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1. Úvod 
Sběr dat pro analýzu zdrojů vycházel ze stejného dotazníku, jež byl použit pro analýzu 
poskytovatelů sociálních služeb. Dotazníky byly rozeslány v elektronické podobě nebo 
poštou 22 poskytovatelům. Na otázky týkající se ekonomiky služby odpovědělo cca 50 % 
z dotázaných.  
 
Analýza se zaměřuje na následující oblasti: 
� formy organizace, 
� personální zajištění, 
� finanční zdroje, 
� byty v majetku města J. Hradec. 
 

2. Formy organizace 
V Jindřichově Hradci působí v oblasti sociálních služeb nemalý počet organizací. Nečastější 
formou jsou občanská sdružení (13 respondentů). Na druhém místě jsou příspěvkové 
organizace. Objevuje se zda také jedna organizace, která má formu účelového zařízení církví 
a jedna je zřízená městem J. Hradec. Celkem 2 organizace se zabývají domácí zdravotní péčí. 
 
Graf č. 1: Přehled forem organizací působících v sociálních službách v J. Hradci 
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3. Personální zajištění 
Z údajů získaných od respondentů vyplynulo, že v sociálních službách v J. Hradci pracuje 60 
zdravotních sester, 39 vychovatelek, 17, sociálních pracovníků, pouze 3 osobní asistenti, 3 
rehabilitační pracovníci, atd. Pracovníků, kteří zajišťují chod organizací po administrativní či 
provozní stránce (obědy, údržba), je 49.  
Profesní složení personálu je uvedeno níže v tabulce č. 1. 
 
Tabulka č. 1: Počet pracovníků v jednotlivých profesích v roce 2006  

Profese Fyzický počet v roce 2006 
psycholog bez atestace 2 
pedagog 9 
speciální pedagog 1 
vychovatelka 39 
zdravotní sestra 60 
ošetřovatel/ka 3 
sanitář/ka 26 
pečovatel/ka 26 
pracovník v sociálních službách 20 
sociální pracovník 17 
osobní asistent 3 
zdravotnický asistent 3 
protidrogový poradce 1 
terénní pracovník 2 
rehabilitační pracovník 3 
management zařízení 6 
administrativní pracovník 14 
pomocný personál 29 
dobrovolný pracovník 27 

 
Z tabulky je patrné, že poskytovatelé sociálních služeb využívají 27 dobrovolníků. Konkrétně 
se jedná o 4 organizace. Zbývajících 18 s dobrovolníky nepracuje. 
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Graf č. 2: Rozdělení organizací podle toho, zda pracují s dobrovolníky či nikoliv 
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Na otázku týkající se personální potřeby (kolik a jak kvalifikovaní pracovníci v organizaci 
chybí) odpovědělo pouze 11 organizací (50 %).  Celkem 3 respondenti uvedli, že nikoho 
nepotřebují. Pokud nějaký pracovník chybí, jedná se o následující profese: 
� sociální pracovníci (2), 
� pracovníci v sociálních službách na základní výchovnou nepedagogickou činnost (6) 
� zdravotní sestra, 
� pracovníci SŠ či VŠ humanitního směru s odbornými kurzy a výcviky (2), 
� a samozřejmě dobrovolníci. 

 
Graf č. 3: Rozložení odpovědí na otázku, zda organizaci chybí kvalifikovaní pracovníci 
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4. Finanční zdroje 
Zdroje příjmů byly zjišťovány v letech 2006 a 2007. Za rok 2006 uvedlo údaje 12 organizací 
(55 %). Za rok letošní pouze 11 organizací. 
 
Graf č. 3 a 4: Procentní rozložení organizací, které poskytly informace o svých zdrojích příjmu 
                             ROK 2006             ROK 2007 
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Na financování sociálních služeb se podílely tyto zdroje: 
� finance ze státní správy, 
� finance ze samosprávy, 
� programy EU, 
� sponzorské dary, 
� dary a sbírky, 
� zdroje z vlastní činnosti, 
� úhrady od klientů. 

 
Grafy uvedené níže porovnávají tyto kategorie příjmů v letech 2006 a 2007. Příjmy v roce 
2006 byly celkem 91 187 842,- Kč. Jelikož se jedná o příjmy pouze 12 organizací, byla by 
skutečná suma mnohem vyšší. Totéž platí i pro rok 2007, kdy údaje poskytlo pouze 11 
respondentů. Celková zjištěná částka je  76 421 498,- Kč. 
 
Nejvyšším příjmem v roce 2006 byly finance ze samosprávy (přes 56 mil. Kč), v roce 2007 to 
byly naopak finance ze státní správy (přes 43 mil. Kč). V roce 2006 získali poskytovatelé 
téměř 12 mil. Kč z Evropské Unie. V letošním roce to bylo pouze 454 000 Kč. Úhrady od 
klientů se zvýšily z 17,4 mil. Kč na 23,7 mil. Kč. Dary i zdroje z vlastní činnosti se v letošním 
roce oproti roku 2006 snížily. 
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Graf č. 5: Zdroje příjmů v roce 2006 
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Graf č. 6: Zdroje příjmů v roce 2007 
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Informace o svých nákladech poskytlo pouze 12 organizací (55 %). Náklady v roce 2007 
vzrostly na dvojnásobek částky z roku 2006; tj z 82,9 mil. Kč na 164,7 mil. Kč. 
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Graf č. 7: Celkové náklady 
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5. Byty v majetku města J. Hradec 
V majetku města jsou 3 domy s pečovatelskou službou (dále DPS) – ul. Růžová, Větrná a      
U Nemocnice. Byty v DPS jsou samostatnými bytovými jednotkami a jsou určeny pro 
bydlení starých a zdravotně postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících 
osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů, jež jsou v základních životních úkonech 
soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku, nebo zdravotního 
stavu pomoc nebo péči jiné osoby. Bydlení v DPS není určeno pro osoby, které jsou z důvodu 
zdravotního postižení odkázány na komplexní péči jiné osoby, osobám, které nejsou 
v základních životních úkonech soběstačné, osobám trvale upoutaným na lůžko, osobám 
psychicky postiženým nebo alkoholikům. 
 
Žádosti o přidělení DPS se podávávají odboru sociálních věcí MěÚ Jindřichův Hradec. 
Odbor podané žádosti eviduje podle data přijetí a každou žádost prověří a doplní o vlastní 
šetření zaměřené zejména na sociální a zdravotní situaci žadatele, jeho potřeby, bytovou 
situaci, majetkové poměry. 
 
Jednotlivcům jsou přidělovány především byty 1+0, manželským nebo jiným dvojicím byty 
větší (2+0, 1+1). V případě uvolnění vhodného bytu předloží odbor sociálních věcí žádosti 
doplněné o vlastní šetření radě města k rozhodnutí. Rada města rozhodne, komu bude byt 
přidělen. 
 
V DPS Větrná 50/V a U Nemocnice 61/III a 62/III se platí finanční příspěvek za přidělení 
bytu. Jednotlivci s trvalým pobytem v J. Hradci platí 10 000,- Kč, jestliže žijí u blízkých 
příbuzných či v nájemních bytem a  25 000,- Kč, pokud mají byt či dům v osobním 
vlastnictví. Manželské dvojice platí 15 000,- Kč nebo 30 000,- Kč. Jednotlivci s trvalým 
pobytem mimo J. Hradec hradí příspěvek ve výši 40 000,- Kč a dvojice ve výši 50 000, - Kč. 
V DPS Růžová 30/II se žádný finanční příspěvek neplatí. 
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Žadatel bude rozhodnutím rady města zcela osvobozen od povinnosti uhradit příspěvek, 
pokud: 
� současně s uzavřením smlouvy na byt v DPS ulice Větrná a U nemocnice ukončí 
nájem ve stávajícím městském bytu a tento byt předá odboru správy majetku města, 
� žadatel s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci je plně odkázán na používání 
invalidního vozíku nebo je zcela nebo prakticky nevidomý. 

 
Tabulka č. 2: Počet bytů v DPS 
 Růžová 30/II U Nemocnice 61/III a 62/III Větrná 50/V 
Garsoniéra 56 22 23 
1+1 (nebo 2+0 Větrná) 11 4 25 
Zdroj: evidence odboru sociálních věcí 
 
Ostatní byty v majetku města má na starosti odbor správy majetku města, oddělení správy 
bytů. Toto oddělení rozhoduje o tom, zda uvolněný byt bude přidělen jako: 
� byt nájemní – přidělení na základě nejvyšší nabídky nájmu, 
� byt nájemní – přidělení na základě nejvyšší potřebnosti (občané v tísni), 
� byt nájemní – dle okolností konkrétního případu, 
� byt určený na náhradní ubytování nebo přístřeší – na návrh odboru kanceláře 
starosty, oddělení právní, 
� byt služební, 
� byt určený na prodej. 

 
V majetku města je cca 800 bytů. Jejich rozmístění je po celém městě – ul. Hvězdná, Větrná, 
Nušlova, Janderova, U Knihovny, Jarošovská, nám. Míru, sídl. U Nádraží. 
Pokud dojde k uvolnění městského bytu, je tato informace vyvěšena na úřední desce 
v Klášterské ulici. 

 
 
Zdroj informací: Pravidla pro nakládání s volnými byty ve vlastnictví města J. Hradec 
                              Statuty domů s pečovatelskou službou 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


