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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám touto formou předložit v pořadí čtvrtou Výroční zprávu
za dobu mého působení v čele Městského ústavu sociálních služeb města
Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň.

S plnou zodpovědností mohu konstatovat, že uplynulý rok 2007 byl nejnáročnějším rokem
za dobu mého působení v této příspěvkové organizaci.
S nástupem nového roku se jako mávnutím kouzelného proutku podstatným způsobem
změnily dlouhé desítky let nastavené podmínky pro poskytování sociálních služeb i pro chod
celé organizace.
1.1.2007 vstoupil v platnost zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách a nastavil
pro naši organizaci zcela nové podmínky, a to jak v oblasti poskytovaných sociálních služeb,
tak v oblasti jejich financování.
Ve stejný den došlo nabytím účinnosti zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce ke změně
právních norem týkající se zaměstnávání všech našich cca 360 zaměstnanců.
Prakticky přes noc jsme začali poskytovat sociální služby na zcela nových základech.
Umísťování do zařízení sociálních služeb se stalo záležitostí pouze naší organizace, byrokratické Rozhodnutí o umístění do zařízení sociálních služeb vystřídalo vyjednávání s uživatelem
o přáních, možnostech a způsobu poskytování sociálních služeb a potvrzení oboustranně
sjednaných podmínek podpisem Smlouvy o poskytování sociální služby.
Od prvého dne loňského roku všichni naši zaměstnanci působící v přímé obslužné péči
o uživatele museli splňovat kvalifikaci danou zákonem o sociálních službách. To, že se
splněním této podmínky neměla naše organizace problémy, bylo výsledkem dlouhodobé
péče o vzdělávání všech našich zaměstnanců.
Doložení kvalifikace odpovídající zákonu o sociálních službách u všech zaměstnanců
organizace bylo jednou z mnoha podmínek pro udělení Registrace poskytovatele
sociálních služeb ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterou organizace získala
dne 16.7.2007.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE
MÚSS Plzeň má od uvedeného data registrováno 9 sociálních služeb, ze kterých je
6 pobytových (Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domov pro osoby
se zdravotním postižením), 2 ambulantní (Denní stacionář, Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy) a 1 terénní (Pečovatelská služba).
Úspěšný proces registrace Poskytovatele sociálních služeb osobně považuji za jeden
z největších úspěchů organizace v roce 2007, na kterém se podíleli všichni zaměstnanci
organizace.
Zaměstnanci organizace jsou prvořadým ekonomickým faktorem a jejich nedostatek
vyvolaný především vnějšími ekonomickými vlivy, zejména nízkou nezaměstnaností a státem
regulovanými platy v příspěvkové organizaci, činil v loňském roce podstatné problémy
v zajišťování jednotlivých činností MÚSS Plzeň. Přirozená migrace pracovní síly
vyvolala odchod některých ze zaměstnanců do jiných subjektů za slibovanými
vyššími výdělky. Organizace neschopna, vlivem pevných platových tarifů, reagovat na růst v oblasti průměrných mezd, tak ztrácela mnohdy vysoce kvalifikované
a zkušené zaměstnance bez možnosti nepříznivou situaci jakkoli ovlivnit.
Nezbývalo nic jiného než úkoly kladené na organizaci zajistit prostřednictvím vyššího
pracovního úsilí zaměstnanců, kteří v organizaci zůstali, což pochopitelně zpětně vedlo
k jejich fyzickému i psychickému vyčerpání a z těchto důvodů k dalším odchodům
ze zaměstnání.
Přes nedostatek pracovních sil se podařilo organizaci dále zvýšit již tak vysokou
kvalitu poskytovaných služeb, o čemž svědčí i zvyšující se počet kladných referencí
společně s poklesem stížností na kvalitu poskytovaných služeb. Navzdory výše uvedenému negativnímu vývoji v oblasti pracovních sil MÚSS Plzeň bezproblémově
zajistil od počátku roku 2007 kontinuitu i bezproblémové fungování nově
převzatých činností od OSVZ MMP, zejména vedení pořadníků čekatelů na umístění
do zařízení sociálních služeb, umisťování uživatelů do pobytových zařízení sociálních služeb
a stanovení úhrad za poskytované sociální služby, a to dokonce bez jakéhokoli nároku
na zvýšení počtu zaměstnanců, či mzdových prostředků organizace.
Všem zaměstnancům organizace, kteří v práci pro uživatele námi poskytovaných služeb
absolvovali na jakékoli pracovní pozici nelehký rok 2007, patří mé osobní velké poděkování
za veškerou odvedenou práci.
V ekonomické oblasti se objevily zcela nové druhy příjmů, a to příspěvek na péči a platby
zdravotních pojišťoven za poskytnuté zdravotní výkony. Tyto příjmy, zejména vlivem chaosu
v procesu přiznávání příspěvku na péči jednotlivým uživatelům, vykazovaly v průběhu roku
tak značnou variabilitu, že nebylo možno jakkoli plánovat jejich vývoj a vliv na ekonomiku
sledované služby a celé organizace nejen v roce, pololetí, ale dokonce ani v příslušném
kalendářním čtvrtletí, či v následujícím kalendářním měsíci.
Z výše uvedených důvodů bylo ukázkou skutečného mistrovství v oblasti ekonomického
řízení organizace dosažení kladného hospodářského výsledku ve výši nepřekračující zdanitelné minimum pro příspěvkové organizace.
V oblasti ekonomických výsledků byl rok 2007 pro MÚSS Plzeň rokem mimořádně úspěšným,
což dokladuje nejen kladný hospodářský výsledek, ale zejména posílení fondu reprodukce
majetku o 17 milionů korun ve prospěch investičních akcí a oprav majetku v dalším
období. Výsledky uplynulého roku nám kromě jiného umožní v průběhu letošního roku
realizovat dlouho plánovanou výstavbu evakuačního výtahu v Domově se zvláštním režimem,
Kotíkovská 15, a to bez nároků na investiční prostředky ze strany zřizovatele příspěvkové
organizace.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE
Na úspěších roku 2007 měl jistě podíl i nově uplatněný systém řízení organizace, kdy
došlo ke zjednodušení řídící struktury v oblasti pobytových zařízeních sociálních služeb pro
dospělé. Přenesení kompetencí a zodpovědnosti na nižší stupeň řízení se pozitivně projevil
vyšším pracovním nasazením i pevnějším osobním sepětím s řízeným úsekem u vedoucích
zaměstnanců.
Tato osobní vazba na přímo řízený útvar přinesla své výsledky. Pokoje uživatelů nově
vybavené nábytkem, kompletní rekonstrukce hygienických zařízení, neustále se rozšiřující
spektrum fakultativních služeb, pozorné naslouchání potřebám uživatelů služeb a následné
zlepšení jejich životních podmínek, větší spokojenost uživatelů s poskytovanými sociálními
službami, denní přímá kontrola dodržování standardů kvality sociálních služeb, pozitivní
motivace podřízených zaměstnanců, zlepšení pracovních podmínek podřízených
zaměstnanců, podrobný roční rozpočet určený pro přímo řízený úsek a kontrola jeho
dodržování, osobní podíl na úspěchu i neúspěchu, to je výsledek změny systému řízení
v oblasti pobytových služeb pro seniory.
Rok 2007 ukázal, že MÚSS Plzeň má své pevné místo na trhu se sociálními službami i to,
že po přijetí některých dalších nutných organizačních změn, které ještě zefektivní činnost
organizace a nastolením úzké specializace organizace na poskytování sociálních služeb
definovaných zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, bude v budoucnu úspěšným
a vyhledávaným poskytovatelem sociálních služeb nejen v Plzni, ale i v celém Plzeňském
kraji.
Závěrem bych rád co nejsrdečněji poděkoval všem uživatelům námi poskytovaných služeb
za důvěru i příležitost, kterou nám prokazují uzavřením Smlouvy o poskytování sociální
služby, i všem subjektům, které nám v uplynulém roce byly příznivě nakloněny, spolupracovaly s námi a pomáhaly nám v naší nelehké práci.
V Plzni, dne 18. dubna 2008

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň
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POSLÁNÍ ORGANIZACE
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace (MÚSS Plzeň), se
sídlem Klatovská 90, 301 00 Plzeň, IČO: 00075345, je organizací zřízenou Statutárním
městem Plzeň.
MÚSS Plzeň v roce 2007 zajišťoval svoji činnost v těchto plzeňských zařízeních:
Domovy pro seniory
(Kotíkovská 15, Západní 7)
Domovy se zvláštním režimem
(Klatovská 145, Kotíkovská 15, Západní 7)
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček”
(Rabštejnská 29)
Denní stacionář „Jitřenka”
(Zábělská 43)
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 (Home care)
(Klatovská 90)
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Klatovská 90)
Vyvařovna jídel pro důchodce
(Macháčkova 47)
Domovy penziony pro důchodce
(Partyzánská 53, U Jam 23, Krajní 5, Prostřední 48)
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)
V rámci doplňkové činnosti jsou občanům volně nabízeny a poskytovány služby maséra,
pedikérky, rekondiční a regenerační služby. Pro další městskou příspěvkovou organizaci
je zpracovávána mzdová a personální agenda. V omezeném množství jsou pronajímány
nevyužívané nebytové prostory a prodávány obědy cizím strávníkům v jednotlivých stravovacích provozech.
Hlavním posláním naší organizace je poskytovat sociální služby v Plzni a blízkém okolí. Jsme
jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb ve městě. Pomáháme lidem udržet
si nebo znovu nabýt své místo ve svém přirozeném společenství. Sociální služby se týkají
každého z nás. Jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Proto poskytování sociálních
služeb přizpůsobujeme, aby vyhovovalo lidem a ne naopak. Člověku často činí potíže
běžné činnosti, které přináší každodenní život. Nezvládá práce v domácnosti, nemůže
si sám připravit jídlo, potřebuje pomoci s nákupy, vstát z postele, umýt se, obléci se nebo
potřebuje doprovodit k lékaři. Naším hlavním cílem je podporovat rozvoj nebo alespoň
zachovat stávající soběstačnosti uživatelů, jejich návrat do vlastního domácího prostředí,
obnovit nebo zachovat jejich původní životní styl. Pomáhat lidem žít běžným životem,
nakupovat, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, zapojit se do života
ve svém okolí, starat se sami o sebe a o svou domácnost, stejně jako o všechny další věci,
které jsou lidmi vnímány jako samozřejmé až do chvíle, kdy nám v nich nějaký stav či událost
začne bránit. Proto preferujeme služby, které jsou založeny na poskytování v rámci vlastního
přirozeného společenství, což umožňuje lidem žít ve vlastním domově.
Prostřednictvím sociálních služeb zajišťujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, ošetřování, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, poskytování informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv
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a zájmů, psycho a socioterapii aj. V případě potřeby umožňujeme v našich domovech též
ubytování. Umíme poradit a pomoci i v případech, má-li člověk těžkosti v partnerském nebo
rodinném soužití nebo se nedovede bránit násilí v rodině a potřebuje pomoc, aby se domohl
svých práv a zájmů.
Svým posláním a rozsahem patří k nejvýznamnějším poskytovaným sociálním službám
pečovatelská služba. Nachází uplatnění hlavně tam, když je u osob snížená schopnost
sebeobsluhy. Výhodou pro uživatele je, že může zůstat ve svém přirozeném prostředí, vést
důstojný a co nejvíce samostatný život. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Bezplatně se poskytuje účastníkům odboje, pozůstalým manželům (manželkám)
po účastnících odboje starším 70 let a dalším osobám vyjmenovaným právními předpisy.
Na pečovatelskou službu úzce navazuje činnost našich pracovníků nestátního zdravotnického
zařízení domácí péče (Home care). Dnešní doba umožňuje stále dalším a dalším pacientům
léčit se doma. Domácí péče je určena starším občanům, u nichž dojde ke změně zdravotního stavu, kterou již nemohou zvládnout laickou péči a je nutné na základě rozhodnutí
ošetřujícího lékaře zahájit poskytování odborné zdravotní péče přímo u pacienta v domácím
prostředí. Kvalifikované zdravotní sestry s dlouholetou praxí v domácí péči sami navštěvují
pacienty a poskytují jim podle ordinace lékaře komplexní zdravotní ošetřovatelskou péči:
přípravu a dohled nad užíváním léků, aplikaci injekcí, infuzí, měření krevního tlaku, péči
o imobilního a inkontinentního pacienta, sesterskou rehabilitaci, převazy proleženin,
sledování vitálních funkcí, podávání odborných informací, tišení bolestí a mnoho dalšího.
Za tyto výkony je zdravotními pojišťovnami poskytována úhrada ze zdravotního pojištění,
takže jsou pro uživatele bezplatné.
Při posuzování potřeb poskytované sociální služby vycházíme hlavně ze situace jednotlivých
osob a rodin, v nichž tito lidé žijí. Ne vždy však nastalou situaci dokáže zvládnout vlastní
rodina (např. z důvodu pracovního vytížení) a ani z důvodu omezení soběstačnosti vlivem
věku nebo zdravotního stavu nejsou si samy schopny často osoby zajišťovat své potřeby,
popř. pomocí jiné formy sociální služby. V těchto případech lze využít naše pobytové
sociální služby. Posláním těchto zařízení je rozvíjet či co nejdéle udržet každodenní návyky
a soběstačnost klientů v základních životních dovednostech. Jednotlivé domovy, ať již jsou
to domovy pro seniory, kde bydlí převážně lidé se starobním a invalidním důchodem odkázaní na pomoc druhé osoby, nebo domovy se zvláštním režimem, určené pro starší osoby
s větším zdravotním postižením, vytváří příjemné a klidné prostředí, kde se klienti, naši
uživatelé sociálních služeb, cítí vítáni a respektováni. Vždy je uplatňován individuální přístup
personálu, jeho laskavý, citlivý a ohleduplný postoj k uživatelům, je nasloucháno jejich
problémům. Jsou zachovávána jejich práva na důstojný život. Podle možností jsou plněny
jejich fyzické, psychické, emocionální, společenské i duchovní potřeby. Klientům je poskytována trvalá ošetřovatelská péče, včetně zajištění zdravotní péče, rehabilitace, kulturní
a rekreační péče, podpora a pomoc při vyřizování úředních záležitostí, sociálních dávek,
zařizování kompenzačních pomůcek, při finančních a administrativních úkonech a při dalších
činnostech. Služby jsou zajišťovány 24 hodin denně, jsou flexibilní, přizpůsobují se potřebám
a osobnímu cíli uživatele a jsou založeny na vzájemné toleranci a důvěře. Klienti jsou
motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování jejich
nepříznivé situace. Personál se při veškeré své činnosti řídí etickým kodexem pracovníků
v sociálních službách.
Totéž lze říci o Domovu pro osoby se zdravotním postižením Nováček, kde pomáháme
mentálně postiženým dětem a mladším osobám ve věku do 30 let začlenit se do společnosti
a tedy i jejich rodinám, které již sami nezvládají péči o takto postižené děti. Kvalifikovaný
personál napomáhá komplexnímu rozvoji osobnosti uživatelů, jejich seberealizaci a co
největší míře jejich soběstačnosti. Kromě ubytování a stravování je dětem věnována
komplexní ošetřovatelská, výchovná, vzdělávací, rehabilitační, sociální a terapeutická péče,
podle potřeby i zdravotní péče. Je jim zajištěno bohaté kulturní, společenské a sportovní
vyžití, a to jak přímo v domově, tak i mimo něj. Nezaopatřeným dětem jsou také námi
pořizovány drobné předměty běžné osobní potřeby a částečně osobní vybavení.
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Někteří uživatelé využívají i formu týdenního pobytu v domově Nováček a denního pobytu
v Denním stacionáři Jitřenka. Toto má pro ně značně pozitivní vliv, hlavně na jejich
psychický stav, jelikož neztrácí pravidelný kontakt s rodinou a se společenským prostředím.
Rodiny se tak mohou plně zapojit do pracovního procesu a společenského prostředí, žít
společně spokojený a plnohodnotný život a bez vyčerpání všech sil se plně v druhé části dne
a o víkendech věnovat svému členovi rodiny.
Všichni zaměstnanci chápou poslání, cíle a principy poskytování sociálních služeb jako
veřejný závazek. Usilují přitom o sociální začlenění uživatelů, přičemž vycházejí z individuálního plánování služby vždy pro konkrétního uživatele. Plánováním služby pro uživatele
se naši zaměstnanci snaží mimo jiné také předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Každý
uživatel má právo si sjednat fakultativní služby, vybrat si svého klíčového pracovníka, zapojit
se do terapeutických činností nabízených v domovech, účastnit se kulturních, sportovních
a společenských akcí mimo domov, mít neomezený kontakt s rodinou a se svými blízkými,
právo na přátelský a vstřícný vztah všech zaměstnanců poskytovatele, podat stížnost, ale
i ukončit bez důvodu poskytování sociální služby a pobyt v zařízení.
Komplexnost našich sociálních služeb uzavírá odborné sociální poradenství v Poradně pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zahrnuje poradenství pro jednotlivce, páry a rodiny
nacházející se v krizové sociální a životní situaci. Poskytuje jim potřebné informace přispívající
k řešení jejich problémů. Dále je určeno 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. Poradna využívá
celou řadu diagnostických, psychologických a sociálních metod a programů, pomocí
nichž napomáháme klientům vyřešit jejich složitou životní situaci. Sociální služba obsahuje
poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Je poskytována bez rozdílu věku bezplatně.
Mimo sociálních služeb poskytovaných v pobytových zařízeních, ambulantně poskytovaného
odborného sociálního poradenství či služeb v denním stacionáři, terénních sociálních služeb
pomocí pečovatelské služby a již jmenované odborné zdravotní péče (byť není ve smyslu
zákona sociální službou), jsme v roce 2007 provozovali ještě několik dalších účelových
zařízení města Plzně.
Pro děti předškolního věku to byla dvě Denní zařízení pro děti od 1 do 3 let věku, zaměřená
na individuální, harmonický a všestranný rozvoj dětí ve věku od 1 do 3 let, a Denní dětský
respirační stacionář, určený pro děti ve věku od 2,5 do 6 let s alergologickými onemocněními, sníženou imunitou, dýchacími obtížemi apod. Vycházeli jsme vstříc rodičům, kteří
hledali pro své děti vhodné prostředí a péči, jež by zabezpečila jejich rozvoj a umožnila jim
nenásilné začlenění do kolektivu. U respiračního stacionáře jsme pomocí léčebných procedur (inhalací, rehabilitací) umožnili dětem postupné zařazování do normálního dětského
kolektivu ve školním věku.
Naše péče o seniory zahrnovala v roce 2007 i tři provozované domovy penziony pro
důchodce. Ty zajišťovaly péči o starší občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu a jejichž zdravotní stav je takový, že nepotřebovali komplexní péči.
Poskytovali jsme jim ubytování, základní péči a některé terapeutické a aktivizační služby.
Posledním spravovaným zařízením byl Azylový dům, určený lidem bez přístřeší a v sociální
nouzi. Přestože bylo jeho poslání některými ubytovanými osobami často zneužito a řádně
nehradili ani nízké sociální nájemné, představovalo pro celou řadu spoluobčanů důstojné
řešení momentální bytové či jiné krizové situace. Toto zařízení bylo určeno pro muže, ženy,
matky s dětmi, ale i pro úplné či neúplné rodiny.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ POLITIKA
V roce 2007 pracoval v organizaci stabilní a kvalitní pracovní kolektiv pod vedením ředitele
pana Ing. Vladimíra Chuchlera. Hlavní personální změny, které proběhly v letech 2004
a 2005 v návaznosti na externí personální audit, vytvořily předpoklady pro efektivní způsob
řízení firmy a jednotlivých provozovaných zařízení. Další postup zefektivňování vyústil
v průběhu roku 2007 ve zrušení funkce vedoucího úseku pro domovy pro seniory a domovy
se zvláštním režimem. Tím se podařilo snížit i počet stupňů řízení. Vedoucí těchto zařízení
jsou nyní přímo podřízeni řediteli organizace. Celkem organizace za uvedené uplynulé
období (2004 – 2007) „zeštíhlela“ o cca 60 zaměstnanců.
Vrcholové vedení tvořili v roce 2007 tito zaměstnanci:
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel organizace
Ing. Jaroslav Plas, vedoucí ekonomického oddělení
Jitka Trousilová, vedoucí personálního oddělení
Ing. Kateřina Šampalíková, vedoucí správy majetku
Bc. Jaroslava Šeflerová, vedoucí vnitřní kontroly
Jana Králová, vedoucí Domova pro seniory, Kotíkovská 15
Iva Koubová, vedoucí Domova pro seniory, Západní 7
Eva Dobrá, vedoucí Domova se zvláštním režimem, Klatovská 145
Mirka Netrvalová, vedoucí Domova se zvláštním režimem, Kotíkovská 15
Libuše Šebestová, vedoucí Domova se zvláštním režimem, Západní 7
Marie Šoltysová, vedoucí provozního odd. zařízení Kotíkovská 15
Martina Ronzová, vedoucí provozního odd. zařízení Klatovská 145 a Západní 7
Bc. Jaroslava Kaiserová, vedoucí úseku Pečovatelská a ošetřovatelská péče
PhDr. Nina Vodičková, vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilid. vztahy
Mgr. Věra Kotrbatá, vedoucí úseku Zařízení pro děti a mládež
Jana Králová, vedoucí provozního oddělení zařízení pro děti a mládež
Pro splnění cílů řízení lidských zdrojů máme v jednotlivých oblastech definovánu personální
politiku. Podle potřeby je na každou pozici ve firmě zpracován plán adaptačního procesu
nového pracovníka, který je aktualizován a vyhodnocován v průběhu celé zkušební doby.
Politiku odměňování zaměřujeme na podporu motivace k výkonu a ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Provádíme 2x ročně komplexní hodnocení pracovníků.
Podporujeme různými formami aktivit zájem pracovníků o zdravý životní styl, s cílem snížení
nemocnosti a zvýšení pocitu osobní odpovědnosti za zdravotní stav každého. Zdůrazňujeme
význam prevence v oblasti péče o zdraví. Zajišťujeme všechny zákonné povinnosti v oblasti
péče o zdraví zaměstnanců (lékařské preventivní prohlídky, nástupní prohlídky, kontroly
pracovního prostředí atd.) prostřednictvím smluvních lékařů a partnerů, kteří jsou seznámeni s pracovním prostředím a podmínkami pro naši práci. Zaměstnancům umožňujeme
stravovat se z vlastních kuchyní jednotlivých zařízení nebo formou stravenek. Na stravování
přispíváme nemalou měrou z fondu kulturních a sociálních potřeb. Naši pracovníci mají též
možnost bohatého kulturního, sportovního a společenského vyžití.
Zajišťujeme pro své zaměstnance pravidelné vzdělávání, které odpovídá potřebám
jednotlivých lidí (pracovních pozic) a je okamžitě aplikovatelné do každodenní praxe.
Podporujeme rozvoj manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků formou externích školení s využitím outdoorových aktivit. Motivujeme pracovníky k vlastnímu
vzdělávání prostřednictvím propojení se systémem odměňování.
Přestože mají naši zaměstnanci celou řadu dalších výhod, například pět týdnů dovolené,
příspěvek na rekreaci, na penzijní připojištění, možnost sportovního a kulturního vyžití
a mnoho dalších, nedaří se zajistit potřebný počet kvalifikovaných pracovníků. Jedná se
zejména o pracovníky v sociálních službách, střední zdravotnický personál, kuchaře aj.
Jistě k tomu svojí měrou negativně přispěly zákonem o sociálních službách striktně určené
vysoké kvalifikační nároky na nové uchazeče o zaměstnání, stejně jako nízkou mírou
nezaměstnanosti vyvolaný nedostatek pracovních sil na trhu práce.
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ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Protože je příspěvková organizace MÚSS Plzeň zřízena územním samosprávným celkem,
Statutárním městem Plzeň, řídilo se její hospodaření především zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Základem je Zastupitelstvem města Plzně
každoročně schvalovaný rozpočet hospodaření, sestavovaný jako bilančně vyrovnaný.
MÚSS Plzeň využívalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. i v roce 2007 vícezdrojového financování své hlavní činnosti. Základem byly peněžní prostředky získané vlastní
činností, dále prostředky z rozpočtu zřizovatele. Významnou měrou se na financování
podílela účelová dotace na úhradu provozních výdajů pro poskytovatele sociálních služeb,
schvalovaná MPSV ČR a přidělovaná prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje
ze státního rozpočtu. Pro posílení zdrojů financování oprav spravovaných nemovitostí se
částečně využily prostředky svých fondů. Zisk vytvořený z vlastní doplňkové činnosti se použil
ve prospěch hlavní činnosti. Menším podílem, ale o to z morálního hlediska významnějším,
se na financování podílely dary od fyzických a právnických osob.
Na základě usnesení ZMP č. 698 ze dne 14.12.2006 byl prvotně schválen neinvestiční
příspěvek na provoz ve výši 103 199 tis. Kč a příspěvek na investice 3 000 Kč. Z důvodu
změn ve struktuře financování (viz výše) byl neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele
v průběhu roku postupně snížen až na 45 043 tis. Kč.
Struktura příjmové části rozpočtu je podrobně uvedena ve finanční části této výroční zprávy
v tabulce „Časová řada vybraných nákladů a výnosů”. Podíl jednotlivých zdrojů financování
v roce 2007 zobrazuje následující graf:

Rok 2007 byl pro nás v mnoha směrech v oblasti hospodaření jedinečný. V tomto roce
v návaznosti na zavedení zákona o sociálních službách se poprvé dotace ze státního
rozpočtu na úhradu provozních výdajů pro poskytovatele sociálních služeb přidělovala
a vyplácela přímo jednotlivým poskytovatelům. V předcházejících letech bylo přímým
příjemcem dotace město, které prostřednictvím svého rozpočtu finanční prostředky dále
přerozdělovalo. Zákonem o sociálních službách byl zaveden příspěvek na péči, který obdrží
občan, který splní zákonné podmínky, zejména závislost na pomoci jiné fyzické osoby.
Nahradil tzv. „bezmocnost”, která byla do konce roku 2006 vyplácena jako součást důchodu.
Příspěvek na péči je podle stupně závislosti vyplácen oprávněným osobám a slouží jim
ke krytí nákladů na péči poskytnutou zařízením sociálních služeb této osobě.
Třetí zásadní změnou v příjmové části rozpočtu byly od začátku roku 2007 tržby z veřejného
zdravotního pojištění od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony provedené vlastními
zaměstnanci v pobytových zařízeních MÚSS Plzeň. Těmito příjmy se podařilo významně
posílit vlastní provozní zdroje.
Jako každý rok jsme využili na financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku
a na posílení zdrojů určených na opravy svěřeného nemovitého majetku fond reprodukce
majetku (investiční fond).
Maximální výše úhrad za poskytnuté ubytování, stravu, sociální služby a poskytnutou péči
upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách. Z tohoto důvodu objem vlastních finančních zdrojů lze ovlivnit hlavně zajištěním
co nejvyšší obložnosti jednotlivých zařízení, dále objemem poskytované péče a množstvím
provedených hrazených úkonů, včetně zdravotní péče.
Od počátku roku 2007 obsazoval jednotlivá pobytová místa přímo MÚSS Plzeň
(pozn.: do konce roku toto prováděli pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMP).
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ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Záleželo tedy hlavně na vlastních zaměstnancích MÚSS Plzeň, jak se jim povedlo vyřídit
všechny administrativní záležitosti. Průměrná obložnost všech zařízení byla přes 95%
(viz finanční část této výroční zprávy tabulka „Obložnost provozovaných zařízení v roce
2007”). Jen DOZP Nováček měl nižší obložnost (82,1%), což je dlouhodobě způsobeno
charakterem tohoto zařízení a stanovenou maximální (teoretickou) obložností objektu,
které však nebylo nikdy za dobu provozování zařízení dosaženo.
Velice pozitivně hodnotíme vysoký počet klientů využívajících pečovatelskou službu
a ošetřovatelskou péči (Home care) a celkový počet ošetřovacích dnů u těchto služeb
(viz tabulková část).
Dřívější problémy s vytížením obou provozovaných Denních zařízení pro děti od 1 do 3 let
se nám podařilo vyřešit změnou měsíčních úhrad již v průběhu roku 2006. V roce 2007
počet přihlášených dětí převyšoval 150 % kapacity. Díky prakticky stejnému počtu nemocných dětí a těch, které měly krátkodobou dovolenou s rodiči, nebyly porušeny hygienické
podmínky pro provoz těchto zařízení a překročena stanovená provozní kapacita na den.
Podle možností mohli rodiče využít i pobyt dětí na kratší dobu v týdnu či měsíci.
(Pozn.: Z organizačních důvodů byly od 1.1.2008 oba provozované objekty převedeny
jinému provozovateli v rámci města Plzně.)
Podařilo se získat i další provozní prostředky poskytnuté městským obvodem Plzeň 3 ve výši
70 tis. Kč, použité na zakoupení vybavení Domova se zvláštním režimem Bory.
Usnesením RMP byl poskytnut účelový investiční příspěvek ve výši 3 mil. Kč na opravu
výtahu v DOZP Nováček. Dále byl rozhodnutím RMP v průběhu roku posílen fond reprodukce
majetku o 17 mil. Kč na provedení plánovaných investičních akcí a oprav svěřeného
majetku. Část prostředků byla využita již v roce 2007, zbytek se použije v roce 2008.
Zlepšení příjmů nám umožnilo v roce 2007 provést celou řadu změn i ve výdajové straně
rozpočtu. Jednotlivé nákladové účty za roky 2002 až 2007 jsou podrobně uvedeny
v tabulkové části v závěru této výroční zprávy. Je pozitivní, že se daří důslednou realizací
energetického auditu i nadále udržet nízkou úroveň spotřeby některých energií, přestože
meziročně neustále rostou ceny jednotlivých médií. Vyšší meziroční náklady v některých
dalších rozpočtových kapitolách byly zapříčiněny zejména nákupem vybavení pro klienty
(např. obměna polohovacích lůžek, nábytek), provedením celé řady oprav a údržby
na svěřeném majetku (např. výměna oken, sanitárního zařízení) aj. Přetrvávají však vysoké
náklady na likvidaci infekčního odpadu. Hlavním důvodem je stárnutí populace klientů
v pobytových zařízeních pro dospělé, kde neustále vzrůstá počet uživatelů inkontinentních
pomůcek, a tedy i množství vzniklých odpadů.
K zefektivnění hospodaření celé organizace významnou měrou přispívá od roku 2004
zavedené vnitropodnikové účetnictví. Lze tak snadno zpětně sledovat finanční toky
až u 32 nákladových středisek. Umožňuje nám to též využít vhodné ekonomické nástroje
pro finanční řízení. Vedoucí jednotlivých útvarů mají dopředu dána pravidla pro čerpání
a tvorbu finančních zdrojů a mohou je tak efektivněji řídit. Daří se i nadále odkrývat rezervy
uvnitř firmy a vytvořit další potřebné zdroje na financování nutných oprav, údržby a nových
investic.
Celkově organizace za hlavní a hospodářskou činnost dosáhla kladného výsledku hospodaření
ve výši 45 tis. Kč.
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ROZVOJ A AKTIVITY ORGANIZACE
Při správě majetku a činnosti organizace vycházíme z platné zřizovací listiny. Sociální služby
poskytujeme v souladu s registrací poskytovatele sociálních služeb. Tím jsou poměrně
striktně vymezeny hlavní činnosti organizace. Hlavním cílem MÚSS Plzeň je tedy v rámci
platných legislativních předpisů co nejefektivněji hospodařit se svěřeným majetkem
a současně plnit co nejlépe poslání, pro něž byla organizace zřízena.
Jak již bylo řečeno, dobré hospodaření v roce 2007 nám umožnilo uskutečnit celou řadu
aktivit, a to jak v oblasti péče o svěřený majetek, tak provozních.
O dobrém hospodaření například svědčí skutečnost, že se zvýšila hodnota dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách o 13 mil. Kč, z toho drobného majetku
o 7,1 mil. Kč. Nemalá částka byla věnována na opravy nemovitého majetku.
Mezi významnější investice, rozsáhlejší opravy a nákupy dlouhodobého majetku v roce 2007
můžeme zejména uvést (dle jednotlivých zařízení, vč. vlastních kuchyní a prádelen):
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Kotíkovská 15 (Lochotín):
opravy omítek a malířské práce na pokojích, rozsáhlá obměna elektrických polohovacích
postelí a nábytku v pokojích uživatelů, manipulační vozíky k lůžku, televizní přístroje, ledničky
a další drobné elektrospotřebiče, cvičební a rehabilitační náčiní, nerezové vybavení do čistící
místnosti, kuchyňské vybavení do kuchyně zařízení (např. krájecí deska, kutr, manipulační
a pracovní vozíky).
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Západní 7 (Bolevec): rozsáhlá
výměna plastových oken a oprava lodžií v celém areálu, sprchovací lehátko, mechanické
manipulační vozíky k lůžku, sady pro magnetoterapii, termoport pro manipulaci se stravou,
myčky na nádobí, nábytek pro uživatele, cvičební a rehabilitační náčiní.
Domov se zvláštním režimem, Klatovská 145 (Bory): rozsáhlá obměna elektrických
polohovacích postelí a nábytku v pokojích uživatelů, transportní zvedák pro nepohyblivé
uživatele, mechanické manipulační vozíky k lůžku, rozvody společné televizní antény
i datových služeb v celém objektu, televizní přístroje a další drobné elektrospotřebiče, sady
pro magnetoterapii, zahradní technika, malířské a stavební práce (omítky) v objektu, oprava
podlahových krytin.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováček: rozsáhlá výměna plastových
oken a oprava vyzdívek v celém areálu, dětské herní prvky, elektrický vakuový zvedák,
nábytek, manipulační vozíky, pračka, vnitřní vybavení.
Denní stacionář Jitřenka: oprava vnitřních, sanitárních a podlahových povrchů, nábytek.
Pečovatelská služba a ošetřovatelská péče, vyvařovna pro důchodce a domovy
penziony pro důchodce: elektrický konvektomat do vyvařovny, nákup 3 referentských
vozů pro zdravotní sestry nestátního zdravotnického zařízení Domácí péče, výměna vodoměrů v DPD, pořízení gastronádob pro uživatele pečovatelské služby, kancelářský nábytek.
Ostatní střediska: rekultivace zahradní plochy v areálu objektu ředitelství, nákup 2 kusů
vozidel FORD TRANZIT pro rozvoz jídla pečovatelské služby.
Podle konkrétní provozní potřeby jsme v celém MÚSS Plzeň obměnili výpočetní a kancelářskou
techniku, popř. kancelářský nábytek. V souladu s vnitřními předpisy byly zaměstnancům
poskytnuty stanovené osobní ochranné prostředky, hlavně pracovní stejnokroje, pracovní
obuv aj. Pro zlepšení životního prostředí uživatelů pobytových zařízení jsme nakoupili ložní
prádlo, záclony a závěsy, ubrusy, výzdobu objektů, aj.
Uživatelům jednotlivých zařízení trvale rozšiřujeme sociální služby. Mimo hlavních činností,
tj. ubytování v pobytových zařízeních, stravování a komplexní ošetřovatelské, sociální,
rehabilitační a terapeutické péče, neustále zvyšujeme nabídku aktivizačních a zájmových
aktivit, možností kulturního, sportovního a společenského vyžití.
Uživatelé pobytových zařízení mohou bez omezení (pomine-li se případný zdravotní handicap) navštěvovat kina, divadla, výstavy, obchody, přijímat své přátele a rodinu a aktivně
se podílet na společenském životě. Dle požadavku zprostředkováváme a zajišťujeme
našich uživatelům služby holiče, kadeřníka, fotografa, duchovního apod. přímo v zařízení.
Samozřejmostí je, že mají možnost služby využívat i imobilní klienti, které ošetřující
personál dopraví k poskytnutí služby na mobilním zařízení, případně podle charakteru
služby ji umožní poskytnout přímo na pokoji.
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ROZVOJ A AKTIVITY ORGANIZACE
Vnitřní život jednotlivých domovů a dalších námi spravovaných zařízení je velmi bohatý.
Rozhodně se jednotlivá zařízení neuzavírají samy do sebe. Celá řada akcí je v rámci MÚSS
Plzeň společná, takže senioři mají možnost se vzájemně mezi sebou potkávat, poznávat se
a popovídat si o svých radostech, bohužel někdy i o bolestech nebo starostech svých
či jejich blízkých.
Ve spolupráci s plzeňským Rotary club bylo uspořádáno několik velmi hezkých společenských
setkání na různá zajímavá témata. Dobrá je také spolupráce s plzeňskými vysokými školami
a konzervatoří, které pro seniory v průběhu roku připravily velikonoční vystoupení studentů,
koncerty aj. V domovech v Západní 7 měli kulturní vystoupení i studenti z Francie. V rámci
studia se studenti ZČU v Plzni podílí i na celé řadě pečovatelských aktivit. V květnu při
setkání seniorů v Domažlicích měli naši klienti možnost ukázat své dovednosti ve zpěvu
a tanci. Již tradicí se staly letní zahradní slavnosti v zařízení Lochotín, kde se schází senioři
ze všech našich zařízení se zástupci města za přispění dobré živé hudby, vystoupení dětí
a drobného pohoštění. I v průběhu roku jsou zahradní prostory domovů, a to nejen
na Lochotíně, využívány pro setkávání seniorů, zahradní grilování, různá taneční a hudební
vystoupení, drobné sportovní hry apod. Seniory jsou velmi oblíbené akce pořádané
mateřskými školami. Ti nejmenší tak postupně získávají kontakt se staršími spoluobčany.
Zástupci domovů pro seniory měli možnost se zúčastnit i Dne seniorů v Mostu. Závěr roku
již tradičně patří mikulášským a vánočním besídkám a setkání se zástupci města. Program
zpestřila i vystoupení studentů a společná posezení, při nichž se zpívaly koledy.
Velmi bohatý je vždy i program dětí v domově Nováček a Denním stacionáři Jitřenka
a dalších denních zařízeních pro děti. Jsou to například rekreační pobyty v Březí u Čachrova,
v Jesenici a ve Smržovce, setkání zdravotně postižených dětí v Plzni a ve Stodě, aktivní účast
na koncertu TV NOVA „Chceme žít s Vámi” v Praze a oblastní přehlídce v Tachově, Den
radosti, her a soutěží, Den dětí, kulturní vystoupení dětí na setkání seniorů v Domažlicích
a na zahradní slavnosti, návštěvy v cukrárnách, v ZOO, v psím útulku, na pouti, exkurze
v zahradnictví, Mikulášská diskotéka, vánoční besídky a mnoho dalších.
V průběhu roku se děti i senioři aktivně podílí na různých terapeutických činnostech
(muzikoterapie, nácvik motoriky prstů, drobné ruční práce, práce v dílnách, taneční, hudební a pěvecké aktivity, canisterapie, společenské a sportovní hry a mnoho dalších aktivit).
Stranou pozornosti nezůstává ani spolupráce našich zaměstnanců s externími subjekty.
Pravidelně se vyměňují zkušenosti na poradách s jinými poskytovateli sociálních služeb,
zástupci organizací seniorů a zdravotně postižených občanů, MMP a Plzeňského kraje.
Zorganizovali jsme několik setkání s vedoucími pracovníky zařízení sociálních služeb,
například ÚSP ve Zbůchu a s dalšími v rámci kraje a republiky. Již tradiční je úzká spolupráce
zařízení Nováček 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.
Naše Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy má úzké vazby i na ostatní poradny a psychology v kraji a ČR. Je také odborným pracovištěm pro studenty ZČU v Plzni, kteří
zde získávají praktické zkušenosti. Umožňujeme také vykonávat v našich zařízeních praxi
studentům i z dalších škol. Například ze středních zdravotnických škol, sociálně právních
škol v regionu aj.
Radost nám i našim uživatelům jistě přinesla během roku společná setkání s představiteli
města, státní správy a dalšími významnými hosty.
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KAM SMĚŘUJEME
Jak již bylo ve výroční zprávě uvedeno, rokem 2007 se „odstartovala” zcela nová etapa
systému provozování sociálních služeb ve státě, založená na větší volnosti a svobodné volbě
uživatelů služeb. Mnohem větší důraz a podpora je kladena na prodloužení aktivního života
osob ve vlastním sociálním prostředí, v němž se cítí dobře, za podpory některé ambulantní
(terénní) sociální služby. Se změnami souvisí i úplně jiný způsob financování služeb a užití
prostředků ze státního rozpočtu. Významným nástrojem se stal příspěvek na péči, jehož
prostřednictvím jsou sociální služby všem dostupné a mohou je tak i využívat. Sociální službou
je podporován běžný, co nejvíce samostatný způsob života a co nejdelší setrvání klienta
v jeho domácím prostředí. Umožňuje hlavně seniorům prožít aktivní a důstojný život.
Lidé nejsou jen pasivními příjemci služby. Jsou ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb,
pokud je jejich pomoci třeba, aktivními účastníky při uspokojování svých vlastních potřeb.
V naší každodenní práci proto uplatňujeme vůči uživatelům sociálních služeb několik
hlavních principů:
■ nezávislost, nikoli závislost na poskytovateli služby
■ rovnost bez diskriminace
■ začlenění, nikoli sociální vyloučení
■ respektování jejich individuálních potřeb a potřeb společnosti, neexistuje univerzální
model vyhovující všem
■ poskytování sociální služby je partnerství s uživatelem a společná práce.
Poskytované sociální služby máme založené na stanovených a uplatňovaných standardech kvality pro poskytování sociálních služeb. Říkají uživatelům služeb a jejich rodinám,
co mohou očekávat, a nám poskytovatelům, jak dobré služby máme poskytovat. Jsou tím
dány záruky uživatelům služeb a jejich rodinám. Definovaná kvalita se tak stává naším
veřejným prohlášením.
Velmi aktivně jsme se účastnili na přípravě a nadále se podílíme na komunitním plánování
ve městě, tzn. na definování a způsobu uspokojení potřeb komunity a potřeb jednotlivců.
Základním uplatněným postupem je zde přitom to, že služby by se měly přizpůsobovat
potřebám lidí a nikoli naopak. Je rovněž životně důležité, aby služby, které jsou k dispozici,
byly směrovány k lidem, kteří je nejvíce potřebují. Komunitní plánování tak napomáhá
vytvořit plán rozvoje služeb jak pro poskytovatele, tak pro různé uživatele služeb (senioři,
rodiny s dětmi, osoby zdravotně postižené, osoby ohrožené závislostí a v sociální krizi atd.).
Přestože se nám již podařilo, aby spoluobčané získali povědomí o způsobu a formách
námi zajišťovaných sociálních služeb, je potřeba i v budoucnu vhodnou formou pokračovat
v informování veřejnosti o dostupnosti poskytování sociálních služeb. Velmi vhodným
nástrojem byl například měsíčně vydávaný Zpravodaj, zprávy v denním tisku, internetové
informace, inzeráty, umístění v katalogu poskytovatelů sociálních služeb, prezentace
na různých společenských akcích a konečně i tato Výroční zpráva za rok 2007.
Protože sociální služby poskytuje ve městě více poskytovatelů a vznikla v této oblasti poměrně
silná konkurence, jediným způsobem jak obstát, je zajistit efektivní fungování organizace
a vlastního provozu, za přispění uplatňovaného a rozvíjeného systému standardů jakosti.
Naší cestou do budoucna je úzká specializace poskytovaných sociálních služeb. V rámci
tohoto procesu se proto postupně zaměřujeme pouze na poskytování sociálních služeb,
které jsou uvedeny v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ty chceme učinit
občanům dostupnější a kvalitnější, přičemž se zbavujeme činností, které lze pro občany
města efektivněji zajistit jinou formou, nebo které bude lépe, vhodněji a kvalitněji vykonávat
jiný subjekt.
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ROZVAHA
K 31.12.2007
(v tis. Kč)

FINANČNÍ ČÁST
AKTIVA

PASIVA

Stálá aktiva (netto) - celkem

238 315

dlouhodobý nehmotný majetek

0

dlouhodobý hmotný majetek

238 315

Vlastní zdroje

269 343

majetkové fondy

238 315

finanční a peněžní fondy

30 983
45

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 31.12.2007
(v tis. Kč)

796
5 757
55 847

Cizí zdroje

31 481

krátkodobé závazky

29 812

bankovní úvěry

0

přechodné účty pasivní

1 669

109
300 824

PASIVA CELKEM

300 824

Název položky

Hlavní
činnost

Spotřeba materiálu

27 105

2

Spotřeba energie

12 206

48

Služby

Hospodářská
činnost

9 962

0

103 383

228

Odpisy dlouhodobého majetku

9 410

0

Ostatní náklady

9 841

4

NÁKLADY CELKEM

171 907

282

Tržby z prodeje služeb

87 047

893

Osobní náklady

Aktivace
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Příspěvky a dotace na provoz
VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2007
(v tis. Kč)

62 509

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

41

0

1 912

0

921

1

81 419

0

171 340

894

-567

612
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ČASOVÁ ŘADA VYBRANÝCH
NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
(v tis. Kč)

FINANČNÍ ČÁST
Ukazatel
Spotřeba pohonných hmot

2003

2004

2005

2006

2007

521

555

582

632

659

673

14 060

14 528

12 972

13 515

14 063

13 608

Spotřeba ostatního materiálu

5 969

6 579

6 366

7 405

5 991

12 826

Spotřeba elektrické energie

2 955

2 893

3 206

2 985

3 364

3 283

Spotřeba plynu

217

147

181

179

321

173

Spotřeba tepla

7 746

7 650

7 855

7 492

7 447

7 059

Spotřeba vody

1 492

1 602

1 871

1 626

1 576

1 739

Opravy a udržování

3 095

5 962

8 342

8 203

9 447

6 527

Ostatní služby

3 949

4 178

8 371

8 688

8 354

9 962

Mzdové náklady

59 141

66 164

70 235

73 104

76 838

76 835

Zákonné sociální pojištění

20 540

23 020

24 488

25 460

26 817

26 776

Odpisy dlouhodobého majetku

7 391

7 378

7 462

7 660

8 393

9 410

Ostatní náklady

3 023

2 985

3 025

3 050

3 383

3 318

Spotřeba potravin

Náklady celkem

130 099

143 641

154 956

159 999

166 653

172 189

Příspěvek na provoz MMP

55 061

60 692

66 281

63 783

68 448

45 043

Provozní dotace ze SR

25 845

31 841

33 505

34 652

36 335

36 376

Úhrady za služby od klientů

41 798

45 223

46 876

49 437

52 741

74 010

Tržby od zdravotních pojišťoven

2 949

3 295

4 079

5 066

5 262

12 254

Zúčtování fondů

2 830

245

2 867

4 532

1 344

1 912

Ostatní výnosy

2 446

3 194

2 738

2 616

2 577

2 639

130 929

144 490

156 346

160 086

166 707

172 234

830

849

1 390

87

54

45

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

ČASOVÁ ŘADA
PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH
PLATŮ A PŘEPOČTENÉHO
POČTU PRACOVNÍKŮ

2002

Ukazatel

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Průměrný měsíční plat

12 416

13 450

14 657

16 105

17 106

17 933

Přepočtený počet zaměstnanců

394,0

407,8

397,4

374,5

370,8

352,7
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OBLOŽNOST
PROVOZOVANÝCH ZAŘÍZENÍ
V ROCE 2006

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

FINANČNÍ ČÁST
Průměrný denní
počet klientů

Obložnost zařízení
[%] zařízení

DZR, Klatovská 145

68,0

98,5

DZR, Kotíkovská 15

101,6

97,7

DZR, Západní 7

22,4

97,3

DS, Kotíkovská 15

172,4

95,8

DS, Západní 7

36,6

96,4

DPD, U Jam 23

124,4

77,8

DPD, Partyzánská 51

54,6

84,0

Zařízení

DPD, Nová Hospoda

114,4

97,8

Denní stacionář Jitřenka, Zábělská 43

22,8

91,2

DOZP Nováček, Rabštejnská 29

36,1

82,1

Denní zařízení pro děti od 1 do 3 let věku

44,7

155,8

Denní dětský respirační stacionář, Spojovací 5

26,1

100,6

Zařízení

2003

2004

2005

2006

2007

Domácí péče (počet klientů)

1 895

1 884

1 845

1 836

1 616

Pečovatelská služba (počet klientů)

1 577

1 652

1 719

1 783

1 754

Rozvážka obědů (počet za rok)

200 797

207 985

256 665

234 779

235 806

Ošetřovací dny celkem (DP a PS)

224 863

233 213

254 097

261 899

256 907

2003

2004

2005

2006

2007

Počet řešených případů

1 384

1 377

1 270

1 348

867

Počet uskutečněných konzultací

6 704

4 759

3 816

3 084

3 347

Počet osob (klientů)

1 475

1 683

1 639

1 932

1 016
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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 2.5.2008 následující hlavní činnosti:
a) provozování zařízení a poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
-

Domov pro seniory, Kotíkovská 15, Plzeň
Domov pro seniory, Západní 7, Plzeň
Domov se zvláštním režimem, 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, Krajní 5, Plzeň
Domov penzion pro důchodce, Prostřední 48, Plzeň

provozování zařízení a poskytování služeb v zařízeních pro předškolní děti
-

Denní dětský respirační stacionář, Spojovací 5, Plzeň

g) stravování zaměstnanců organizace
h) 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) pedikúra, manikúra
f)

STATUTÁRNÍ ORGÁN

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a ostatního zboží

Ing. Vladimír Chuchler – ředitel organizace

TELEFONNÍ
A FAXOVÉ SPOJENÍ

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

BANKOVNÍ SPOJENÍ

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