
Zápis z 1. zasedání dozorčí rady Centra zdravotní a sociální péče Liberec, p.o. 

ze dne 27. 4. 2017 

 

Přítomni: Mgr. Machartová, Mgr. Ferdan, p. Kolomazník, Mgr. Škodová 

Program:  

1. Projednání a schválení znění výroční zprávy organizace za rok 2016, hlasování  - 3 

pro, 0 proti. 

2. Předání informací o navýšení administrativy v důsledku dalšího vykazování dat 

v programu KISSOS, zavedení karet potřeb pro uživatele sociálních služeb a navýšení 

další evidence a vykazování spojené s vícezdrojovým financováním a vyrovnávací 

platbou Zřizovatelem je z těchto důvodů schváleno vytvoření nového pracovního 

místa. 

3. Dozorčí rada byla seznámena s možnými změnami souvisejícími s návrhem novely 

zákona o sociálních službách, např. péče o děti v rámci poskytování sociální služby, 

navýšení nákladů souvisejících s těmito změnami. 

4. Personální zajištění – nedostatek kvalitních pracovníků v sociálních službách, 

minimální nabídka na trhu práce, nedostatečné finanční ohodnocení a prestiž těchto 

pracovníků. Důležitá prevence syndromu vyhoření -  supervize, dotazníky, přesuny 

pracovníků. Personál se častěji setkává se smrtí s ohledem na stárnutí populace a 

možnost zajištění kvalitního rozsahu péče v domácím prostředí. Průběžně je 

zajišťováno vzdělávání na aktuální témata. V roce 2016 ukončily PP 3 pečovatelky, 

v roce 2017 zatím 2 pečovatelky.   

5. V červenci 2017 se očekává další navýšení mezd.  Na KÚ byl zaslán návrh na 

navýšení vyrovnávací platby na jednotlivé sociální služby. 

6. Dozorčí rada byla seznámena s plněním strategického plánu, s nutností zajistit nutné 

opravy zjištěných závad na budově dětského zařízení v Holečkově ulici, (nutná oprava 

střechy, svodů, kanalizace) situace řešena s panem Vavřenou - zajišťuje Mgr. Zmatlík. 

Další postup bude projednán se zřizovatelem. 

7. V měsíci březnu byla ukončena smlouva s klientem, který opakovaně napadal pečující 

personál. Byl dodržen platný postup uvedený ve smlouvě a příslušné metodice. 

8. V roce 2017 má organizace v rozpočtu schválený nákup dvou automobilů z důvodů 

nárůstu péče v terénu, budou zajištěny rychlejší přesuny jednotlivých pracovníků. Na 



návrh Mgr. Ferdana je možné využít dotačních programů na vozidla s elektropohonem 

nebo je možné využít operativního leasingu. Další postup bude projednán na poradě 

vedení organizace.   

9. Plán další schůzky je plánován na 7.6. 2017 od 17,30 hodin na ředitelství organizace – 

Krejčího 1172/3 Liberec 6.  

Zapsala: Jana Urbanová 

 


