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POSLÁNÍ A CÍLE SLUŽBY  

 

POSLÁNÍ:  

Dům sv.  Antonína v Moravských Budějovicích je domov pro seniory. Jeho 

posláním je umožnit obyvatelům důstojné prožití stáří s důrazem na tradiční 

křesťanské hodnoty. 

 

CÍLE K  NAPLNĚNÍ POSLÁNÍ:  

Co nejdelší fyzická a psychická samostatnost obyvatel 

Rozvoj péče o duchovní potřeby obyvatel 

Vytvoření materiálních podmínek pro důstojné stáří 
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ÚVODNÍ SLOVO  

Vážení spoluobčané, 

Dostává se Vám do ruky výroční 

zpráva Domu sv. Antonína za rok 

2007. Úvodní slovo bude tradičně 

věnováno nejvýznamnějším 

událostem ze života Domova.  

Jako v rodině není každý rok stejně 

pestrý, tak i u nás se střídají roky 

bohaté na události s roky klidnějšími. Rok 

2007 byl v našem církevním zařízení jistě rokem na události bohatým. 

Za nejvýznamnější událost, i když pro mnohé je to samozřejmost, považujeme 

průběžné plnění hlavního poslání Domu. „Vytvořit obyvatelům nový domov a 

umožnit jim prožít důstojně stáří s důrazem na tradiční křesťanské hodnoty.“  

Myslím, že dlouhodobě se nám daří poslání naplňovat. Důkazem toho jsou 

neustále se zvyšující počty žádostí o umístění (v současnosti evidujeme více 

jak 130 žádostí). Samozřejmě nás zájem o naše služby těší a zároveň i 

zavazuje k tomu, aby kvalita péče o obyvatele byla stále naší prioritou číslo 

jedna. 

Druhou, velmi důležitou věcí, kterou se nám podařilo splnit, bylo vypracování 

všech legislativních požadavků, vyplývajících z nového zákona o sociálních 

službách, který vešel v platnost v lednu 2007. Jednalo se především o 

přepracování smluvních vztahů mezi poskytovateli a klienty, jiný 

mechanizmus žádostí o dotace, nastavení jiných pravidel při výplatě důchodů, 

institut příspěvku na péči a jeho začlenění do hospodaření, nutnost 

registrace, možnost uzavření smluv na poskytování zdravotnických výkonů 

v sociálním zařízení a mnoho dalších věcí.  Poslední jmenované záležitosti se 

nám podařilo získat mezi prvními v Kraji Vysočina. Máme zaregistrovány čtyři 

sociální služby: Domov pro seniory, domov pro zdravotně postižené, 
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odlehčovací služby a denní stacionář. Vzhledem k tomu, že převážná většina 

klientů využívá služeb všeobecné zdravotní pojišťovny, uzavřeli jsme smlouvu 

právě s ní. 

Třetí událostí bylo dokončení první etapy modernizace Domu, která je 

nutným základem pro další připravované etapy zkvalitňování materiálně 

technického zázemí našich obyvatel. Kolaudační řízení proběhlo 31. října 

2007. Byly dodrženy všechny závazné ukazatele rekonstrukce a přístavby 

Domu. Především smluvní termíny a cena díla s generálním dodavatelem 

stavby firmou Inex, ale i dotační podmínky MPSV. Slavnostní otevření a 

posvěcení se uskutečnilo dne 8. listopadu 2007. Potěšila nás velká účast 

pozvaných hostů. Slavnostní bohoslužby koncelebrované brněnským 

biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem se zúčastnili významní činitelé našeho 

veřejného i politického života v čele s hejtmanem Kraje Vysočina RNDr. 

Milošem Vystrčilem. Přítomni byli též představitelé Města Moravských 

Budějovic a okolních obcí, mnoho kněží moravskobudějovického děkanátu a 

v neposlední řadě i zástupci zřizovatele tj. Kongregace Milosrdných sester sv. 

Karla Boromejského, která má lví podíl na dokončení první etapy započatého 

díla. Akci se podařilo definitivně administrativně ukončit splněním dotačních 

podmínek MPSV na začátku prosince 2007. Byl uveden do provozu nový 

moderní stravovací provoz včetně zázemí, jídelna pro obyvatele i 

zaměstnance, víceúčelová společenská místnost a nové pokoje pro 

poskytované služby. Původní jídelna a kuchyně bude postupně přebudována 

na ubytovací prostory. 

Na tomto místě je nejvhodnější chvíle co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří 

se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci první etapy modernizace Domu 

sv. Antonína. Za všechny jmenujme především MPSV České republiky, 

Kongregaci Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, Město 

Moravské Budějovice, Město Jaroměřice nad Rokytnou, Nadaci Dobré dílo, 

Nadaci domu sv. Antonína, ČEZ, stavební firmu Inex, další subdodavatele, 

obce našeho regionu a v neposlední řadě mnoho drobných dárců, kteří 

přispěli jak finančně, tak duchovně. Doufáme, že s pomocí Boží a Vaší se nám 
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i v budoucnu podaří zrealizovat další etapy rozvoje a modernizace Domu sv. 

Antonína. Za stávající i budoucí obyvatele a zaměstnance ještě jednou 

hluboké Pánbůh zaplať. 

Další etapa více jak sedmdesátileté historie Domu sv. Antonína je skončena. 

Rok 2008 bude obdobím přípravy na druhou etapu modernizace. Ve 

strategickém plánu máme do konce roku připravit studii na vybudování 

nového ubytovacího zařízení pro 80 až 100 obyvatel. Nový pavilon funkčně 

spojený se stávající nemovitostí bude situován na západní stranu pozemku a 

bude vyhovovat dnešním požadavkům na poskytování moderních sociálních 

služeb. Dokončení druhé etapy je podmínkou pro rekonstrukci stávajícího 

domu.   

Ve skromnosti, ale s hrdostí musím na závěr upřímně poděkovat všem 

zaměstnancům Domu sv. Antonína za laskavou a zároveň namáhavou službu 

našim obyvatelům. Přejeme si všichni, aby příjemná a klidná atmosféra 

našeho Domu, umocněná přítomností komunity sester boromejek,  byla i do 

budoucna protipólem dnešní uspěchané a přetechnizované době. 

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jako zřizovatel Domu 

sv. Antonína, nepolevuje v úsilí rozvíjet a angažovat se i nadále při 

poskytování sociálních služeb, čímž naplňuje svoje prvotní poslání sloužit 

potřebným.         

 

 Ing. Ladislav Chloupek - ředitel 
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ZÁKON Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  

Ve výroční zprávě za rok 2006 jsem slíbil posoudit a podělit se o zkušenosti, 

které přinesl uživatelům i poskytovatelům nový zákon o sociálních službách 

po roce provozu. Pohled na jednotlivé dílčí změny obsažené v zákoně: 

Rovný přístup – zákon si vytkl za cíl přistupovat ke všem poskytovatelům 

stejně. Tato ambice byla dle našeho názoru splněna. Velkou zásluhu však na 

tom mají všichni pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Kraje 

Vysočina, speciálně oddělení sociálních služeb, včetně radního pro tuto oblast 

p. Bc. Jiřího Vondráčka. Velmi dobrá je i spolupráce se sociálním odborem 

Města Moravské Budějovice. 

Registrace – přinesla zcela zřejmě jednotný přístup ke všem poskytovatelům, 

nicméně se zdá být až příliš detailní. Dalo by se jistě s úspěchem pochybovat 

o tom, k čemu  jsou krajskému úřadu některé informace potřebné vědět a 

zda příliš nadbytečně nezatěžují administrativu jak poskytovatele, tak 

registrujícího. 

Příspěvek na péči – z pohledu státu jistě diskutabilní záležitost. Myšlenka 

dobrá, ale cíl se v mnohých případech minul účinkem. Zejména v oblasti 

nákupu sociální služby u občanů pobírajících příspěvek 1 a 2. Z pohledu 

poskytovatele celodenní sociální služby se jedná o první oficiální institut 

možnosti rozlišení náročnosti péče v závislosti na stavu klienta, vyjádřené 

také finančně. 

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami – je přínosem především možnost 

uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro registrované 

poskytovatele sociálních služeb na hrazení poskytovaných, vybraných úkonů 

zdravotní péče předepsaných lékařem. Poskytovat ji mohou jen kvalifikované 

registrované zdravotní sestry.  

Nové smluvní vztahy – jedná se především o precizaci smluvních vztahů mezi 

poskytovatelem a klientem. Dále je pevně centrálně stanovena výše 
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maximálních cen za jednotlivé poskytované služby. Z našeho pohledu přínos 

jak pro klienta, tak pro poskytovatele.  

Minimální kapesné – nepřekročitelná podmínka, aby klient měl zajištěn 

minimálně 15 % z výše pobíraného důchodu jako kapesné. Pro poskytovatele 

složité v případě nízkých důchodů. Mnozí klienti nedosáhnou na uhrazení 

pobytu v zařízení poskytující sociální péči.  

Celkově lze konstatovat, že nový zákon můžeme označit jako pozitivní krok 

směrem k lepší organizaci poskytování sociálních služeb. Ne vše se v zákoně 

samozřejmě povedlo a chyby bude nutné do budoucna odstranit. Podle 

informací se některé změny již chystají.  

 Ing. Ladislav Chloupek - ředitel 
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

Rok 2007 byl v mnoha ohledech rokem nabitým novými 

událostmi, s kterými se musel tým pracovníků v přímé 

obslužné péči vyrovnat.  

K našemu hlavnímu úkolu vyjádřenému v poslání Domu, 

jsme si postupně osvojovali i další, pro nás do té doby 

neznámé věci vyplývající z nového zákona o sociálních 

službách. Bylo dohodnuto, že v souvislosti se změnou 

vnějších podmínek, přehodnotíme i vnitřní praxi „ručního“ vedení veškeré 

dokumentace a přejdeme na vedení v elektronické podobě. Týká se to vedení 

ošetřovatelské dokumentace včetně vykazování zdravotních výkonů. Vzorná 

spolupráce našeho lékaře především se zdravotními sestrami, umožnila 

naplnění smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, kterou Dům na 

počátku roku uzavřel. Poprvé v historii poskytování sociálních služeb jsme 

dostali možnost vyčlenit a finančně zhodnotit odborné zdravotní úkony 

předepsané lékařem a prováděné registrovanými zdravotními sestrami. 

Požadavky na pečlivé vykazování, záznamy a evidenci kladou větší nároky na 

dobrou týmovou spolupráci.  

Kvalitní týmová práce je základem úspěchu i v oblasti zavádění standardů 

kvality do každodenní praxe. Vypracované standardy kvality „testujeme“ co 

do obsahu i proveditelnosti tak, aby popsané stanovené postupy co nejvíc 

odpovídaly realitě. Pravdou však zůstává, že některé z nás neopustil pocit, že 

kvalita práce se nedá vždy posuzovat jen podle toho, jak precizně máme 

zpracovány předpisy a jak perfektně máme vedenou evidenci provedené 

práce. Snažili jsme se a nadále usilujeme o jednotu slov a činů. Aby 

nejdůležitějším momentem ve službě potřebným byla lidskost, laskavost i 

vysoce kvalifikovaný a profesionální přístup. Většina našich pracovníků se o to 

upřímně snaží. 
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Kdo znal náš Dům dříve a přijde dnes na návštěvu, všimne si jistě výrazného 

zlepšení v souvislosti s uvedením do provozu nové přístavby. Jedná se 

především o oblast kultury stravování. Velká prostorná jídelna, výdej stravy 

z vyhřívaných vozíků, vyhřívané talíře a celkové zlepšení hygienických 

podmínek při výrobě a distribuci stravy. Na oddělení je strava dovážena 

v termoportech. Odtud se gastronádoby  přemístí také do vyhřívaných 

servírovacích vozíků. Tím je zajištěno, že strava se dostane k odběrateli vždy 

teplá.  

Zlepšení nastalo i v oblasti rehabilitace obyvatel. Rehabilitační místnost, 

přestěhovaná do druhého podlaží, je větší a také dostupná lůžkovým 

výtahem. Společné cvičení, ergoterapie, společenské a kulturní akce, 

setkávání obyvatel, promítání filmů, sledování televize, knihovna, to se 

uskutečňuje v nové víceúčelové společenské místnosti v těsné blízkosti 

rehabilitace. 

Velkou radost máme také z  nových polohovacích elektrických postelí, které 

výrazným způsobem usnadňují práci obsluhujícímu personálu při polohování 

obyvatel a zvyšují jejich komfort. Vybudováním bezbariérového přístupu do 

prádelny, doplněním technického vybavení a změnou organizace práce byla 

ulehčena na odděleních a i v prádelně manipulace s čistým i špinavým 

prádlem. Centralizací zásob lůžkovin do jednoho místa a praním povlečení 

v naší prádelně, mohly být odstraněny skříně na chodbách jednotlivých 

oddělení, čímž došlo k jejich „provzdušnění“ a lepšímu využití pro potřeby 

obyvatel. 

Jsme rádi, že částečné zlepšování materiálního i technického vybavení Domu 

pokračuje (v rámci možností) i v roce 2008. 

Nejenom materiálně technické vybavení je důležité pro celkovou spokojenost 

obyvatel, ale (a to především) zajištění ostatních potřeb a služeb. Lékařskou 

službu zajišťuje soukromý lékař, který je k dispozici minimálně dvakrát týdně, 

případně dle potřeby na zavolání. Neméně významnou je služba duchovní 
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zajišťovaná naším římskokatolickým knězem, který žije v našem Domě a slouží 

denně mši svatou. Je k dispozici po celý den. Třikrát týdně se věnuje našim 

obyvatelům též docházející jáhen. 

V roce 2007 došlo i k několika personálním změnám. Náš kolektiv opustila 

vrchní sestra. Na její místo nastoupila staniční sestra a tu nahradila jiná 

dlouholetá zdravotní sestra z oddělení. Došlo též k obměně několika 

pracovnic v přímé obslužné péči. Přistoupili jsme též k novému zařazení 

zaměstnanců dle skutečně vykonávané práce v souladu se mzdovými 

předpisy. 

Spolupracujeme též s místními školami a umožňujeme jejím studentům 

vykonávat v našem zařízení odbornou praxi. 

Celému týmu pracovnic v přímé obslužné péči patří velké poděkování za jejich 

náročnou práci v roce 2007, kterou rozhodujícím způsobem přispěly k 

naplnění poslání Domu sv. Antonína.  

 

                                                                                 SM.Salesie – vrchní sestra   
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PERSONALISTIKA 

 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2007 činil: 

 fyzické osoby 45,99 

 přepočtený stav 43,15 

 

 

Konečný počet zaměstnanců k 31.12.2007 byl 48 osob ( z toho 45 žen a 3 muži), ve 

srovnání  se stavem k 31.12.2006 se snížil o 1 osobu . 

Na  základě smlouvy s Úřadem práce v Třebíči bylo v průběhu roku vytvořeno celkem 

12 pracovních míst na veřejně prospěšné práce (VPP) : 

1. 3. 2007 bylo přijato  

6 pracovníků na místo pečovatel a pomocný ošetřovatel     

1 pracovník na místo pomocné práce v prádelně 

 3 pracovníci na místo pomocník – úklidové práce 

 2. 4. 2007 byl přijat  

1 pracovník na místo pomocný kuchař 

 1.  8. 2007 byl přijat  

1 pracovník na místo pečovatel a pomocný ošetřovatel 
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NEMOCNOST V ROCE 2007 

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti 27, z  toho pro nemoc 27, 

pracovní a ostatní úrazy 0, z důvodu nemoci zameškáno 446 pracovních dnů. 

PRŮMĚRNÝ PLAT V  ROCE 2007  

Průměrný plat v roce 2007 činil 14.054,- Kč. V porovnání s předchozím rokem došlo 

k zvýšení průměrného platu o  2.505,- Kč. Důvodem je navýšení platů především u 

pracovníků přímé obslužné péče  ve třetím čtvrtletí roku .  

ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE 

K udržení kvality služeb přispívá značnou měrou i průběžné zvyšování kvalifikace, 

prohlubování vzdělání a sledování trendů v příslušné oblasti činnosti. Zaměstnanci 

Domu sv. Antonína v Mor. Budějovicích se proto zúčastňují seminářů, kurzů a školení  

 Péče o nemocné v terminálním stadiu života 

 Prevence syndromu vyhoření 

 Problematika péče o dlouhodobě nemocné  

 Kulatý stůl na téma individuální plán klienta 

 Školení hygienického minima 

 Stimulační aktivity seniorů 

 Problematické standardy v praxi sociálních služeb pro seniory 

 Prevence následků imobility 

 Duchovní potřeby nemocných 

 Techniky práce s agresivním klientem 

 Rehabilitační ošetřovatelství 

 Kurz ošetřování diabetické nohy 

 Člověk v krizi 

 Opatrovník a majetek nezletilých a nesvéprávných 

 Co můžeme jako křesťané nemocným nabídnout 

 Ošetřovatelský proces 

 Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici 

 Gastronomie v hromadném stravování 

 Dietetika 

 Public relation 
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 Fundraising 

 Řízení neziskových organizací 

 Kurzy manažerských dovedností 

 Zákon o sociálních službách 

 Manipulace ve vztahu uživatel – poskytovatel služeb 

 Techniky zjišťování spokojenosti uživatelů služeb 

 Identita sociální práce a specifika supervize 

 Aktuální otázky sociálního zabezpečení 

 Nemocenské a sociální zabezpečení  

 Zákoník práce 

 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

 Účetnictví,DPH, pokladna, mzdy 

 Rozpočty 

 Rekvalifikační kurz – všeobecný sanitář 
 
 
 

Jitka Nepomucká – mzdová účetní 
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EKONOMIKA 

Hospodaření Domu sv. Antonína v roce 2007 bylo vyrovnané. 

Došlo k navýšení majetku v souvislosti s novou přístavbou a 

rekonstrukcí stávající budovy včetně vnitřního vybavení. I přes 

nepříznivé vnější okolnosti se nakonec podařilo  I. etapu 

modernizace Domu  finančně zabezpečit. Což považujeme za 

velký úspěch. 

PŘEHLED MAJETKU V  TIS. KČ  

 

Položka Aktiva  Pasiva 

Hmotný majetek po odečtení oprávek 29347  

Nedokončený dlouhodobý majetek 93  

Zásoby 73  

Pohledávky 341  

Finanční majetek 3935  

Jiná aktiva-náklady příštích období 16  

Vlastní jmění  29870 

Závazky- úvěr  2264 

Závazky-krátkodobé  1676 

Hospodářský výsledek  -5 

 33805 33805 

Hmotný majetek v hodnotě 37134 tis. tvoří: 

 stavby 26468 tis. Kč 

 samostatné movité věci 7250 tis. Kč 

 drobný dlouhodobý hmotný majetek 3323. Kč 

 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 93 tis. Kč 
Drobný nehmotný majetek 18 tis. Kč 
Oprávky celkem 7712 tis. Kč 

Majetek se navýšil díky rekonstrukci stávající budovy a přístavbě nového stravovacího 

provozu.  Celková cena stavby včetně technologií činí 29 mil Kč. 
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51,14%

33,14%

4,21%

3,45%

1,14%
1,73%

0,32% 4,87%

vlastní činnost - příjmy od klientů

dotace MPSV

dotace Kraj Vysočina

dotace úřad práce

příspěvky (právnické osoby,fyzické osoby)

příspěvky nadace

dotace města, obce

ostatní (stravné, úroky,zúčtování fondů)

2572

1822

1094

983

804

7560

2609

827 498
materiál

potraviny

energie

opravy

služby

mzdy

odvody

odpisy 

nájemné

PŘEHLED PŘÍJMŮ ČLENĚNÝCH PODLE ZDROJŮ V TIS. KČ  

 

vlastní činnost - příjmy od klientů 9595 
dotace MPSV 6219 
dotace Kraj Vysočina 790 
dotace úřad práce 648 
příspěvky (právnické osoby,fyzické osoby) 214 
nadace 325 
dotace města  60 
ostatní (stravné, úroky..) 913 

  

 

 

 

 

 

 

 

NÁKLADY ZA ROK 2007  V TIS. KČ  
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PŘEHLED VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ  

 

 náklady výnosy 

materiál 4394  

energie 1094  

opravy 983  

služby 1301  

mzdy 7561  

odvody 2609  

odpisy  827  

vlastní činnost  9595 

úroky  60 

zúčtování fondů  377 

dotace MPSV  6219 

dotace Kraj Vysočina   790 

úřad práce  648 

města, obce  60 

dary  214 

nadace Dobré dílo  325 

jiné ostatní výnosy  476 

celkem 18769 18764 

výsledek hospodaření  5  
 

Náklady na lůžko/měsíc činily v roce 2007 19593,- Kč  

PŘEHLED NÁKLADŮ NA LŮŽKO ZA UPLYNULÉ ROKY  
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DÁRCI  

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na provoz Domu a přístavbu stravovacího 

provozu. 

Částka Dárce 

1020000 Nadace Dobré dílo sv. Karla Boromejského 

1806558 Kongregace Mil. Sester sv. Karla Boromejského  

100000 ČEZ, a.s 

80000 Jiří Žák 

116735 Město Mor. Budějovice 

Altreva spol. s.r.o., Anna Plačková, Božena Kuťáková, Cyrila Potůčková, Dagmar 

Zemanová, Emilie Korandová, František Vlk, ing. František Večeřa, ing. Jan Nekula, 

ing. Jaromír Strašák, ing. Miroslav Vašíček, Jan Kabátek, Jarmila Malíková, Josef 

Hányš, Josef Mach, Klotilda Sovková, Lenka Lischková, Ludmila Bednářová, Ludmila 

Kreuzová, manželé Bistří, manželé Hrubanovi, Marie Hanáková, Marie Karlíková, 

Marie Krotká, Marie Neshybová, Marie Pátková, Marie Vodičková, Miloslav Vala, 

Miloš Zapletal, Miroslava Zlatníková, MUDr. Jaromír Louda, Nováková, Obec Dolní 

Vilémovice, Obec Jakubov, Obec Opatov, P.Ludvík Tichý, Růžena Šlechtová, Růžena 

Vodáková, Štěpánka Čiháčková, Věra Bubalová, Zdenka Šťávová 

 
Ludmila Nejedlíková – ekonomka 
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SOCIÁLNÍ ÚSEK  

 
 
Úsek sociální měl hlavně na začátku roku 2007 v souvislosti s 
novým zákonem o sociálních službách mnoho úkolů, které bylo 
třeba splnit. Jednalo se o novou metodiku ve vyplácení 
důchodů a příspěvku na péči, která byla obyvatelům 
vysvětlována. Uzavírání nových smluv na pobyt, nové ceníky 
za poskytované služby a v neposlední řadě především 
vysvětlování nových věcí klientům. Agenda související s 
registrací sociálních služeb, vlastní registrace a hlavně zvládnutí 
a uvádění nové legislativy do praxe. 
 

SOCIÁLNÍ ÚSEK V ROCE  2007 V ČÍSLECH:  

 

Kapacita Domu 80 lůžek 

Průměrný věk 82 roků 

Nejstarší obyvatelka 104 let 

Počet mužů 17 

Počet žen 63 

Počet úmrtí v roce 2007 17 obyvatel 

Obložnost 79,83 

Počet žádostí o umístění k 31.12.2007 115 

 

DÉLKA POBYTU:  

 

do 1 r. 1 - 5r. 6 - 10r. 11 - 15r. 16 - 25r. nad 25r. 

18 43 9 4 3 3 
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14%

36%

25%

15%

10%
Bez příspěvku

1. stupeň  / lehká 
závislost /

2. stupeň  / středně 
těžká závislost /

3. stupeň  / těžká 
závislost /

4. stupeň  / úplná 
závislost /

4% 0%
9%

16%

59%

12%

do 55 l.

56 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

nad 90 l.

VĚKOVÉ SLOŽENÍ:  

 

do 55 l. 56 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 nad 90 l. 

3 0 7 13 47 10 

 

  

 

 

 

 

PŘÍSPĚVKY NA PÉČI NAŠICH OBYVATEL:  

 

Příspěvek Počet 

Bez příspěvku 11 

1. stupeň  - lehká závislost  29 

2. stupeň  / středně těžká závislost / 20 

3. stupeň  / těžká závislost / 12 

4. stupeň  / úplná závislost / 8 
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PŮVODNÍ BYDLIŠTĚ NAŠICH OBYVATEL:  

 
 

Území Počet 

Mor.Budějovice a okolí 52 

Znojemsko 4 

Třebíčsko 5 

Brněnsko 1 

Jihlavsko 3 

Ostatní 15 

 

 
Hana Hrušková – sociální pracovnice 

 
 
 
 
 
 

65%5%

6%

1%

4%

19%

Mor.Budějovice a okolí

Znojemsko

Třebíčsko

Brněnsko

Jihlavsko

Ostatní
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Ze života domu 

Nová přístavba 


