1.1.   Pečovatelská služba 
 

Je hlavní složkou Centra sociálně zdravotních služeb a zajišťuje 
všestrannou péči o staré, zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné 
občany. Je poskytována celý týden od 7.00 do 19.00 včetně víkendů a 
státních svátků). 

Mezi nejčastěji poskytované služby patří dovoz oběda a jeho 
podávání, zajišťování nákupů a  nutných pochůzek, úklid, dohled a pomoc 
při osobní hygieně. K tomuto účelu bylo zřízeno středisko osobní hygieny, 
kde se nachází speciální sprchový komplex pro tělesně postižené a 
vybavení pro poskytování péče o vlasy a nehty. Pro zvýšení kvality 
poskytované péče byla zajištěna možnost každodenního výběru ze čtyř 
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jídel. Ostatní poskytované služby se stále více posouvají k péči o lidi 
s vážnějšími zdravotními diagnózami (lidé s vážnějšími poruchami 
hybnosti, s psychickými poruchami atd.). Všechny pracovnice 
pečovatelského úseku CSZS mají kvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách a každoročně se vzdělávají na odborných školeních 
a přednáškách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. 

K 31.12.2011 evidujeme 348 aktivních klientů.  
Pečovatelky si vedou narozeninový kalendář, během roku se pořádají 

různé společenské akce, v případě hospitalizace je stav osamělých klientů 
neustále sledován. Pečovatelská služba se tak u opuštěných seniorů snaží 
i částečně suplovat funkci rodiny. 
 

3.1.2.   Odborné sociální poradenství 
 

Odborné sociální poradenství bylo poskytováno nejen klientům 
pečovatelské služby a domácí zdravotní péče, ale také ostatním občanům 
Prahy 17, kteří o pomoc požádali. Poskytování služby se řídí zákonem o 
sociálních službách a zásadami standardů kvality sociálních služeb. 

 

3.1.2.1.   Sociální poradenství 
 

Jedná se o podání základních informací ze sociálně právní oblasti: 
dávky státní sociální podpory a péče, případně doprovod a pomoc při 
vyřizování těchto dávek na úřadě, pomoc při sepsání žádostí nebo 
odvolání na úřady či k soudu atd. (především rodinná, bytová problematika, 
dlužnictví, nezaměstnanost). Nedílnou součástí sociálního poradenství je 
podávání komplexních informací o sociální síti ČR a možnostech jejího 
využití. V roce 2011 bylo sociální poradenství poskytnuto cca 1 200 
klientům. 

Nabízíme také poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek (i při 
ošetřování ležících pacientů).  

Tato sociální služba je podporou klientů v jejich obtížné sociální situaci, 
kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Určená je především osobám 
zdravotně znevýhodněným, seniorům, jejich rodinným příslušníkům a 
osobám pečujícím. Odborné sociální poradenství je služba poskytovaná 
zejména formou přímého osobního kontaktu, telefonicky, písemně nebo 
emailem. 

Poradenství je poskytováno bezplatně. 

 
3.1.2.2.   AT (alko-toxo) poradna s AT linkou 

 

AT poradna je odborné ambulantní zařízení, které zdarma poskytuje 
pomoc lidem, kteří se potýkají s problémy zneužívání návykových látek 
legálních i nelegálních včetně gamblerství. Pomoc je určena taktéž 
rodinným příslušníkům a blízkým osobám ze sociálního prostředí ohrožené 
osoby. 
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AT poradna nabízí individuální, rodinnou a manželskou (eventuálně 
partnerskou)  psychoterapii, edukační pohovory s prvokontakty i se stálými 
klienty a další prvky patřící do práce AT poradny. Poskytuje také poradnu 
formou e-mailového kontaktu, telefonickou psychoterapeutickou, 
konzultační, podpůrnou a edukační službu. Zdarma jsou prováděny 
toxikologické testy v maximálním rozsahu celého screeningu a testy na 
alkohol pro klienty z Prahy 17. 

Poradna je plně vytížena, jejích služeb v průměru na jeden den 
využije 12 klientů, často v doprovodu rodinných příslušníků či osob 
patřících do blízkého okolí klienta. Součástí služeb poskytovaných 
poradnou je ambulantní doléčovací skupina, která probíhá každý čtvrtek od 
17 do 19 hodin a účastní se jí v průměru 20 klientů. Provoz poradny je 
každý čtvrtek, včetně svátků v době od 17 do 23 hodin.  

Služby jsou poskytovány na základě klientových přání a vlastních 
potřeb. Klient může službu kontaktovat telefonicky, emailem či osobně. 
Kontakty s klienty jsou důvěrné a zcela bezvýhradně jsou prováděny 
diskrétně a velmi citlivě, v případě potřeby zajišťujeme klientovi anonymitu.  

Za rok 2011 navštívilo vícečetně služby AT poradny či tuto službu 
kontaktovalo přes 1352 zájemců, značná část klientů dochází do AT 
poradny opakovaně  a  po delší časové období. 

 

 AT linka poskytuje anonymní telefonickou krizovou intervenci: 
splňuje cíle krizové telefonické intervence aktuální (to představuje 
především akutní stabilizaci klienta a snížení nebezpeční prohlubující se 
krize) a cíle perspektivní (tzn. propracování blízké budoucnosti, směrování 
k řešení problému).  
 Telefonická intervence splňuje možnost okamžité anonymní 
konzultace, kontaktu s odborníkem, bez odkladu - bez této péče hrozí 
eventuální riziko další zátěže, prohloubení krize a dopadů s tímto spojené. 
Klient nemusí vystoupit z anonymity. 
 Během roku 2011 využilo nabídku služeb AT linky více než                
2 148 klientů telefonickou či emailovou podobou kontaktu. 

 

3.1.2.3 Speciálně pedagogická poradna, logopedie 
 

 Speciálně pedagogická poradna, logopedie zajišťuje: 

 Systematickou nápravu specifických poruch učení (dyslexie, 
dysotografie, dysgrafie) skupinovou i individuální formou 

Pod vedením speciálních pedagogů probíhá individuální reedukace  
pro děti se specifickými poruchami učení a pro děti se školním 
neúspěchem a špatnou koncentrací pozornosti. Konzultace se zúčastní 
dítě spolu s rodiči. 

 
 

    Předškolní přípravu budoucích prvňáčků – skupinovou formou 
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Jedná se o práci se skupinou školsky nezralých dětí, během které 
pedagožky podporují rozvoj všech podstatných oblastí podílejících se 
zvládání nástupu školní docházky a osvojování si učiva 1. třídy ZŠ.  
Skupina se scházela 1x měsíčně, děti jsou do ní doporučovány 
psychologem.  
 

 Logopedickou péči – diagnostika a poradenství v oblasti logopedie, 
nápravu vadné výslovnosti, překonávání obtíží v komunikaci a rozvoj slovní 
zásoby – skupinovou i individuální formou 
Jde o skupinové nápravy  vadné  výslovnosti u předškolních dětí  přímo 
v MŠ (Socháňova 1175 a  Socháňova 1176). 
 

3.1.2.4. Psychologická poradna 
 

Poradna je koncipována jako péče ambulantní, po dohodě je ve 
vyjímečných případech možnost  kontaktu v domácnosti klienta. Poradna 
zabezpečuje: 

  Krizovou intervenci – tj. psychologickou 1. pomoc. Jedná se o 
ošetření akutně vzniklých obtíží bez omezení věkem nebo 
problematikou, s doporučením následné péče, zprostředkování 
kontaktů se specializovanými institucemi psychosociální sítě. 

 

 Péči o dětskou populaci od narození do adolescence  
(psychologická a pedagogicko- psychologická diagnostika, 
spolupráce s mateřskými a základními školami). 
 

 Psychologické poradenství / spolupráce s OPD, soc. odborem MÚ, 
odd. soc. prevence ). 
 

 Psychoterapeutické vedení individuální i rodinné s důrazem na 
komplexní péči o celý rodinný systém,  

   V evidenci psychologické  poradny za rok 2011 je celkem  175 klientů, 
přičemž pro  statistické účely rozlišujeme 3 druhy kontaktu s klientem dle 
jeho intenzity a délky trvání. Ve srovnání s předchozím rokem se 
procentuální zastoupení jednotlivých forem kontaktu nemění,  

- většinu tvoří jednorázové návštěvy s kontrolou dle potřeby,   
- následná střednědobá péče byla poskytnuta cca ve 30% klientů   
- a v dlouhodobém vedení (většinou psychoterapeutickém) setrvává 

zhruba 11% klientů  
Při své práci psycholožka v zájmu svých klientů spolupracuje se 

sociálním odborem MÚ, oddělením péče o dítě, oddělením sociální 
prevence, předškolními a školními zařízeními. Důraz je kladen zejména na 
spolupráci s obvodními a praktickými lékaři v oblasti psychosomatických 
poruch u dětí, na práci s dětmi dlouhodobě zdravotně postiženými a na 
úseku prevence sociopatologických jevů je úzká spolupráce s vedením 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub 17. 

 3.1.4.   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub 17“ 
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Základem poskytování služeb v Klubu 17 je princip nízkoprahovosti. 
Poskytuje ambulantní, terénní služby dětem ohroženým společensky 
nežádoucími jevy ve věku 6 – 18 let. Poskytování podmínek pro vhodné 
trávení volného času uživatelů z cílové skupiny v bezpečném zázemí, 
doprovázení v období dospívání, omezování rizik vyplývajících z životního 
stylu a zasažení cílové skupiny sociálně – patologickými jevy. Služba je 
poskytována ustáleným pracovním týmem v pobočce CSZS v Socháňově 
ul. 1221 a vychází z potřeb a přání klienta. Pro realizaci služby není třeba 
znát podrobné údaje o klientovi. Cíle služby jsou zde nastaveny na 
minimalizaci rizik spojených s životním stylem klienta. Kontaktní práce je 
základní metodou nízkoprahově orientovaných služeb, jejichž cílem je 
vytvářet podmínky pro navázání kontaktů a konkrétní kontaktní práce s 
cílovou skupinou, klienty 6 – 18 let. 
 

Klub 17 je otevřen: 
Úterý 15.00 – 19.00h  
Středa15.00 – 19.00h  
Pátek 15.00 – 19.00h                                      
 

Klub je otevřen vždy za přítomnosti dvou pracovníků a jednoho 
asistenta během školního roku, o letních prázdninách prvních čtrnáct dní 
v červenci a posledních čtrnáct dní v srpnu. 

Klienti klubu využívají veškeré zařízení klubu bezplatně a k dispozici 
je jím například velké množství stolních her, elektronické šipky, kulečník 
stolní fotbálek, PC, sportovní vybavení klubu anebo relaxační koutek. 
Pořádáme výtvarné, keramické  tematické  dny a dny otevřených dveří, 
sám klient se rozhodne, zda ze zapojí do programu či nikoli. V nabídce 
také máme možnost doučování. Často využíváme zahradní areál na 
sportovní vyžití klientů a následný odpočinek, relaxaci na terase. Každý rok 
se pořádají různé akce např: Karneval, Pálení čarodějnic, Narozeniny 
Klubu17, Mikulášská, Vánoce v Klubu17, Bowling v Mantě, Paintball v 
Hostivicích. 

Díky podpoře MČ Praha 17 se nám podařilo zajistit plnou 
bezbariérovost objektu, včetně hygienického zařízení. 

Za rok 2011 evidujeme 5636 vstupů prostřednictvím asi 120 klientů. 
 
 

 3.2.  Služby navazující na sociální služby - kluby seniorů 
 

Na území Městské části Prahy 17 se pravidelně scházejí 3x týdně kluby 
seniorů. 
 

Klub Průhon a klub Bílá hora 
Aktivizačních programů využívá cca 100 klientů. Setkávání seniorů je 

důležitým momentem aktivního trávení volného času a v prevenci sociální 
izolace. 
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O klubech pro seniory se uživatelé dozvídají především 
prostřednictvím regionálních Řepských novin, ÚMČ Praha 17, lékařů, ale 
především od svých vrstevníků. Náplní programu je kromě setkání 
samotného rozmanitý program, který sestavuje pracovnice CSZS (garant 
klubu) společně s nejaktivnějšími členy klubu. 

Především se jedná o zajištění  koncertů, výletů a  přednáškové 
činnosti na  různá témata (sociální dávky, zdravotní pomůcky a jejich 
využití, novinky v legislativě, práva pacientů. zdravý životní styl atd.), různé 
besedy s herci a zpěváky, rehabilitační cvičení pro seniory, kurz plavání a 
další.  
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Klub zdravotně znevýhodněných a seniorů Gemini 
Do této kategorie poskytovaných služeb řadíme i klub Gemini, který 

vznikl z iniciativy zdravotně znevýhodněných občanů Řep a sympatizujících 
seniorů, programu klubu využívá cca 20 osob. Činnost se neustále rozvíjí a 
její skladba je obdobná jako v klubech seniorů (přednášky, výlety, divadelní 
představení, rukodělné aktivity), mezi nejoblíbenější patří poetické pořady.  

Setkávání pro osoby se zdravotním znevýhodněním má významné 
postavení v jejich životě, často slyšíme slova ocenění i opodstatněnosti 
této možnosti setkávání. 

Klub se schází jednou týdně v Centru sociálně zdravotních služeb, 
pobočce Socháňova 1221. 
 

 Kurzy práce na PC pro seniory zaměřené na elektronickou 
komunikaci. 
Senioři pracují ve skupinách po šesti. Skupiny jsou rozděleny dle 

znalostí a dovedností na začátečníky a pokročilé. Kurzy probíhají jednou 
týdně a pro účastníky jsou bezplatné.  
 

 

3.3.    Zdravotní úsek 
 

3.3.1.  Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče je zajišťována zkušenými registrovanými 
zdravotními sestrami v domácnosti klienta. Zdravotní výkony jsou 
prováděny na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo 
ošetřujícího lékaře z lůžkového oddělení nemocnice (po dobu nejdéle 
následujících čtrnácti dnů po propuštění) a jsou hrazeny zdravotními 
pojišťovnami. Jsme smluvními partnery VZP, ZP Ministerstva vnitra ČR, 
Vojenské ZP ČR a OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. 
Naším cílem je poskytovat klientům komplexní péči, proto úzce 
spolupracujeme s fyzioterapeutkou, pečovatelskou službou a sociálními 
pracovníky. CSZS má vlastní půjčovnu kompenzačních pomůcek.  

V průběhu roku 2011 byla zdravotní péče poskytována 122 klientům, 
pojištěncům výše uvedených zdravotních pojišťoven. 
 Zdravotními sestrami bylo vykonáno 4586 návštěv klientů. 
V domácím prostředí byli ošetřováni klienti s onemocněními srdečně 
cévními, neurologickými, kožními, onkologickými, s onemocněními 
pohybového aparátu, s diabetem mellitem II. typu.  

 

Nejčastěji prováděnými zdravotními výkony byly: 

 kontroly zdravotního stavu, krevního tlaku a pulsu 

 ošetření vředů, proleženin a zranění 

 odběry biologického materiálu - krve, moči, stěry 

 vyšetření glykemie 



 12 

 aplikace injekcí, inzulínu 

 ošetření stomií 

 výměny permanentních močových katetrů 

 příprava a podávání léků a jejich kontrola 

 edukace a kontrola léčebného režimu 

 ošetřovatelská rehabilitace - nácvik úkonů vedoucích k zlepšení 
sebeobsluhy a celkové soběstačnosti 
 

Některým klientům byla poskytována komplexní ošetřovatelská péče 
ve spolupráci s pečovatelskou službou. V domácím prostředí bylo 
ošetřováno i několik klientů v terminálním stádiu onemocnění. Zdravotní 
péče byla zajištěna po celý týden včetně večerních hodin, víkendů 
a svátků. V roce 2011 bylo osmi zdravotními sestrami CSZS provedeno 
celkem 7981 zdravotních výkonů. 

 

 

86%

2%
0%

12%

Poměr výkonů za rok 2011 vykazovaných 
jednotlivým pojišťovnám

VZP OZP ZP MV VoZP

 
 
 
Největší počet klientů tvořili pojištěnci zdravotní pojišťovny VZP, 

převážně seniorů. Nejčastěji žádali domácí zdravotní péči pro své klienty 
praktičtí lékaři z Řep a Zličína, požadujícími byli rovněž ošetřující lékaři 
z FN Praha - Motol. 

 
 

3.3.2. Rehabilitace 
 

Rehabilitace v domácnosti klienta je součástí domácí zdravotní péče. 
Je zaměřená jednak na nácvik soběstačnosti klienta v bytě po návratu z 
nemocnice, rozcvičování postižených končetin po cévních mozkových 
příhodách a po zlomeninách a na kondiční cvičení, kterým si klient 
v průběhu jednoho až dvou měsíců může zlepšit svoji fyzickou kondici. 
Součástí rehabilitační péče je také poradenství v oblasti kompenzačních 
pomůcek a nácvik při jejich používání. Nejčastější diagnózou jsou úrazy a 
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degenerativní onemocnění. Naše registrované fyzioterapeutky splňují 
kritéria odbornosti dle zákona č.96/2006 Sb.  

V roce 2011 byla fyzioterapie indikována celkem 71 klientům, z toho 
54 ženám a 17 mužům. Podkladem pro výpočet součtu klientů za rok 2011 
byl součet předpisů od praktického a odborného lékaře. Celkem bylo 
provedených 725 výkonů včetně vyšetření fyzioterapeutem. Z celkového 
počtu bylo nově přijatých 28 klientů. Dalších 543 výkonů proběhlo v rámci 
kondičního cvičení a cvičení v sedě celkem ve 4 skupinách. Cvičení 
probíhalo celý školní rok v relaxační místnosti CSZS a v jídelně DPS ve 
Zličíně. 

   Domácí a ambulantní fyzioterapii provádíme pro pojištěnce smluvních 
pojišťoven zdarma. Jedná se o tyto pojišťovny: VZP, ZP MVČR, VoZP a 
OZP. V případě nesmluvních pojišťoven a ostatní zájemce poskytujeme 
fyzioterapii za přímou úhradu.  

 

4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI DOPLŇKOVÉ  
    ČINNOSTI                      
 

CSZS provozuje kromě své hlavní činnosti, tj. činnosti, ke které bylo 
zřízeno, také podnikatelské aktivity – doplňkovou činnost za tržní ceny pro 
ostatní občany. Zisk z této činnosti je v souladu se  zákonem č. 250/ 2000 
Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,  použit 
na úhradu nákladů hlavní činnosti. 
Centrum poskytuje: 
- půjčování kompenzačních (rehabilitačních ) pomůcek 
- kopírování 
- praní a žehlení prádla 
- pronájem nebytových prostor 
 

 

4. HOSPODAŘENÍ  
 

CSZS hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní (hlavní) 
činností, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele – městské části Praha 
17, s prostředky svých fondů, s prostředky získanými svou doplňkovou 
činností a s dotacemi a dary od fyzických a právnických osob. V roce 2011 
získalo CSZS dotace 1 623 000 Kč od MPSV ČR, , 233 000 Kč  od 
Hlavního města Prahy, 233 200 Kč od M.Č. Praha 17- V. program HMP, 
500 000 Kč od M.Č. Praha - Zličín, 2 800 Kč od M.Č. Praha 6 a 
sponzorský dar 100 000 Kč od Letiště Praha, a.s. na poskytování 
sociálních, zdravotních a navazujících služeb. 
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Aktiva                ROZVAHA  K   31.12. 2011  / v Kč /                          Pasiva 

A. Stálá aktiva                             218 235 C. Vlastní kapitál                    1 163 825        
I. Dlouhodobý nehmotný majetek             65 038 I. Jmění účetní jednotky                          218 235 

   korekce k dlouh.nehm.. majetku           65 038- II. Fondy účetní jednotky                         850 796 

II. Dlouhodobý hmotný majetek           3 190 890 III. Výsledek hospodaření                         94 794 

    korekce k hmot.inv.majetku             2 972 655-  

B. Oběžná aktiva                      4 360 489  D. Cizí zdroje                           3 414 899 
I. Zásoby                                                   71 367 IV. Krátkodobé závazky                        3 414 899 

II. Krátkodobé pohledávky                    2 681 280     

IV. Krátkodobý finanční majetek          1 607 842    

ÚHRN  AKTIV                           4 578 724 ÚHRN PASIV                            4 578 724  

VÝKAZ  ZISKU  A  ZTRÁTY  K  31.12. 2011  / v Kč / 
č.položky           Název položky Hlavní činnost Doplňková činnost 

A. Náklady celkem 12 560 466 205 574 
I. Náklady z činnosti 12  522 336 205 228 

1.spotřeba materiálu 990 723 7 806 

2.spotřeba energie 523 194 67 905 

5.opravy a udržování 164 810  2 591 

6.cestovné 50 390  

7.náklady na reprezentaci 6 865  

8.ostatní služby 1 189 468 4 333 

9.mzdové náklady 7 091 558 93 648 

11.zákonné sociální pojištění 2 132 690 27 376 

13.zákonné sociální náklady 213 483 805 

14.jiné sociální náklady 43 336  

15.daň silniční  764 

17.jiné daně a poplatky  1 100  

20. jiné pokuty a penále 232  

25.odpisy dlouhodobého majetku 66 372  

32.ostatní náklady z činnosti 48 115  

II. Finanční náklady  38 130 346 

5.ostatní finanční náklady 38 130 346 

B. Výnosy celkem 12 560 466 300 368 
I. Výnosy z činnosti 2 285 614 300 368 

2.výnosy z prodeje služeb 1 907 925 208 718 

3.výnosy z pronájmu   91 650 

24.čerpání fondů 228 915  

25.ostatní výnosy z činnosti 148 774  

II. Finanční výnosy 2 852  

2.úroky 2 852  

IV. Výnosy z transferů 10 272 000  

3.výnosy územních rozpočtů z transferů 10 272 000  

VI. Výsledek hospodaření 0 94 794 
1.výsledek hospodaření před zdaněním 0 94 794 

Pozn.: položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty zde neuvedené jsou nulové 
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6. VÝHLED DO BUDOUCNOSTI 
  

Také v roce 2012 čeká Centrum sociálně zdravotních služeb mnoho 
práce. Budeme dále pokračovat v realizaci dlouhodobého projektu 
týkajícího se vytvoření komunitního centra pro všechny generace občanů 
v městské části Praha 17. Naše služby se budeme nadále snažit 
přizpůsobovat přáním a potřebám klientů a doufáme, že se na nás budou i 
nadále s důvěrou obracet.  

 Věříme, že všechny tyto aktivity přispějí ke zkvalitnění našich služeb, 
které jsou dostupné pro všechny občany MČ Praha 17. 
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