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1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

Datum založení: 04.12.2012 
IČ: 29128218 
Kontakt:  Masečín 119, 252 07 Štěchovice 
  e-mail: info@css-hvozdy.cz 

www.css-hvozdy.cz 
 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 

Zakladatelé společnosti: 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.  
Mgr. Magdalena Zurinková  
 

Správní rada: 
Camille Latimier – předsedkyně 
Hana Jelínková 
Romana Hromádková  
 

Dozorčí rada: 
Vladimír Havel 
Jana Janžurová 
Petr Knopp  
 

Vedení společnosti: 
Ředitelka – Mgr. Magdalena Zurinková  
 

Vedoucí sociálních služeb: 
Romana Hromádková – TS, OS, STD 
Jakub Čanda – NZDM 
Bc. Michaela Frdlíková – SASRD 
PhDr. Romana Čandová – OSP 

 

ZDROJE INFORMACÍ O NAŠÍ SPOLEČNOSTI 
 

 www.css-hvozdy.cz 
 adresář poskytovatelů sociálních služeb  
 databáze ICN  
 člen ČAPS 
 člen APSS 
 člen MAS Brdy-Vltava, o.p.s. 
 člen Štěchovice občanům, spolek 
 internetové stránky SPMP ČR  
 internetové stránky ÚM Štěchovice 
 internetové stránky MAS Brdy – Vltava, o.p.s. 

             

Pravidelně informujeme o své činnosti v místním tisku: 
 

Štěchovické proudy, Hvozdnický zpravodaj, davelský Soutok 
 

2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Organizace provozovala v r. 2016 následující služby: 
 

Služby Sociální péče: 
 

    Týdenní stacionář (TS) – identifikátor: 9445352 
 Odlehčovací služba (OS) – identifikátor: 4798443 
 

 Služby sociální prevence: 
 

Sociálně terapeutické dílny (STD) – identifikátor: 4294407 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD) – identifikátor: 9858212 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) – identifikátor: 6917618 

 
 Služby odborného sociálního poradenství (OSP) – identifikátor: 8769151 
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3. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI 
 

 CSS Hvozdy, o.p.s. poskytuje sociální služby v těchto objektech: 
 
a) CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HVOZDY, Masečín 119, 252 07 Štěchovice 
  

 Týdenní stacionář, Odlehčovací služba 
 

 Ubytování klientů v TS bylo ve 3 domcích rodinného typu OKAL, 1 až 3 uživatelé na pokoji, jeden 
asistent na domku, ubytování klientů v OS a CHB probíhalo v 1 domku typu OKAL, 1 až 3 uživatelé 
na pokoji za účasti 1 asistenta. Domky se nacházejí v zalesněné chatové oblasti, nejsou 
bezbariérové. Vybavení domků odpovídá kapacitě a charakteru poskytované služby. Obývací pokoj 
s krbem a jídelna (televize, DVD na dvou domcích, PC na jednom domku, CD rádio), kuchyňský 
kout (sporák s troubou, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, lednice), komora vysavač, žehlička, 
žehlicí prkno, fén), WC, koupelna, 2 – 3 ložnice na domku, terasa, balkon. Kromě zmiňovaných 
domků tráví naši uživatelé svůj čas i v hlavní budově, kde se nachází jídelna s kuchyní, společenská 
místnost, učebna s výpočetní technikou, kanceláře. 

 Zakoupili jsme nové sporáky, vysavače, stojací lampy, deky na postele uživatelů, prostěradla, varné 
konvice a na všech domcích se položily nové koberce.  Na některých domcích došlo k výměně 
bojlerů. V tomto roce byly zakoupeny a vyměněny na dvou domcích pohovky v obývacích pokojích, 
na jednom domku došlo k rekonstrukci terasy a schodů, začali jsme s opravou plotu kolem areálu. 

 

Sociálně terapeutické dílny 
 

V areálu CSS Hvozdy jsou v provozu 4 dílny – kuchař, úklid - zahrada, výtvarná a rukodělná dílna a 
keramická dílna.  Díky podpoře z IP Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II. byly 
zakoupeny chybějící přístroje, nástroje, náčiní, vybavení, pracovní oděvy, pracovní obuv a provozní 
materiál, což významně přispělo ke zvýšení kvality poskytované služby.  

 

STD - Kuchař 
Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností na budoucí 
možné zaměstnání v pomocné profesi probíhá v reálném prostředí kuchyně na hlavní budově a 
v cvičné kuchyňce na domku č. 4. Cvičná kuchyňka byla již v r. 2014 kompletně vybavena.  

 

STD - Úklid, zahrada 
V této sociálně terapeutické dílně využíváme v dopoledních hodinách prostory na hlavní budově, 
kde nacvičujeme a upevňujeme motorické, psychické, sociální a pracovní schopností a 
dovedností vedoucí k vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností na 
budoucí možné zaměstnání jako pomocný uklízeč, nebo pracovní síla při údržbě venkovních 
ploch  
 Podařilo se nám zakoupit a instalovat skleník na pěstování zeleniny a bylinek. Úklid větších 
ploch uživatelé procvičují jak na hlavní budově, tak ve venkovních prostorách areálu.  
Uživatelé mají k dispozici pro nácvik jednoduché zahradní stroje, přístroje a nářadí, byly pořízeny 
venkovní kamenné květináče, sadbový materiál a úklidové sady.  
 

STD - Keramická dílna 
Již v r. 2014 došlo ke zřízení a vybavení keramické dílny v domku č. 2. Byla zakoupena školní 
keramická pec, formy, keramické nářadí, hlína, engoby, barvy apod. Tato dílna slouží především 
k rozvoji motoriky, jako osobní terapie a nástroj k udržení si základních pracovních návyků.  

 

b) PRACOVIŠTĚ MFC ŠTĚCHOVICE, Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice 
 

 Sociálně terapeutické dílny, Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 

 Pobočka v MFC je dostupná ze zastávky veřejné dopravy ve Štěchovicích a z CSS Hvozdy 
služebním automobilem. Obec Štěchovice je obcí s velmi dobrým dopravním spojením  - do Prahy, 
ale i do okolních obcí: linka 338 – Hradištko a Pikovice, linka 361 – Slapy, Buš, Čím, Korkyně, Nový 
Knín, linka 390 – Slapy, Rabyně, Neveklov – Jablonná, 440 – Masečín. 

 V STD máme zařízeny 2 dílny – výtvarnou a rukodělnou, OSP i SASRD má k dispozici svou 
místnost pro poradnu, NZDM disponuje vybavenou klubovnou. 

 K dispozici jsou 2 tiskárny s kopírkou, pevné PC, fotoaparát, mikrovlnná trouba, vedoucí zařízení má 
k dispozici mobilní telefon, vedoucí OSP, SASRD a NZDM notebook. 

 Poradny, klubovna a výtvarná dílna disponují nábytkem  - stoly, čalouněné židle, police, vitríny. 
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 Rukodělná dílna je vybavena soupravu pro výrobu svíček, šicím strojem Overlook, rámy na 
malování na hedvábí, horkovzdušnou pistolí, fénem na hedvábí, žehličkou na enkaustiku a 
množstvím výtvarných pomůcek a materiálu. 

 

4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

4.1. Týdenní stacionář – TS 
 

V týdenním stacionáři podporujeme a vedeme uživatele formou sociálně terapeutických činností k 

osvojení si optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání a 

rozhodování tak, aby se včlenil do přirozeného místního společenství a udržel si přirozené vztahové sítě. 

Poskytujeme mu individuálně potřebné úkony péče. 

Poskytujeme služby uživatelům na základě jejich individuálních možností a přání v souladu s registrací 

služby. V aktivizačních programech jsou klientům nabízeny činnosti, kterých se uživatelé dobrovolně 

zapojují. Sami si zvolí účast z nabízených činností. Práce v aktivizačních programech se řídí metodikou, 

která je uzpůsobována podle potřeb a cílů každého uživatele. Jsou vypracovávány pracovní listy „Jak na 

to“, respektující možnosti a cíle uživatele. Uživatelé jsou ubytováni v RD typu OKAL vždy s jedním 

asistentem. 

Z volnočasových aktivit jsou nabízeny a využívány činnosti zejména sportovní, návštěvy kulturních 

zařízení, rekreační a ozdravné pobyty, výlety, výstavy, hudební činnost a výtvarné aktivity.  

V programu co nejsamostatnějšího bydlení se uživatelé (za pomoci asistenta) učí pečovat o domácnost, 

připravovat večeře, uklízet domečky, učí se sebeobslužné činnosti, žehlení, zašívání apod. 

 Nabízíme i vzdělávací aktivity a podporujeme zájem o udržení si a rozvoj školních dovedností (psaní, 
čtení, počítání). Od října 2016 probíhají v naší společnosti (areálu CSS Hvozdy, o.p.s.) hodiny 
muzikoterapie pod vedením zkušené lektorky. Důraz je kladen především na dýchání, kdy za doprovodu 
relaxační hudby dochází k celkové harmonizaci a uvolnění. 
 

Aktivizační činnost - Integrační program  
Po celý rok 2016 probíhal každý týden „Integrační program“, při kterém jsme se snažili zaměřit na 
důležitá témata, která mohou našim uživatelům pomoci osvojit si návyky a dovednosti, běžně užívané 
v oblasti společensky přijatelného chování a sebeobhajoby.  Dále mezi zařazenými tématy bylo bydlení 
a domácí práce, zdravý životní styl, první pomoc a chování v nebezpečných situacích. V rámci programu 
byly použity modelové situace, ve kterých figurovali jak uživatelé, tak asistenti. Během roku jsme se 
vraceli k tématům Finance, zejména nakládání s penězi, což uživatelé často využívají v praxi při 
nakupování. Dalším, často opakujícím se tématem, bylo Práva a povinnosti člověka. 
Nově bylo zařazeno téma Zdravá výživa a vše s tím spojené, téma jak správně třídit odpad a nakládat 
s ním. Do tohoto programu se všichni naši uživatelé aktivně zapojují, diskutují na dané téma popř. 
nacvičují různé situace, s nimiž se lze v běžném životě setkat, aby si i oni udělali představu, jak se 
v daných situacích nejlépe zachovat. V roce 2017 bychom rádi zařadili nové téma Ekologie. 

 

4.2. Odlehčovací služba – OS 
 

Cílem této nabízené služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu 
onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro 
regeneraci sil a po tuto dobu zajistit klientům kvalitní sociální službu. Služba je poskytována v krásném 
zalesněném areálu v jednom domku typu OKAL a uživatelé mohou využívat všechny aktivizační 
programy nabízené i v jiných službách. 
 

4.3. Sociálně terapeutické dílny – STD  
 

Od října 2016 je tato služba financována v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb 
ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774“ financovaného z Operačního 
programu Zaměstnanost. 
 

V STD si uživatelé sami zvolí, jaké aktivizační služby se chtějí zúčastnit. Nabízíme tyto dílny: 
 

Kuchař  
Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností na budoucí možné 
zaměstnání zaměřené na pomocné práce ve velkokapacitní kuchyni.  
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Při práci používáme metodické listy „Jak na to“, které poskytují klientovi návod na jednotlivé činnosti tak, 
aby daným věcem co nejlépe porozuměl a byl tak co nejvíce samostatný. 
V dopoledních hodinách se v kuchyni pracuje nejvíce na přípravě oběda, uživatelé jsou zapojováni do 
různých pomocných prací – krájení, strouhání, loupání apod. Zkoušejí pracovat s nejrůznějšími 
elektrospotřebiči, nejvíce asi s myčkou nádobí, dále s ručním šlehačem, kuchyňským robotem apod. 
V odpoledních hodinách často s klienty pečeme, někteří z nich zvládnou samostatně, pouze se slovní 
dopomocí, připravit těsto, vymazat a vysypat plech. Připravujeme svačinu, kterou také uživatelé 
pomáhají servírovat.  
Uživatelé jsou seznamováni také s teorií, jako např. bezpečností při práci, se základy první pomoci při 
úrazu v kuchyni, s nutností nošení pracovního oblečení a obutí, s dodržováním správné hygieny apod. 
V průběhu celého kalendářního roku si uživatelé získané znalosti prověřují v různých opakovacích 
testech.  
Uživatelé jsou zapojováni i do Dobrovolnických dnů, kdy se podílejí na přípravě občerstvení pro 
dobrovolníky. Veškeré činnosti zvyšují motivaci a vedou k rozvoji dovedností, které mohou využít při 
pomocných pracích v provozovnách hromadného stravování.   
Dvě klientky jsou v kuchyni zaměstnané na jednu hodinu, třikrát v týdnu. Další dvě klientky jsou 
zaměstnané mimo naší společnost, jedna pracuje jako pomocná kuchařka ve společnost ČEZ, druhá 
v Mateřské školce ve Štěchovicích, také v kuchyni. Ostatní uživatelé si osvojují znalosti a schopnosti, 
které s prací v kuchyni souvisí. Pro činnost STD - kuchyně máme na každý týden zpracovaný týdenní 
plán, aby byli uživatelé seznámeni s tématem, které budeme daný týden probírat.  
 

Úklid 
V roce 2016 jsme se soustředili na nácvik a upevňování motorických a pracovních schopností a 
dovedností, které mohou pomoci uživatelům k získání  případného zaměstnání jako pomocný uklízeč. 
Uživatelům byla vštěpována pravidla bezpečnosti během práce a seznamovali se s pomůckami při 
úklidu vnitřních prostorů, dále s úklidovými přípravky a jejich použitím, technologickými postupy jako jsou 
způsoby zametání a vytírání podlahy, dávkování saponátů, nácvik utírání prachu, leštění skleněných 
ploch a nábytku, práce s vysavačem, omývání nábytku, čištění skla, Při práci s klientem používáme 
metodické listy „Jak na to“, které srozumitelnou formou (piktogramy, obrázky, tiskací písmena apod.) 
poskytují klientovi návod na jednotlivé činnosti tak, aby je mohl vykonávat co nejsamostatněji. Následně 
si vše procvičujeme i písemnou formou zábavných testů.  
Ke konci roku jsme nakoupili nové pracovní pomůcky: stěrky na okna, čistič žaluzií, nové odpadkové 
koše, kbelíky a nový potah na žehlicí prkno. 
Jeden náš klient získal zaměstnání jako pomocný uklízeč v Multifunkčním centru ve Štěchovicích. 
 

Zahrada 
Během roku 2016 jsme se zaměřili na údržbu a úklid venkovních ploch a získání základů zahradnictví. 
Naši uživatelé se aktivně podíleli na plánování výsadby od nakupování semen, přes předpěstování, až 
k samotné výsadbě do skleníku nebo na záhony.  Dále se uživatelé učili pečovat o rostliny. Během 
nepříznivého počasí se věnovali teorii, kde získávali nové poznatky o rostlinách, stromech, ovoci a 
zelenině, nebo se věnovali úklidu dílny. Uživatelé se seznámili s bezpečností práce a naučili se 
manuální zručnosti při práci s nářadím, např. během stříhání větví stromů a hrabání listí.  
V podzimním období jsme se zaměřili na činnost související s přípravou na zimu. Zazimovali jsme 
skleník i záhony apod. Během zimy se uživatelé věnovali odklízení sněhu, posypu chodníků, pečovali o 
pokojové rostliny a dekorativním vazbám.  
Velkým přínosem pro klienty jsou nejen získané dovednosti, pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, práce 
ve skupině, možnost získání praktických dovedností  
Dva naši uživatelé získali pracovní smlouvu na pomocné práce v našem zařízení. Věnují se zametání 
přístupových cest, úklidu sněhu a posypu, nebo připravují dřevo na přitápění v krbech. 
 

Výtvarná a rukodělná dílna  
Základy výtvarných a rukodělných technik, vlastní dílna a zázemí zkušené lektorky v tomto oboru 
s terapeutickým zaměřením.  
V roce 2016 byli uživatelé navštěvující dílnu ze dvou cílových skupin. První skupina jsou uživatelé 
s mentálním postižením, druhá skupina jsou uživatelé se zdravotním postižením. 
Uživatelé s mentálním postižením v dílně pracovali na činnostech, při kterých si mohou zdokonalit 
manuální zručnost a jemnou motoriku. Mezi tyto činnosti patří práce s nůžkami a papírem při výrobě 
koláží, dekoračních obrázků, výrobě různých přání, dekorací atd. Velmi přínosnou činností pro rozvoj 
jemné motoriky je pro klienty práce s modelovacími hmotami, jako např. výroba šperků z cernitu, 
modelování nádob a figurek ze samotvrdnoucí hmoty, vykrajování a následná dekorace předmětů 
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z moduritu. Zručnější uživatelé se věnovali odlévání a dekoraci svíček, malování na hedvábí, malování 
na sklo a ostatním činnostem dle svého vlastního výběru, kdy je každému z nich v dílně umožněno zvolit 
si činnost, která ho nejvíce baví. Uživatelé se zdravotním postižením, kteří navštěvují dílnu, navázali na 
činnosti z předchozího období a nadále se zdokonalovali v pletení z papíru a pedigu, také se věnovali 
výrobě svíček, kdy každý klient měl dostatečný prostor pro uplatnění svého talentu a fantazie hlavně při 
jejich dekoraci a povrchové úpravě. Dále se uživatelé věnovali šití dekoračních polštářků, tašek a 
drobných dárkových předmětů, např. hraček. V období svátků (vánoce, velikonoce) uživatelé v dílně 
vyráběli dekorace a dárkové předměty. 
Výsledky své celoroční práce uživatelé prezentovali na výstavách a trzích, kde sklízeli zasloužený obdiv 
za svou celoroční činnost ve výtvarné dílně. 
 

Keramická dílna  
Dílna je přímo v areálu Hvozdů. Práce s hlínou a keramikou si klade za cíl rozvíjet jemnou motoriku a 
upevňovat a udržet si pracovní návyky, odstraňovat možné napětí a umožnit vyjádřit se alternativním 
způsobem. 
V keramické dílně se uživatelé učí nejen zacházet s hlínou a jejím zpracováním ale postupně se 
seznamují i s dalšími technikami -  práce se sádrovými formami a různé druhy zdobení přežahlých 
výrobků, od malování přímo na střep, přes malování na glazuru a učení různých technik glazování. 
Také jsme dokoupili na malování štětce, barvy na glazuru a speciální válečky na tvorbu reliéfu. Do 
budoucna bychom rádi dokoupili ještě 2 malířské kroužky, pracovní pláště a doplnili dílnu o další police.  

 

4.4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SASRD  
 

Od října 2016 je tato služba financována v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb 
ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774“ financovaného z Operačního 
programu Zaměstnanost. 
V uplynulém roce se počet registrovaných klientů oproti předchozímu období opět navýšil. Podpořili jsme 
135 rodin (290 klientů), z toho 142 dospělých a 148 dětí. Nejpočetnější skupinu tvoří rodiny s dětmi 
mladšího školního věku. Charakter nejčastějších problémů, pro které rodiny vyhledaly naši podporu, 
zůstal stejný – výchovné obtíže, snížená sociální adaptace dětí, vývojová nezralost, školní obtíže 
v souvislosti se zdravotním postižením. Opakovaně jsme zasahovali v průběhu rodinné krize spojené 
s rozpadem manželství (partnerství), podíleli jsme se na řešení konfliktů ohledně péče o děti, 
spolupracovali jsme s OSPOD i soudními orgány. Nadále jsme udrželi úzkou spolupráci s pracovištěm 
klinické logopedie Jílové u Prahy a ZŠ Jílové u Prahy, kde již dlouhodobě úspěšně probíhá terénní 
ambulantní péče. 
Sociální pracovnice pracuje s klienty v rámci poradenství v oblasti narušené komunikační schopnosti a 
poradenství psychoterapeutické v modalitě Gestalt. V současnosti má v péči převážně děti předškolního 
a školního věku s neurovývojovými obtížemi a  emocio-behaviorálními poruchami. Její terapeutická 
práce je průběžně supervidovaná. 
Od října se pravidelně jednou za 14 dnů nabízíme pro děti z cílových rodin výtvarný a rukodělný 
workshop, kterého se zúčastňuje 6 – 8 dětí. Aktivizační činnosti jsou nabízeny i rodinám s dětmi 
předškolního věku, hojně navštěvované jsou Tvořivé dílny. 
V rámci všech aktivizačních činností rozvíjíme komunikaci dětí v kolektivu vrstevníků, podporujeme jejich 
pracovní kompetence a týmovou spolupráci. Snažíme se, aby děti při těchto činnostech dosáhly 
úspěchu a zvyšovalo se i jejich sebevědomí. Pracovnice v sociálních službách úzce spolupracuje se 
speciálním pedagogem a sociální pracovnicí.  
 

4.5. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NZDM 
 

Uživatelé NZDM byli v roce 2016 informováni o sociálních rizicích, které vyplývají z nepříznivých 
sociálních situací, byla jim nabízena pomoc v obtížných životních a sociálních situacích, poskytnuta 
individuální podpora, posílena schopnost klientů zvládat obtížné životní a sociální situace vlastními 
silami. 
Dále se učili jak smysluplně trávit volný čas. Snažíme se aktivizovat tvůrčí potenciál jednotlivců i skupin, 
především formou nabízených aktivit a činností zaměřených na prevenci, s cílem snížit riziko sociálně 
patologických jevů a rozvíjením individuálních schopností a dovedností. 
Forma poskytování služby byla ambulantní na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s. v MFC Štěchovice a do 
června 2016 také v ZŠ Hradištko. 
Uživatelé NZDM docházeli především kvůli doučování a pomoc se školní přípravou, také se účastnili 
aktivizačních činností, kde měli možnost získávat nové vědomosti a zkušenosti, rozvíjet svůj potenciál, 
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získat nové sociální a přátelské vazby, získat sebedůvěru, účastnili se výtvarných a rukodělných 
činností.  
Pracovníci NZDM úzce spolupracovali se speciálním pedagogem a psychologem v rámci služeb SASRD 
a OSP. 
 

4.6. Odborné sociální poradenství – OSP 
 

Služby sociálního poradenství jsou poskytovány ambulantní formou v pobočce CSS Hvozdy, která mají 
své sídlo v Multifunkčním centru Štěchovice, Prof. Lista 393, 25207 Štěchovice, jehož majitelem a 
provozovatelem je Městys Štěchovice  
Uživatelům je nabízeno psychologické, sociální a personální poradenství formou individuálních sezení. 
Základní odbornou metodou, se kterou máme velmi dobré zkušenosti, jsou tzv. motivační rozhovory. 
Jejich cílem je uživatele a jeho rodinu motivovat a povzbudit k aktivnímu přístupu k řešení vlastních 
problémů. Zaměřujeme se na zprostředkování navazujících služeb. 
V rámci sociálně terapeutické a poradenské činnosti nabízíme klientovi odborné služby formou bilanční a 
psychologické diagnostiky. K testování jsou používány testovací baterie HTS - Hogrefe Test Systém 

HTS je nejrozšířenější evropskou verzí počítačového testování s vysokou validitou.  Výstupy 
z těchto testů mohou klientovi významně napomoci zorientovat se v jeho obtížné životní situaci, 
především v jeho možnostech uplatnění se na trhu práce a stupně psychického zatížení.  
Personalista napomáhá klientovi při kontaktu s možným zaměstnavatelem. Vytváří s klientem CV a 
připraví jej na vstupní pohovor. 
V rámci terénní formy bylo sociální poradenství poskytováno i v obcích Hradištko a městě Nový Knín. 

 

5. UŽIVATELÉ SLUŽEB 
 

5.1. Cílové skupiny 
 

Služba Cílová skupina Věková kategorie Počet 

TS 
osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním postižením 

dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 

16 

OS 
osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním postižením 

dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 

12 

STD 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby se zdravotním postižením 

dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 

26 

OSP 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 
let 
ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
osoby s jiným zdravotním 
postižením 
osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se sluchovým postižením 
osoby se zdravotním postižením 
osoby se zrakovým postižením 
osoby v krizi 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři 

Bez omezení věku 65 

SASRD 
rodiny s dítětem/dětmi děti předškolního věku (1 - 6 let) 

mladší děti (7 –10 let) 
děti kojeneckého věku (do 1 roku) 

142 

NZDM děti a mládež ve věku od 6 do 26 mladší děti (7 –10 let) 22 
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let ohrožené společ. nežádoucími 
jevy 
osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 
osoby v krizi 
osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 
rodiny s dítětem/dětmi 

starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 

 

5.2. Individuální programy  
 

Jedním z důležitých bodů práce s uživatelem je individuální plánování. Uživatel a jeho klíčový pracovník 
společně pracují na stanovení osobních cílů, které se týkají jeho přání a zvládání dovedností směřujících 
k samostatnému životu. Práce na individuálním plánu je to, čeho by uživatel chtěl a mohl dosáhnout, co 
by podpořilo alespoň jeho částečnou soběstačnost a potřeby.  
Naplňování osobních cílů je každé čtvrtletí vyhodnocováno. Největším úspěchem je, když se podaří 
vytyčený cíl naplnit a uživatel se posune o něco dál, což se většinou daří a naši uživatelé si tak kladnou 
cíle nové. 
 

6. FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 
 

Finanční prostředky na naši činnost jsme pro rok 2016 získali především z těchto zdrojů:  
 

Poskytovatel Částka v Kč Účel 
Podpořené 

služby 

Středočeský kraj 3.254.825 
Dotace na financování základních 

činností 

TS, OS, CHB, 
STD, NZDM, 
SASRD, OSP 

OPZ Projektová 
dotace SK 

645.300 
Dotace z EU fondů na financování 

základních činností 
STD, SASRD 

Středočeský kraj – 
Humanitární fond 

597.162 
Dotace na financování základních 

činností 
TS 

Hlavní město Praha 1.250.000 
Dotace na financování základních 

činností 
TS, STD 

Hlavní město Praha 293.000 
Grant na podporu základních 

činností 
TS, STD 

Sociální fond Brdy- 
Vltava 

60.213,43 
Příspěvek na zabezpečení 

sociálních a návazných služeb 
NZDM, SASRD, 

OSP 

Obec Slapy 14.000 
Dotace na zabezpečení 

ambulantní služby 
SASRD 

Obec Hradištko 4.800 
Dar na zabezpečení ambulantní 

služby 
SASRD 

Obec Měchenice 7.115 
Dotace na zabezpečení 

ambulantní služby 
SASRD 

Obec Přerov nad 
Labem 

13.166 
Dar na zabezpečení ambulantní a 

pobytové služby 
STD, OS 

Město Černošice 4.000 
Dotace na zabezpečení 

ambulantní služby 
STD 

Město Říčany 5.000 
Dotace na zabezpečení 

ambulantní a pobytové služby 
STD, OS 

ÚMČ Praha 4 10.000 
Dotace na zabezpečení 

ambulantní a pobytové služby 
STD, OS 

ÚMČ Praha 12 10.000 
Dotace na zabezpečení pobytové 

služby 
OS 

ÚMČ Praha 17 11.183 
Dotace na zabezpečení 

ambulantní služby 
STD 

ÚMČ Praha 8 9.000 Dotace na zabezpečení STD 
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ambulantní služby 

ÚMČ Praha 10 7.000 
Dotace na zabezpečení 

ambulantní a pobytové služby 
STD, OS 

ÚMČ Praha - Dubeč 10.000 
Dotace na zabezpečení 

ambulantní služby 
STD 

Celkem 
 

6.475.764,43   

 
 
 

7. SPONZORING A DOBROVOLNICKÉ DNY 
 

7.1. Sponzoring 
 

Uvádíme sponzory, kteří buď finančně, nebo formou věcných darů podpořili činnost a aktivity naší 
společnosti: 
 

 Avon 

 Cukrárna Hájek 

 ČEZ, a.s. 

 DHL, Global Forwarding CZ, s.r.o. 

 Top culture 

 Durdík Petr 

 Efteria spol s.r.o 

 Eva Janouchová 

 Fregata Měchenice 

 Havelfilm  

 Jarolímek 

 Jiří Štajner 

 Kámen Zbraslav 

 Ladislav Hájek uzeniny 

 Lahůdkářská výrobna Libeř 

 LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. Live City 

 Pekařství a cukrářství Stána 

 Peklas 

 Povltavské mlékárny 

 Racio 

 Rina s.r.o 

 Unisale-Gutex 

 Zámecká výrobna maso uzeniny Zdeněk Novák 

 Hana Jelínková 

 Štěchovice občanům, o.s. 

 Pekařství a cukrářství Stáňa 
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7.2. Dobrovolnické dny 
 

V roce 2016 jsme organizovali dobrovolnické dny, kterých se zúčastňovaly firmy, s nimiž dlouhodobě 

spolupracujeme:  ČEZ, a.s., DHL, ČSOB, a.s. a Live city s.r.o. (Top culture). Dobrovolníci pomáhají při 

úpravách venkovních prostor areálu na velkém úklidu domků klientů a na hlavní budově, natírají plot 

kolem areálu, likvidují staré vyřazené zařízení. Zvelebují okolí domků, kde naši uživatelé bydlí. 

Významným způsobem tak vykonávají práce, které by naši organizaci stály nemalé prostředky. 

Kromě vlastní práce vždy dochází k setkání s uživateli našich služeb., Z těchto neformálních setkání 

vznikají nápady i pro další společné aktivity (sportovní den, pálení čarodějnic, výlety). Naši uživatelé se 

aktivně zapojují do prací dobrovolníků a pomáhají jim.  

Dobrovolnické dny považujeme za jednu z úspěšných forem aktivit vedoucích k udržení si osobních a 

sociálních schopností a dovedností uživatelů, podporujících jejich sociální začleňování. Naše společnost 

se také tímto způsobem dostává do širšího povědomí v soukromém podnikatelském sektoru.  

 
 

8. VÝZNAMNÉ AKTIVITY  
 

 
 

8.1. Zaměstnání uživatelů 
 

V MŠ Štěchovice, si udržela pracovní místo 1 uživatelka jako pomocná kuchařka. 

1 uživatelka si udržela pracovní místo jako pomocná kuchařka v jídelně ČEZ ve Štěchovicích. 

1 uživatel byl zaměstnán na DPP jako pomocný uklízeč v pobočce v MFC Štěchovice. 

2 uživatelé byli zaměstnáni na DPP v rámci pomocných údržbářských prací v CSS Hvozdy, o.p.s. 

1 uživatel si udržel pracovní místo získané v Programu přechodu k samostatnosti u Městských divadel 
pražských na Praze 1 a rozšířil si svůj pracovní úvazek jako uvaděč. Již čtvrtým rokem samostatně 
cestuje do zaměstnání i na pobyt ve Hvozdech. 

Datum Organizace Počet Činnost 

 27.4.2016                       DHL, Global Forwarding 15 
Dobrovolnický den, pálení listí a klestí, úklid 
v okolí domečků, příprava na pálení 
čarodějnic 

 18.5.2016                        ČEZ, a.s. 10 

Úklid areálu včetně odklízení popadaných 
stromů /polomů/, následné štípání dřeva a 
prořezávání křovin. Čištění a spravování 
okapů podél hlavní budovy. Úprava terénu a 
zahrad okolo domků. Úklid teras na 
domcích. Oprava oplocení popř. jeho 
natírání. Při nepříznivém počasí položení 
koberce na jednom z domků a jeho následný 
kompletní úklid, mytí oken úklid sklepních 
prostor. 

15.9.2016 
DHL, Global Forwarding, 
Top culture  

16 
Organizační zajištění 4. ročníku 
Hvozdeckého desetiboje 

1.12.2016 DHL, Global Forwarding 8 Organizační práce při Mikulášské besídce. 
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8.2. Významné akce 
 

29. 01. 2016  Výlet do Prahy prohlídka – Karlův most 
18. 03. 2016    Velikonoční výstava  - Nový Knín 
23. 03. 2016  Velikonoční výstava – Středočeský Kraj 
13. 04. 2016  Taneční vystoupení – konzervatoře Praha 
27. 04. 2016  Dobrovolnický den ČEZ 
23. 06. 2016    Výlet parníkem s Boroticemi a fa,DHL 
07. 07. 2016  Výlet ekologická farma KLínec 
20. 07. 2016  ZOO Praha 
26. 07. 2016            Návštěva dětského tábora Rožmitál - Věšín 
29. 07. 2016            Ozdravný pobyt Itálie 
15. 09. 2016    Hvozdecký desetiboj – 5. ročník 
03. 10. 2016   Výlet na Pražský Hrad 
16. 11. 2016    Návštěva představení ve Vinohradském divadle 
24. 11. 2016    Prodejní vánoční výstava - Nový Knín 
24. 11. 2016    Prodejní vánoční výstava - Nový Knín 
24. 11. 2016    Prodejní vánoční výstava - Středočeský kraj 
01. 12. 2016    Mikulášské odpoledne s firmou DHL 
21. 12. 2016    Vánoční trhy + návštěva multikina 
22. 12. 2016    Vánoční večírek na Hvozdech setkání uživatelů a všech zaměstnanců 
 
Ve dnech 29. 7. až 7. 8. 2016 se naši uživatelé s doprovodem asistentů zúčastnili zahraničního pobytu v 
Itálii, ve čtyřhvězdničkovém kempu Pra delle Torri. V tomto prázdninovém centru se nachází obchodní, 
divadlo, tři restaurace, bazény se sladkou vodou, minigolf, hřiště na volejbal a kopanou. Velkým 
lákadlem byl pak systém bazénů s tobogánem, jejichž používání bylo zahrnuto v ceně ubytování. V 
místním divadle se pořádali společenské večery a diskotéky pro všechny generace (vstup zdarma). 
Pláže vzdálené asi 500 metrů byly písečné s pozvolným vstupem do moře.  
Ubytování jsme měli zajištěné v tzv. Mobil-homech pro 6 osob. Byly zde dvě ložnice (2 + 3 lůžka), 
obývací pokoj s 2 rozkládacími lůžky, kuchyňským koutem (vybaven lednicí, vařičem a nádobím) a 
koupelna se sprchou a WC. V obývacím pokoji bylo sezení se stolkem. Ložnice byly poměrně malé, ale 
útulné. Každý mobil-home měl kryté venkovní sezení se zahradním stolkem a židlemi. Všechny mobil-
homy byly vybaveny dekami a polštářky. Během tohoto pobytu jsme také navštívili krásné Benátky, které 
nás okouzlily. 
  

Více zde: http://www.css-hvozdy.cz/akce/ 

 
9. ČINNOST ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 

 

Během roku se 2x sešla správní rada, její členové schválili výroční zprávu za r. 2015, byli seznámeni 
s podanými žádostmi o dotace a granty, byli informováni o financování 2 služeb z OPZ. Seznámili se i 
s činností a aktivitami jednotlivých soc. služeb. 
Jednou se sešla dozorčí rada, která projednala účetní závěrku za rok 2015. 
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10. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 
 

Účet č. 2852541359/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Davle. 
 

Hospodaření v roce 2016:  
 

 Položka Částka v Kč 

Příjmy Tržby z prodeje 1 516 156,35 

Úroky 202,49 

Provozní dotace 6 475 764,43 

Jiné ostatní výnosy 4 388,25 

Celkem 7 996 511,52 

Výdaje Materiál 572 534,67 

Spotřeba energie 473 859,71 

Ostatní služby 875 168,14 

Mzdové náklady 5 858 256,00 

Silniční daň 4 850,00 

Jiné ostatní náklady 146 703,86 

Úroky 0 

Celkem 7 931 372,38 

 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2016: 65 139,14 Kč. 

 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání správní rady dne 16.5.2017. 
 
 
 
 
Ve Štěchovicích dne 16.5.2017 
 
 
 
 
Mgr. Magdalena Zurinková 
ředitelka CSS Hvozdy, o.p.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


