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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE
Vážení přátelé,
je dobrým zvykem na začátku každé předkládané Výroční zprávy
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace,
za příslušný kalendářní rok zhodnotit uplynulé roční období z pohledu
ředitele organizace.
Pokud bych měl loňskému roku přidělit nějaký charakteristický přívlastek, pak bych jej
nazval Rokem změn.
Rokem změn proto, že se přijetím nového zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zcela změnil chod organizace.
Účinnost zákona byla sice dána až nástupem roku 2007, ale v průběhu minulého roku bylo
třeba připravit celou organizaci na zcela nové podmínky a principy poskytování sociálních
služeb.
Změněná pravidla pro financování a poskytování sociálních služeb si vyžádala nejen
zpracování žádosti o dotace pro poskytovatele sociálních služeb, ale nutila nás i k úvahám
nad dalšími zdroji pro financování sociálních služeb, ke změnám v přístupu jednotlivých
zaměstnanců k poskytované službě i k přemýšlení nad dalšími změnami v organizační
struktuře.
Nové podmínky si vyžádaly i nové přístupy od jednotlivých zaměstnanců.
Zpracování a uvedení standardů kvality sociálních služeb do každodenního života
jednotlivých úseků, oddělení, pracovních skupin, i každého ze zaměstnanců organizace,
bylo důležitým úkolem uplynulého roku.
Ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje a občanským sdružením Baculus byli
v průběhu ročního výcviku proškoleni v problematice Standardů kvality sociálních služeb
všichni vedoucí zaměstnanci do úrovně vedoucí oddělení. Tito dokázali na školení získané
poznatky přenést na své útvary a rozpracovat příslušné standardy kvality sociálních služeb
až na jednotlivé zaměstnance. Vstřícný postoj ze strany každého ze zaměstnanců umožnil
zpracování a zavedení základů jednotlivých standardů kvality sociálních služeb na všech
pobytových zařízeních pro dospělé již do konce loňského roku.
Naše organizace prošla v uplynulých třech letech reorganizací v rámci které došlo, a to i přes
nárůst poskytovaných služeb, k podstatnému snížení počtu zaměstnanců a zjednodušení
organizační struktury. Přesto zavedení standardů kvality sociálních služeb společně
s příslušnými ustanoveními zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, odhalilo
některé organizační nedostatky. Objevila se nutnost dalšího zjednodušení organizační
struktury a převedení některých organizačních útvarů nesouvisejících s poskytováním
sociálních služeb podle nového zákona do jiných režimů.
Stejným způsobem standardy kvality sociálních služeb, v návaznosti na dříve zavedená
nákladová střediska a systém vnitropodnikového účetnictví, vytvořily prostor pro následné
zjednodušení řízení jednotlivých útvarů a jejich budoucí ekonomické osamostatnění.
Z ekonomického hlediska byl loňský rok pro organizaci rokem úspěšným. MÚSS Plzeň
hospodařil v rámci schváleného rozpočtu s kladným hospodářským výsledkem, investoval
značné prostředky do svého rozvoje, rovněž tak do oprav a udržování svěřeného majetku.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE
V oblasti poskytovaných služeb lze, stejně jako v předchozích letech sledovat neustálý růst
a to jak z hlediska druhů služeb, tak z hlediska počtu uživatelů. V loňském roce se opět
podařilo poskytovat veškeré služby bez závažných stížností na jejich množství či kvalitu.
Z výše uvedeného vyplývá, že Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková
organizace, plní svou roli v systému sociálních služeb města Plzně danou mu zřizovací
listinou.
Hlavní úkol pro rok 2007 je jednoznačný: registrace poskytovatele sociálních služeb.
Tento úkol je životně důležitým krokem organizace. Bez jeho úspěšného provedení není
možno dále vyvíjet činnost v oblasti sociálních služeb.
Následně, po provedení registrace organizace, čekají MÚSS Plzeň podstatné změny,
které jsou nezbytné k úspěšnému řízení poskytovaných sociálních služeb na základě kvality.
Změny je nutno uskutečnit především v oblasti služeb zajišťovaných pomocnými útvary
(strava, úklid, praní prádla), které uživatel přímo přijímá, ale které nejsou předmětem
zavedených standardů kvality sociálních služeb.
Výše uvedené úkoly pro letošní rok, které před námi stojí, jsou zcela srovnatelné, ne-li
náročnější než v předchozím roce.
Jde však o úkoly, které jsou splnitelné a proveditelné. Jejich vyřešení umožní další zkvalitnění
poskytovaných sociálních služeb a tím i spokojenost jednotlivých uživatelů sociálních služeb,
což je hlavním posláním organizace.

V Plzni, dne 28. dubna 2007

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace (MÚSS Plzeň), se sídlem
Klatovská 90, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345, je organizací zřízenou Statutárním městem
Plzeň za účelem poskytování sociálních služeb v Plzni a blízkém okolí.
MÚSS Plzeň v roce 2006 provozoval svoji činnost v těchto plzeňských zařízeních:
ÚSP pro dospělé tělesně postižené občany s více vadami
(Klatovská 145, Kotíkovská 15, Západní 7)
ÚSP pro mentálně postiženou mládež v denním provozu „Jitřenka”
(Zábělská 43)
ÚSP pro mentálně postiženou mládež v týdenním a ročním provozu „Nováček”
(Rabštejnská 29)
Domovy důchodců
(Kotíkovská 15, Západní 7)
Domovy penziony pro důchodce
(Partyzánská 53, U Jam 23, Krajní 5, Prostřední 48)
Pečovatelská a ošetřovatelská služba
(okrsek č. 1 v U Jam 23, č. 2 v Suvorovova 34, č. 3 v Klatovská 90 a č. 4 v Partyzánská 53)
Domácí péče
(Klatovská 90)
Vyvařovna jídel pro důchodce
(Macháčkova 47)
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Klatovská 90)
Azylový dům
(Zábělská 43)
Denní dětský respirační stacionář pro předškolní děti s respiračními
onemocněními
(Spojovací 5)
Denní zařízení pro děti od 1 do 3 let věku
(Puškinova 5, Na Celchu 33)
Občanům jsou též v rámci doplňkové činnosti volně nabízeny a poskytovány služby
maséra, pedikérky a rekondiční a regenerační služby. Pro další městskou příspěvkovou
organizaci je zpracovávána mzdová a personální agenda. Dle možností a v omezeném
množství jsou pronajímány nevyužívané nebytové prostory a prodávány obědy cizím
strávníkům v jednotlivých stravovacích provozech.
Pobytové služby jsou určeny osobám, které si z důvodu omezení soběstačnosti vlivem věku
nebo zdravotního stavu nejsou samy schopny zajišťovat své potřeby, neboť ne vždy nastalou
situaci zvládne vlastní rodina (např. z důvodu pracovního vytížení), ani jiná forma sociální služby.
Posláním těchto zařízení je rozvíjet či co nejdéle udržet každodenní návyky a soběstačnost
klientů v základních životních dovednostech.
Základem poskytování sociální služby je vždy individuální přístup personálu a jeho laskavý,
citlivý a ohleduplný postoj k uživateli při dodržování veškerých platných legislativních norem
a předpisů. Personál se při veškeré své činnosti řídí etickým kodexem pracovníků v sociálních
službách.
Jednotlivé domovy MÚSS Plzeň vytváří příjemné a klidné prostředí, kde se klienti (uživatelé)
cítí vítáni a respektováni, kde jsou zachovávána jejich práva na důstojný život. Podle možností
jsou plněny jejich fyzické, psychické, emocionální, společenské i duchovní potřeby.
Uživatelům je poskytována trvalá ošetřovatelská péče, včetně zajištění zdravotní péče,
rehabilitace, kulturní a rekreační péče, podpora a pomoc při finančních a administrativních
úkonech, při vyřizování úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizování kompenzačních
pomůcek a při dalších činnostech.
Je nasloucháno problémům a přáním klientů, plánován a pravidelně hodnocen průběh
poskytování sociální služby, a to podle osobních cílů, potřeb a schopností jednotlivých osob
(uživatelů sociálních služeb) s cílem řešení jejich individuálních potřeb.
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MÚSS Plzeň zajišťuje na některých zařízeních i týdenní a denní pobyt. To má pro uživatele
značně pozitivní vliv hlavně na jeho psychický stav, jelikož neztrácí pravidelný kontakt
s rodinou a se společenským prostředím. Umožňuje rodinám se plně zapojit do pracovního
procesu a společenského prostředí, žít s celou rodinou spokojený a plnohodnotný život
a bez vyčerpání všech sil se plně v druhé části dne a o víkendech věnovat svému členovi rodiny.
Cílem pečovatelské služby je usilování o důstojný a co nejvíce samostatný život uživatelů,
jejichž možnosti jsou sníženy v oblastech sebeobsluhy a dosáhnout v co nejkratší době
soběstačnosti uživatele. K tomu přispívá i propojení služeb s nestátním zdravotnickým
zařízením domácí péče (Home care).
Umožňuje hlavně seniorům prožít aktivní a důstojný život. Službou je podporován běžný,
co nejvíce samostatný způsob života a co nejdelší setrvání klienta v jeho domácím prostředí.
Vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé služeb mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat
na základě vlastních rozhodnutí a aby mohli být sami sebou.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je určena pro jednotlivce, páry a rodiny
nacházející se v krizové sociální a životní situaci. Dále pak občanům v obtížné životní
situaci, která negativně působí na jejich psychické a sociální funkce, narušuje přechodně
jejich společenskou funkčnost a vyřazuje je z adekvátního společenství, rovněž rodinám a
jednotlivcům postiženým domácím násilím nebo ohroženým rizikovým způsobem života.
Těžiště činnosti poradce spočívá v konzultacích s rodinou, párem či jednotlivcem. Poradna
využívá celou řadu diagnostických, psychologických a sociálních metod a programů,
pomocí nichž napomáhají klientům vyřešit složité životní situace. Zajišťuje též vlastní průběh
náhradní rodinné péče, a to i pro klienty mimo Plzeň. Nabízí i možnost následné péče, např.
terapeutického vedení klienta, rodiny, páru či řešení problémů prostřednictvím spolupráce
s jinými odborníky nebo organizacemi. Poradna poskytuje psychologické poradenství i pro
ostatní úseky MÚSS Plzeň.
Kromě pobytových zařízení, pečovatelské služby, ošetřovatelské péče a poradenství spravuje
MÚSS Plzeň i účelová zařízení města Plzně (nemají charakter sociálních služeb) pro děti
předškolního věku.
Denní dětský respirační stacionář je určen pro děti s alergologickými onemocněními,
sníženou imunitou, dýchacími obtížemi apod. Poskytuje dětem s respiračními chorobami
ve věku od 2,5 do 6 let pobyt v menším kolektivu a za pomoci léčebných procedur
(inhalací, rehabilitací) umožňuje dětem postupné zařazování do normálního dětského
kolektivu ve školním věku.
V obou Denních zařízeních pro děti od 1 do 3 let věku je poskytována zdravotně-výchovná
péče zdravým dětem od 1 do 3 let, zaměřená na individuální, harmonický a všestranný
rozvoj dítěte, dodržování zásad zdravé výživy, včetně pitného režimu, a na posilování
obranyschopnosti dítěte pobytem na čerstvém vzduchu. Vychází vstříc rodičům, kteří hledají
pro své děti vhodné prostředí a péči, jež by zabezpečila jejich rozvoj a umožnila jim nenásilné
začlenění do kolektivu.
Rozpočet organizace Tak jako ostatní rozpočtové organizace, také i MÚSS Plzeň hospodaří
podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle schváleného rozpočtu.
Je využíváno vícezdrojové financování činnosti. Největší část v roce 2006 tvořil příspěvek
na provoz od zřizovatele (Statutární město Plzeň) ve výši 100 042 tis. Kč, schválený usnesením
ZMP č. 709 ze dne 8.12.2005. Jeho nedílnou součástí byl příspěvek ze státního rozpočtu
na obyvatele umístěné v ústavech sociální péče (ÚSP) a domovech důchodců (DD) v částce
36 335 tis. Kč.
Podařilo se získat i další provozní prostředky poskytnuté městskými obvody Plzeň 1, Plzeň
2 a Plzeň 3 ve výši 20 tis. Kč na zajištění občerstvení a živé hudby v Domově důchodců
a ÚSP Lochotín v Kotíkovské ulici, 40 tis. Kč na pořízení dětských prvků na hřiště pro klienty
ÚSP Nováček v Rabštejnské ulici, 208 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí
a na nehořlavé lavičky a dále 16 tis. Kč určených na úhradu nákladů na dopravu dětí Denního
dětského respiračního stacionáře na ozdravný pobyt.
Na pokrytí nárůstu mzdových prostředků zaměstnanců MÚSS Plzeň, vyvolaných zákonnou
úpravou platů, byl provozní příspěvek v druhé polovině roku 2006 zvýšen o částku
3 157 tis. Kč.
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Usnesením RMP č. 721 poskytl v průběhu roku zřizovatel z rozpočtu města Plzně
též účelový investiční příspěvek ve výši 444 tis. Kč na stavební úpravy bezbariérovosti vchodu
do jídelny Kaznějovská 51, která je součástí objektu Domova penzionu pro důchodce
Bolevec, U Jam 23.
V rámci “Programu podpory sociálních služeb - pečovatelská služba”, vyhlášený Plzeňským
krajem, byla v červnu 2007 přijata z rozpočtu kraje dotace na provoz pečovatelské služby
ve výši 1 300 tis. Kč.
Druhou a stále významnější částí financování jsou vlastní zdroje z úhrad klientů jednotlivých
zařízení MÚSS Plzeň. Objem finančních prostředků je závislý hlavně na dosažené obložnosti
zařízení a na rozsahu poskytovaných služeb.
Menší měrou, ale o to cennější, byly různé dary na provoz od různých organizací, institucí
či fyzických osob. Takto se podařilo vedoucím jednotlivých zařízení získat v roce 2006
finanční dary za bezmála 185 tis. Kč a věcné dary za 177 tis. Kč. I toto významně přispělo
k rozvoji MÚSS Plzeň.
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je roční rozpočet organizace
sestavován jako vyrovnaný. Rozpočet je dále rozpracováván až na jednotlivá nákladová
střediska MÚSS Plzeň.
Kladný hospodářský výsledek, který vznikl z hospodářské (doplňkové) činnosti, byl podle
platné legislativy v plném rozsahu využit ve prospěch hlavní činnosti MÚSS Plzeň.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
A ZMĚNY V ORGANIZACI

Funkci ředitele MÚSS Plzeň vykonával v roce 2006 pan Ing. Vladimír Chuchler.
Zásadní organizační změny, provedené v letech 2004 a 2005 ve spolupráci s externí
personální agenturou, jež byly vyvolány provedeným personálním auditem, postupně
vytvořily předpoklady pro zdárné fungování celé organizace.
V roce 2006 se již vycházelo ze zavedeného a efektivního organizačního uspořádání
organizace a jednotlivých zařízení. Přestože se počet zaměstnanců oproti roku 2004
výrazně snížil (viz tabulková část výroční zprávy), poskytované služby se v letech 2005
a 2006 neustále rozšiřovaly. Podařilo se zajistit i požadovaný nárůst průměrného platu.
I během roku 2006 byl MÚSS Plzeň organizačně členěn na pět organizačních celků (úseků):
Úsek „Ústavy sociální péče a domovy důchodců” vedl pan Ing. Čestmír Šebesta,
úsek „Pečovatelská a ošetřovatelská péče” řídila paní Jaroslava Kaiserová, úsek „Poradna
pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy” pan PhDr. Miloslav Miňha (v závěru roku
odešel do starobního důchodu a řízení poradny převzala paní PhDr. Nina Vodičková).
Úsek „Zařízení pro děti a mládež” vedla paní Mgr. Věra Kotrbatá.
Vedoucího ekonomického oddělení vykonával pan Ing. Jaroslav Plas, vedoucí personálního oddělení paní Jitka Trousilová, vedoucího správy majetku pan Tomáš Bórik, kterého
v průběhu roku vystřídala paní Ing. Kateřina Šampalíková. Vnitřní kontrolu řídila paní
Jaroslava Šeflerová.
Na dílčí změny organizační struktury v roce 2006 měly vliv i legislativní úpravy zákonů
týkající se mzdové a sociální politiky a sociálních služeb.
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Hlavním cílem a posláním všech zaměstnanců MÚSS Plzeň je spokojenost našich klientů,
a to jak těch, kteří využívají služby v pobytových a denních zařízeních, tak i těch, kteří
jsou pravidelně navštěvováni ve svých bytech prostřednictvím terénních služeb pečovatelské
a ošetřovatelské služby či využili naši poradnu pro manželství a mezilidské vztahy. Výkonnost a dosažené výsledky práce jednotlivců jsou pravidelně vyhodnocovány jednotlivými
vedoucími pracovníky.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Každá organizace, zejména pak příspěvková organizace, která nemá velký prostor pro
získání dodatečných finančních prostředků, musí hospodařit co nejefektivněji, aby byly
pokryty potřebnými zdroji veškeré provozní činnosti a současně se zajistil její další rozvoj.
K tomu velkou měrou přispívá od roku 2004 zavedené vnitropodnikové účetnictví.
Je tak možné nejen zpětně sledovat finanční toky až u 32 nákladových středisek, ale lze
je i vhodnými ekonomickými nástroji rozpočtovat a usměrňovat. Vedoucí zaměstnanci mají
dopředu dány pravidla pro čerpání a tvorbu finančních zdrojů a mohou tak efektivněji řídit
hospodaření svých útvarů. I v roce 2006 se dařilo snižovat či udržet nákladovost u celé
řady činností, odkrývat rezervy uvnitř firmy a vytvořit další potřebné zdroje na financování
nutných oprav, údržby a nových investic. Hospodářskou činností se vytvořily další potřebné
zdroje k financování hlavní činnosti¨
Celkově organizace za hlavní a hospodářskou činnost dosáhla kladného výsledku hospodaření
ve výši 54 tis. Kč.
Velmi kladně lze hodnotit trend spotřeby energií za poslední roky, kde přestože meziročně
neustále rostou ceny jednotlivých médií, celkové náklady stagnují, dokonce náklady
u spotřeby tepla a vody i mírně klesají. Nižší náklady na vytápění jsou významně ovlivněny
realizací opatření energetického auditu. Především instalováním termostatických hlavic
na topných tělesech a postupným nahrazováním konstrukčně zastaralých oken novými
plastovými okny s nízkým průnikem tepla ve všech provozovaných objektech. V roce 2006
se podařilo provést opravu oken nákladem v řádech několika milionů korun. Realizaci všech
opatření ztěžují náročná výběrová řízení na dodavatele těchto akcí.
Trvale negativně působí na hospodaření vysoké náklady na likvidaci odpadů. Hlavním
důvodem je stárnutí populace klientů v DD a ÚSP pro dospělé, kde neustále vzrůstá počet
uživatelů inkontinentních pomůcek, a tedy i množství vzniklých odpadů.
Objem vlastních zdrojů financování významně ovlivňuje obložnost jednotlivých
pobytových zařízení. Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MMP
se podařilo rychle obsazovat uvolněná lůžka a tím zajistit poměrně vysokou obložnost
všech zařízení pro dospělé osoby. Průměrná obložnost všech zařízení byla přes 90%.
Pouze ÚSP pro mentálně postiženou mládež „Nováček” v Rabštejnské ul. měl i v roce 2006
nižší obsazenost. Je to dáno zejména charakterem poskytovaných sociálních služeb.
Kladně lze hodnotit i vysoký počet klientů využívajících pečovatelskou službu a ošetřovatelskou
péči (Home care). Trvale je vysoký počet občanů využívajících tyto služby a stoupá i celkový
počet ošetřovacích dnů (viz tabulková část).
Dřívější problémy s vytížením obou provozovaných Denních zařízení pro děti
od 1 do 3 let věku se podařilo vyřešit změnou výše úhrad. RMP svým usnesením č. 64
ze dne 12.1.2006 významně snížila měsíční úhrady pro všechny skupiny dětí. V krátké
době stoupl počet zájemců o umístění. V současnosti počet přihlášených dětí dosahuje
cca 120 % kapacity. Trvale denně přítomných je v obou zařízeních přes 60 %. Ostatní
děti jsou buď nemocné nebo mají krátkodobou dovolenou s rodiči. Podle možností mohou
rodiče využít i pobyt dětí na kratší dobu v týdnu či měsíci.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006
MÚSS Plzeň má zřizovací listinou jako správce svěřený majetek města Plzně. Hospodaří
s ním podle platných legislativních předpisů a v souladu se zřizovací listinou co nejefektivněji
jako řádný hospodář. Tzn. zajišťuje zejména jeho údržbu a opravy a v rozsahu schváleného
rozpočtu hospodaření vytváří co nejefektivnější podmínky pro další investiční rozvoj a tento
majetek rozšiřuje.
Také v roce 2006 se v tomto směru podařilo dobrým hospodařením s rozpočtovými
prostředky a s využitím vytvořeného fondu reprodukce majetku (investiční fond) organizace
vytvořit zdroje pro větší investování do obnovy dlouhodobého majetku. Meziročně tak
vzrostl o 8,7 mil. Kč v pořizovacích cenách, z toho drobný dlouhodobý majetek o 2,3 mil.Kč.
Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy na opravy a údržbu svěřených objektů.
Mezi významnější investice a rozsáhlejší opravy v roce 2006 lze uvést (dle jednotlivých
zařízení, vč. vlastních kuchyní a prádelen):
ÚSP a DD Kotíkovská (Lochotín): kompletní výměna oken v zařízení, rekonstrukce
2 osobních výtahů za účelem zajištění hygienických požadavků a požární bezpečnosti
klientů, oprava schodiště, plynový kotel, elektrická pánev a další provozní vybavení vlastní
kuchyně, myčka nádobí, klimatizace vzduchu, nábytek pro klienty, kancelářská a výpočetní
technika, nápojový automat, drobné elektrické spotřebiče, úprava skladu zahradní
techniky, rozsáhlá oprava pračky po havárii, oprava budovy, malířské a lakýrnické práce,
oprava kanalizačního potrubí
ÚSP Klatovská (Bory): rekonstrukce osobního výtahu dle požadavků na bezpečnost klientů
a personálu, polohovací lůžka a nábytek pro klienty, kancelářská a výpočetní technika,
opravy budovy
ÚSP a DD Západní (Bolevec): nábytek pro klienty, výdaje do zlepšení životního prostředí
klientů (např. markýzy, toaletní křesla, lůžka aj.), výpočetní technika, oprava schodiště,
malířské a lakýrnické práce
ÚSP Rabštejnská: II. etapa výměny oken, oprava soc. zařízení a dětského hřiště, drobné
vybavení vlastní kuchyně, výdaje do zlepšení životního prostředí klientů (např. markýzy,
nábytek, zvlhčovače vzduchu aj.), dětské prvky na hřiště, výpočetní technika
Pečovatelská služba a ošetřovatelské péče, vyvařovna pro důchodce a domovy
penziony pro důchodce: výměna oken a interiérové, malířské a lakýrnické práce
(budova Klatovská 90), oprava střechy Penzionu pro důchodce Doubravka, vybudování
bezbariérového přístupu do jídelny DPD Bolevec, Kaznějovská 51, malířské a lakýrnické
práce v penzionech pro důchodce Nová Hospoda, elektrický konvektomat, plynový kotel
a další drobné vybavení vyvařovny (např. kráječ potravin, mixer, nábytek), 2 referentská
vozidla pro ošetřovatelskou péči, kancelářská a výpočetní technika, kancelářský nábytek
pracovišť pečovatelské služby a ošetřovatelské péče, drobné elektrické spotřebiče penzionů
pro důchodce
Středisko dopravy a služeb (DaS): vozidlo Ford Transit pro rozvoz obědů pečovatelské
služby
Ředitelství (budova Klatovská 90): výměna oken a interiérové, malířské a lakýrnické
práce, kancelářská a výpočetní technika
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DALŠÍ AKTIVITY

Klientům jednotlivých zařízení všech věkových kategorií jsou neustále rozšiřovány služby.
Kromě ubytování, stravování a komplexní ošetřovatelské, rehabilitační, terapeutické
a sociální péče se neustále rozšiřuje nabídka zájmových aktivit, kulturního, sportovního
a společenského vyžití.
Klienti mohou navštěvovat kina, divadla, výstavy, obchody apod. Dle požadavku uživatelů
jsou zprostředkovávány služby holiče, kadeřníka, fotografa, duchovního apod. přímo
v zařízení. Možnost využití těchto služeb má i imobilní klient, kterého ošetřující personál
dopraví k poskytnutí služby na mobilním zařízení, případně zajistí poskytnutí některé služby
přímo na pokoji.
Součástí terapeutických a aktivizačních činností je práce v terapeutických dílnách,
kde se klientům věnuje odborně vyškolený personál při provádění drobných ručních prácí
a trénování jemné motoriky. Mezi další aktivity lze zařadit muzikoterapii, výrobu domácího
pečiva a výzdoby, besedy, práce na zahradě, péče o květinovou výzdobu a mnoho dalších
činností.
Za příznivého počasí personál klientům pobytových zařízení nabízí celou řadu aktivit
ve venkovním prostředí, např. posezení spojené s opékáním vuřtů, různé hry, společné
vycházky aj. Tradicí se staly zahradní slavnosti, přehlídky zájmové a umělecké činnosti,
soutěže i setkání seniorů z plzeňského regionu. Samozřejmostí je i umožnění účasti imobilním
klientům na těchto aktivitách
Vlastní fyzioterapeuti a ergoterapeuti napomáhají lidem udržovat soběstačnost, provádí
vertikalizaci, nácvik pohyblivosti, chůze, skupinový či individuální kondiční tělocvik.
Velmi aktivní je práce úseku zařízení pro děti a mládež, jehož nedílnou součástí jsou nejen
ústavy pro mentálně postižené děti, ale i Denní dětský respirační stacionář pro předškolní
děti a obě Denní zařízení pro péči o děti od 1 do 3 let věku. Uživatelé těchto zařízení
mohou podle věku pracovat na počítačích, v keramické, rukodělné a textilní dílně, vyrábět
domácí pečivo, pečovat o drobná domácí zvířata a o květinovou výzdobu. Mají možnost
využívat relaxační terapie, canisterapie a muzikoterapie. Mezi jednorázové aktivity lze zařadit
návštěvy cukráren, ZOO, kina, divadla a výstav. Děti se účastní různých soutěží, sportovních
turnajů, přehlídek zájmové činnosti klientů, maškarního a společenského plesu, Valentýnské
diskotéky, Dětského dne, vánočních besídek pro rodiče klientů aj. Pravidelností se stala účast
na koncertu pořádaném Nadací TV NOVA „Chceme žít s Vámi“ v Praze, účast na Matějské
pouti v Praze, ozdravné pobyty, „Dny plné her”, uspořádané pro dětské klienty ke dni dětí,
„drakiády”, aj.

SPOLUPRÁCE
S EXTERNÍMI SUBJEKTY

Koncepce dalšího rozvoje i realizace sociálních služeb je pravidelně konzultována s jinými
poskytovateli sociálních služeb, zástupci organizací důchodců, zdravotně postižených
občanů, MMP a Plzeňského kraje. Pravidelně se vyměňují zkušenosti na měsíčních poradách
ředitelů a ekonomů městských a okresních ústavů sociálních služeb z Domažlic, Kdyně,
Klatov, Sokolova a Tachova, na setkáních s vedoucími pracovníky zařízení sociálních služeb
ve Zbůchu a s dalšími v rámci kraje a republiky.
Zařízení „Nováček” velmi úzce spolupracuje s Kojeneckým ústavem v Plzni, který zajišťuje
služby zdravotnického charakteru, mimo jiné také pro mentálně postižené děti od jejich
narození do 3 let. Část těchto klientů Kojeneckého ústavu v Plzni přechází po dovršení
3 roku věku do „Nováčku”.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy má úzké vazby i na ostatní poradny
a psychology v kraji a ČR. V závěru roku se spolupodílela na setkání poraden Plzeňského
a Karlovarského kraje a společně se západočeskou pobočkou Českomoravské psychologické společnosti a Katedrou psychologie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na organizaci
„Plzeňského psychologického dne”. Obě akce proběhly v prostorách poradny MÚSS Plzeň.
Poradna je také odborným pracovištěm pro studenty ZČU v Plzni, kteří zde získávají praktické
zkušenosti.
MÚSS Plzeň umožňuje také vykonávat praxi studentům i z dalších škol. Například ze středních
zdravotnických škol, sociálně právních škol v regionu aj.
I v roce 2006 pokračovala spolupráce s externí personální poradenskou firmou. Pomáhá
zefektivnit řízení organizace a podle potřeby zajišťuje profesní školení a řídící dokumentaci.

11

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006
Některá zařízení MÚSS Plzeň během roku navštívili představitelé města, státní správy a další
hosté. Mezi nejvýznamnějšími lze jmenovat například velvyslance USA v ČR, který při této
příležitosti poskytl finanční dar zařízení „Nováček”

BUDOUCNOST ORGANIZACE

Koncem roku 2006 se ve státě definitivně uzavřela jedna etapa systému provozování
sociálních služeb. Po mnoho let byly v této oblasti prováděny jen „kosmetické” úpravy
právních předpisů. Přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nastal zásadní
„průlom“ do dosavadního způsobu provádění a financování těchto sociálních služeb.
Změnila se používaná terminologie, ale hlavně se zcela odlišuje přístup k uživatelům
jednotlivých služeb, a to jak terénních, tak i pobytových. Právě občan - uživatel se stává
aktivním článkem procesu, nikoli jen pasivním příjemcem služby, která mu ne vždy
optimálně vyhovuje nebo nereaguje dostatečně pružně na jeho potřeby. Mimořádný důraz
je kladen na posílení možnosti uživatele co nejdéle využívat svého přirozeného sociálního
prostředí, v němž se cítí dobře. Cílem je nabídnout jim širokou alternativu terénních služeb
a prostřednictvím příspěvku na péči jim umožnit tyto sociální služby i využívat.
Jedním z cílů MÚSS Plzeň je proto dostatečná informovanost veřejnosti o dostupnosti
sociálních služeb. Informace jsou podávány prostřednictvím internetových stránek, výročních
zpráv, zveřejňovaných inzerátů, katalogu poskytovatelů sociálních služeb, pravidelně
vydávaným Zpravodajem MÚSS, novinovými články, prezentacemi při akcích pořádaných
zařízením a jinými formami.
MÚSS Plzeň se také velmi aktivně podílí na přípravách a projektu: „Komunitní plán pro
období 2008 – 2010”. Ten by měl především zohlednit zapojení veřejnosti do oblastí
sociálních služeb, ať už se jedná o seniory, rodiny s dětmi, mládež, osoby zdravotně postižené,
ohrožené závislostí, v přechodné sociální krizi, společensky nepřizpůsobivé nebo cizince
a etnické menšiny. Prvním výstupem projektu byl v roce 2006 vydaný „Katalog poskytovatelů
sociálních služeb na území města Plzně”, který je veřejnosti volně k dispozici v tištěné
i elektronické podobě na vybraných místech.
Z analýzy komunitního plánování sociálních služeb města Plzně a širokého okolí vyplývá,
že v regionu lze očekávat nárůst počtu neúplných rodin, soužití nesezdaných partnerů
s dětmi a rekonstruovaných rodin. Dále se projeví demografické stárnutí společnosti (nárůst
počtu obyvatel ve věku 65 let a více) a snaha umožnit seniorům co nejdéle život v jejich
přirozeném prostředí. Potřebnost sociálních služeb v regionu pro tyto cílové skupiny bude
narůstat. Toto se dotkne nejen oblasti sociální a zdravotní péče, ale přinese také zvýšené
nároky na rodinu a služby s ní spojené.
MÚSS Plzeň však není jediným poskytovatelem sociálních služeb ve městě. Postupně vzniká
velmi silné konkurenční prostředí, ve kterém budou úspěšní jen ti, kteří budou poskytovat
kvalitní a pro uživatele vhodné služby při zajištění maximální efektivnosti vlastního provozu.
K tomuto cíli jistě přispěje uplatňovaný a rozvíjený systém standardů jakosti, které jsou
nezbytnou podmínkou dalšího úspěšného fungování organizace a vyplývají ze zákona
o sociálních službách.
Vývoj MÚSS Plzeň bude směřovat k úzké specializaci poskytovaných sociálních služeb.
V rámci tohoto procesu se MÚSS Plzeň zaměří pouze na sociální služby uvedené v zákoně
číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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ROZVAHA
ZA ROK 2006
(v tis. Kč)

FINANČNÍ ČÁST
AKTIVA

PASIVA

Stálá aktiva (netto) - celkem

239 824

dlouhodobý nehmotný majetek

0

dlouhodobý hmotný majetek

239 824

Vlastní zdroje

250 924

majetkové fondy

239 824

finanční a peněžní fondy

11 046

výsledek hospodaření
Oběžná aktiva - celkem
zásoby
pohledávky
finanční majetek
přechodné účty aktivní
AKTIVA CELKEM

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 31.12.2006
(v tis. Kč)

786
4 153
35 633

Cizí zdroje

29 594

krátkodobé závazky

26 889

bankovní úvěry

0

přechodné účty pasivní

2 705

122
280 518

PASIVA CELKEM

280 518

Název položky

Hlavní
činnost

Spotřeba materiálu

20 713

0

Spotřeba energie

12 677

31

Služby

Hospodářská
činnost

17 924

24

105 494

215

Odpisy

8 393

0

Ostatní náklady

1 180

1

NÁKLADY CELKEM

166 381

271

Tržby z prodeje služeb

59 007

854

Osobní náklady

Aktivace

232

Úroky

175

Zúčtování fondů
Ostatní výnosy

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2005
(v tis. Kč)

40 694

54

1 344
311

Příspěvky a dotace na provoz

104 783

VÝNOSY CELKEM

165 852

854

-529

+583

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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ČASOVÁ ŘADA VYBRANÝCH
NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
(v tis. Kč)

FINANČNÍ ČÁST
Ukazatel
Spotřeba pohonných hmot

2003

2004

2005

2006

521

555

582

632

659

14.060

14.528

12 972

13 515

14 063

Spotřeba ostatního materiálu

5.969

6.579

6 366

7 405

5 991

Spotřeba elektrické energie

2.955

2.893

3 206

2 985

3 364

Spotřeba plynu

217

147

181

179

321

Spotřeba tepla

7.746

7.650

7 855

7 492

7 447

Spotřeba vody

1.492

1.602

1 871

1 626

1 576

Opravy a udržování

3.095

5.962

8 342

8 203

9 447

Ostatní služby

3 949

4 178

8 371

8 850

8 500

Mzdové náklady

59.142

66.164

70 235

73 104

76 838

Zákonné sociální pojištění

20.540

23.020

24 488

25 460

26 817

Odpisy dlouhodobého majetku

7.391

7.378

7 462

7 660

8 393

Ostatní náklady

6.972

7.164

3 025

2 888

3 236

Spotřeba potravin

Náklady celkem

130.098

143.642

154 956

159 999

166 652

Příspěvek na provoz - MMP

80 906

92 533

99 786

98 435

104 783

z toho dotace ze SR

25.845

31.841

33 505

34 652

36 335

Úhrady za služby od klientů

41.798

45.223

46 876

51 281

52 741

Tržby od zdravotních pojišťoven

2.949

3.295

4 079

5 066

5 262

Zúčtování fondů

2.830

245

2 867

4 532

1 344

Ostatní výnosy

2.446

3.194

2 738

772

2 576

130.929

144.490

156 346

160 086

166 706

831

848

1 390

87

54

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

ČASOVÁ ŘADA
PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH
PLATŮ A PŘEPOČTENÉHO
POČTU PRACOVNÍKŮ

2002

Ukazatel

2002

2003

2004

2005

2006

Průměrný měsíční plat

12.416

13.450

14.657

16 105

17 106

Přepočtený počet pracovníků

394,0

407,8

397,4

374,5

370,8
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OBLOŽNOST
PROVOZOVANÝCH ZAŘÍZENÍ
V ROCE 2006

FINANČNÍ ČÁST
Zařízení

Průměrný denní
počet klientů

ÚSP Klatovská

67,8

98,2

ÚSP Kotíkovská

101,6

97,7

ÚSP Západní

22,5

97,8

176,6

98,1

DD Západní

37,2

97,9

DPD U Jam

125,5

78,4

58,4

89,9

DPD Nová Hospoda

113

96,6

ÚSP Zábělská

22,8

91,2

ÚSP Rabštejnská

35,7

81,0

Denní zařízení pro děti od 1 do 3 let věku

34,8

122,1

Denní dětský respirační stacionář

24,5

98,5

DD Kotíkovská

DPD Partyzánská

VÝKONY NESTÁTNÍHO
ZDRAVOTNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ DOMÁCÍ PÉČE (DP)
A PEČOVATELSKÉ
A OŠETŘOVATELSKÉ
SLUŽBY (POS)
VÝKONY PORADNY
PRO RODINU
A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Procento obložnosti
zařízení

Zařízení

2003

2004

2005

2006

Domácí péče (počet klientů)

1 895

1 884

1 845

1 836

Pečovatelská služba (počet klientů)

1 577

1 652

1 719

1 783

Rozvážka obědů (počet za rok)

200 797

207 985

256 665

234 779

Ošetřovací dny celkem (DP a POS)

224 863

233 213

254 097

261 899

2003

2004

2005

2006

Počet řešených případů

1 384

1 377

1 270

1 348

Počet uskutečněných konzultací

6 704

4 759

3 816

3 084

Počet osob (klientů)

1 475

1 683

1 639

1 932

15

19

21

13

6

7

12

7

Náhradní rodinná péče (manželských párů)
Z toho mimo Plzeň
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NÁZEV SPOLEČNOSTI
SÍDLO SPOLEČNOSTI
DATUM ZAPSÁNÍ
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
DAŇOVÉ IDENT. ČÍSLO
PŘEDMĚT ČINNOSTI

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ADRESÁŘ
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská 90, 301 00 Plzeň
24. září 2004
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580
000 75 345
CZ00075345
MÚSS Plzeň zajišťuje dle zřizovací listiny ze dne 16.11.2006 následující hlavní
činnosti:
a) provozování zařízení a poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
-

Domov pro seniory Lochotín, Kotíkovská 15, Plzeň
Domov pro seniory Bolevec, Západní 7, Plzeň
Domov se zvláštním režimem Bory, Klatovská 145, Plzeň
Domov se zvláštním režimem, Kotíkovská 15, Plzeň
Domov se zvláštním režimem, Západní 7, Plzeň
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, Rabštejnská 29, Plzeň
Denní stacionář „Jitřenka“, Zábělská 43, Plzeň
Pečovatelská služba, Klatovská 90, Plzeň
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Klatovská 90, Plzeň

b) provozování a poskytování služeb nestátního zdravotnického zařízení
-

Ošetřovatelská péče (Domácí péče, Home care), Klatovská 90, Plzeň
Rehabilitace, Klatovská 90, Plzeň

c) poskytování masérských, rekondičních a rehabilitačních služeb klientům Pečovatelské
služby a zaměstnancům organizace, Plzenecká 21, Plzeň
d) provozování stravovacích zařízení zajišťujících přípravu jídel pro klienty využívající
poskytované sociální služby a stravování zaměstnanců
-

Vyvařovna pro důchodce, Macháčkova 47, Plzeň
Stravovací provoz Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem,
Kotíkovská 15, Plzeň
Stravovací provoz Domova se zvláštním režimem, Klatovská 145, Plzeň
Stravovací provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“,
Rabštejnská 29, Plzeň

e) provozování zařízení a poskytování služeb v Domovech penzionech pro důchodce
f)

Domov penzion pro důchodce, U Jam 23, Plzeň
Domov penzion pro důchodce, Partyzánská 51, Plzeň
Domov penzion pro důchodce, Krajní 5, Plzeň
Domov penzion pro důchodce, Prostřední 48, Plzeň

provozování zařízení a poskytování služeb v zařízeních pro předškolní děti
-

Denní zařízení pro děti od 1 do 3 let věku, Na Celchu 33, Plzeň
Denní dětský respirační stacionář, Spojovací 5, Plzeň

g) provozování bytového zařízení a poskytování služeb v zařízení Azylový dům,
Zábělská 43, Plzeň
h) stravování zaměstnanců organizace
i)

vydavatelské a nakladatelské činnosti
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ADRESÁŘ
MÚSS Plzeň zajišťuje tyto doplňkové činnosti:
a) ubytovací služby
b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
u fyzických a právnických osob
c) hostinská činnost
d) pronájem nebytových prostor
e) masérské, rekondiční a regenerační služby
f)

STATUTÁRNÍ ORGÁN

pedikúra, manikúra

Ing. Vladimír Chuchler – ředitel organizace

TELEFONNÍ
A FAXOVÉ SPOJENÍ

Telefon: 378 037 600, 378 037 601
Fax:
377 423 064
E-mail: chuchler@muss.plzen-city.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Komerční banka, a.s., č. účtu 34 133 – 311 / 0100

© MÚSS Plzeň, Ing. Vladimír Chuchler, Ing. Jaroslav Plas, 2007

