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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám, z pozice ředitele organizace, předložit v této formě již
pátou Výroční zprávu Městského ústavu sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň.

I rok 2008, stejně jako roky předešlé, znamenal v MÚSS Plzeň rok podstatných změn, a to
jak v oblasti struktury poskytovaných sociálních služeb, tak v oblasti řízení a financování
chodu celé příspěvkové organizace.
V průběhu zmiňovaného roku MÚSS Plzeň dokončil proces své specializace na poskytování
registrovaných sociálních služeb. V této souvislosti lze konstatovat, že s koncem roku
2008 přestaly útvary MÚSS Plzeň zajišťovat činnosti, které přímo nesouvisí s poskytováním
registrovaných sociálních služeb ve smyslu zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Byl dokončen proces transformace dříve provozovaných Domovů penzionů pro důchodce
na Domy s pečovatelskou službou a jejich předání novému správci, stejně jako proces
převedení dříve provozovaných předškolních zařízení (jesle pro děti a denní dětský
respirační stacionář) do správy příslušných mateřských školek.
Tento technicko-organizačně velmi náročný proces umožnil úzkou specializaci organizace
na poskytování registrovaných sociálních služeb a na zajištění bezprostředně na ně navazujících pomocných činností (stravování, praní prádla, doprava).
V rámci procesu specializace organizace pouze na poskytování sociálních služeb začaly
být již v průběhu roku 2008 zabezpečovány důležité pomocné činnosti (úklid objektů)
prostřednictvím externího dodavatele.
Po cca ročních pozitivních zkušenostech s provozováním této činnosti dodavatelskou
formou lze konstatovat, že na základě smluvního vztahu s dodavatelem lze v budoucnu
zajistit i ostatní pomocné činnosti (stravování a praní prádla), dosud vykonávané
zaměstnanci MÚSS Plzeň.
V rámci své hlavní činnosti, kterou je poskytování registrovaných sociálních služeb,
se MÚSS Plzeň během uplynulého roku pevně etabloval na trhu se sociálními službami
v Plzni, Plzeňském kraji i v České republice.
Činnost organizace byla, stejně jako v předchozích letech, založena na vícezdrojovém
financování (dotace MPSV, příspěvek zřizovatele, vlastní výnosy).
V roce 2008 se v ekonomice příspěvkové organizace pozitivně projevil růst vlastních
výkonů. To bylo způsobeno především nárůstem průměrného příspěvku na péči u jednotlivých uživatelů využívajících námi poskytované služby, a tedy i úhrad za námi poskytnutou
péči. Tím, že jsou do našich pobytových zařízení přijímání uživatelé s vyšším přiznaným
příspěvkem na péči, naplňuje MÚSS Plzeň nejen věcný záměr zákona číslo 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, to jest preferenci terénních a ambulantních sociálních služeb před
službami pobytovými, ale zvyšuje si tím i podíl vlastních tržeb na celkových výnosech. Během
jednoho roku se podařilo zvýšit průměrný měsíční příspěvek na péči na jednoho uživatele
využívajícího poskytované pobytové sociální služby o 958,- Kč.
V souvislosti se zvyšujícím se průměrným měsíčním příspěvkem na péči uživatelů
využívajících registrovaných pobytových sociálních služeb a tím i se zvyšujícím se stupněm
závislosti na pomoci jiné osoby se logicky zvyšuje i množství provedených zdravotních úkonů
a s tím souvisejících plateb od zdravotních pojišťoven za provedené zdravotní úkony.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE
Výše uvedeným způsobem se zvýšil podíl vlastních tržeb na celkových výnosech na 49,69 %
a tím i schopnost „sebefinancování organizace“ v roce 2008.
MÚSS Plzeň se v rámci probíhajících projektů řešících optimalizaci řízení (Optimalizace
správy města Plzně) a optimalizaci vynakládání finančních prostředků na sociální služby
ze strany města Plzně (Monitorovací systém sociálních služeb města Plzně) zapojil do obou
realizovaných projektů, z nichž zejména projekt monitorující a na základě finanční náročnosti
pro město Plzeň porovnávající jednotlivé poskytovatele a poskytované sociální služby na
území města se jeví jako vysoce racionální a pro budoucí řízení sociálních služeb ve městě
jako smysluplný.
V průběhu loňského roku se všichni zaměstnanci organizace věnovali, stejně jako
v předchozích letech, zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. V prvním pololetí
byla tato snaha konfrontována s inspekčním týmem KÚ Plzeňského kraje, který po vykonané
Inspekci kvality sociálních služeb konstatoval, že MÚSS Plzeň dosáhl 127 bodů z celkového
počtu 144, a že splňuje standardy kvality sociálních služeb dobře.
Uvedené výsledky organizace by nebyly realizovatelné bez každodenní práce všech
zaměstnanců, kterým za jejich nepřetržitou, fyzicky i psychicky náročnou činnost patří mé
velké poděkování.
Na tomto místě je třeba z mé strany též poděkovat všem s naší organizací spolupracujícím představitelům města Plzně, útvarům magistrátu města Plzně a všem spolupracujícím
subjektům, jmenovitě pak paní JUDr. Marcele Krejsové, 1. náměstkyni primátora města
Plzně a Ing. Radoslavu Kozákovi, řediteli Úřadu služeb MMP.
V neposlední řadě bych rád poděkoval všem uživatelům využívajícím námi poskytované
sociální služby za jejich důvěru, se kterou si vybrali za poskytovatele právě naši organizaci.
V Plzni, duben 2009

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

5

OBSAH

3

Úvodní slovo ředitele organizace

6

Poslání organizace

11

Organizační struktura a personální politika v organizaci

13

Rozpočet a hospodaření organizace

15

Rozvoj a aktivity organizace

18

Kam směřujeme

19

Finanční část

22

Identifikační údaje, adresář

POUŽITÉ ZKRATKY
A POJMY
DDRS

Denní dětský respirační stacionář

DOZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením

DPH
DS
DZR
EU

Daň z přidané hodnoty
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Evropská unie

MMP

Magistrát města Plzně

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MÚSS Plzeň

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

RMP

Rada města Plzně

ZMP

Zastupitelstvo města Plzně

6

POSLÁNÍ ORGANIZACE
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.
MÚSS Plzeň v roce 2008 zajišťoval služby v těchto plzeňských zařízeních:
POBYTOVÉ SLUŽBY PRO SENIORY
Domov pro seniory „Sedmikráska“
(Kotíkovská 15)
Domov pro seniory „Kopretina“
(Západní 7)
Domov se zvláštním režimem „Sněženka“
(Klatovská 145)
Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“
(Kotíkovská 15)
Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“
(Západní 7)
SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“
(Rabštejnská 29)
Denní stacionář „Jitřenka“
(Zábělská 43)
TERÉNNÍ SLUŽBY SENIORŮM, RODINÁM S DĚTMI,
OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Pečovatelská a ošetřovatelská služba
(okrsek č. 1 v U Jam 23, č. 2 v Suvorovova 34, č. 3 v Klatovská 90, č. 4 v Partyzánská 53)
Domácí péče (Home care)
(Klatovská 90)
OSTATNÍ SLUŽBY
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Klatovská 90)
Vyvařovna jídel pro důchodce
(Macháčkova 47)
Domovy penziony pro důchodce
(U Jam 23, Krajní 5 a Prostřední 48)
Denní dětský respirační stacionář
(Spojovací 5)
V rámci doplňkové činnosti byly plzeňským občanům volně nabízeny a poskytovány služby
maséra, pedikérky, rekondiční a regenerační služby. Pro další městskou příspěvkovou
organizaci byla zpracovávána mzdová a personální agenda. V omezeném množství
se pronajímaly nevyužívané nebytové prostory, ve stravovacích provozech prodávaly obědy
cizím strávníkům a pralo prádlo v prádelnách pobytových zařízení.
Celá sociální oblast doznala v posledních dvou letech v souvislosti se schválením zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výrazných změn. Zákon nabyl účinnosti k 1.1.2007,
a přestože již byl několikrát zpřesňován a novelizován, jeho význam a dopad do naší
společnosti neustále stoupá. Tento právní předpis upravuje existenci a poskytování různých
druhů služeb z oblasti sociálního poradenství, sociální péče a sociální prevence. Dále je
nastaven prvek kvality poskytování sociální služby a systém její následné kontroly ve formě
inspekce. Logicky se vyvolané změny nevyhnuly ani MÚSS Plzeň a měly dopad i do dění celé
organizace, města i kraje.
Stárnutí populace neustále zvyšuje význam systému sociálních služeb pro společnost.
Jeho úkolem je kromě reakce na demografické změny také snaha o zamezení sociálního
vyloučení lidí. Investice do sociálních služeb a jejich infrastruktury se jeví z dlouhodobého,
ale i střednědobého hlediska, jako velice efektivní. Se změnou struktury společnosti je tento
obor velmi perspektivní.
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Podíl osob se zdravotním postižením představuje podle odhadu Českého statistického úřadu
(ČSÚ) téměř deset procent z celkové populace. Senioři starší 65 let nyní tvoří asi 15 procent
obyvatelstva ČR. V roce 2030 by jich mělo být podle propočtů demografů téměř čtvrtina
obyvatel, v polovině století dokonce třetina společnosti. Tyto skutečnosti se pochopitelně
nevyhýbají ani Plzni a plzeňskému regionu.
Řešení procesu stárnutí populace, postavení seniorů a osob se zdravotním postižením
ve společnosti, osob a skupin vyloučených či ze sociálního hlediska zranitelných a jejich
zpětného začleňování do společnosti se stává stále významnější. Do sociálních služeb
ve městě se zapojuje mnohem více subjektů než v minulosti. Vytváří se aktivizační
programy přípravy na stáří a aktivního prožívání stáří. Ve vztahu k lidem s postižením
bylo významným posunem zavedení příspěvku na péči, za který si lze nakoupit vyhovující
službu dle individuálních potřeb jednotlivce. Zpracovávají se různé analýzy potřeb a zdrojů
všech veřejných služeb, kde sociální služby a následně komunitní plán sociálních služeb
tvoří významnou součást. Nalézají a kvantifikují se ty sociální skupiny obyvatelstva, které
zasluhují nejvíce pozornosti a pomoci. Potřebnost konkrétního druhu služby, zjišťovaná
metodou komunitního plánování, vychází z potřeb jednotlivých obcí. Sociální služby se
zdůrazňují jako nástroj ochrany před sociálním vyloučením, klíč k aktivnímu začleňování
nejvíce zranitelných osob a jako oblast rostoucích příležitostí pro zaměstnání. Lidé
s postižením nejsou pouze uživateli služeb, často sami služby poskytují, svůj význam mají
rovněž i svépomocné organizace. Právě komunitní plán je sjednocujícím podkladem pro
dlouhodobější rozvojovou strategii města, regionu i kraje ve stávajících, ale i budoucích
podmínkách působnosti města či plzeňského regionu.
Základním smyslem zejména sociálních služeb je aktivizace, zplnomocňování, podpora
samostatnosti a integrace osob s postižením do většinové společnosti. Stavebním kamenem pro poskytování kvalitních sociálních služeb je snaha umožnit jejím uživatelům žít
způsobem běžným pro jejich vrstevníky, posilovat nezávislost každého jednotlivce, hájit
lidskou důstojnost a přistupovat ke člověku jako k jedinečné lidské bytosti.
Dostupné a včas poskytnuté poradenství a pomoc může být někdy účinnou prevencí před
sociálním vyloučením jedince, který se najednou, z plného zdraví, potýká s nemocí a ocitl
se závislý na pomoci druhé osoby. 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.
V uvedeném kontextu v oblasti poskytování sociálních služeb a poradenství významně
působí i naše příspěvková organizace, Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Splňuje
zákonem o sociálních službách povinnost registrace k poskytování sociálních služeb.
Organizace zaznamenala v posledních dvou letech významné změny. Nastoupený proces
specializace organizace pouze směrem k poskytování sociálních služeb v Plzni a blízkém
okolí se postupně stal realitou. V průběhu roku 2007 a 2008 se nám podařilo organizačně
a provozně připravit a převést část svých aktivit na jiné subjekty města. Jednalo se
od 1.1.2008 o Azylový dům, který nebyl spravován v režimu sociálních služeb, ale jen jako
nájemní bydlení pro osoby, které se ocitly z nejrůznějších důvodů ve finanční krizi. Dále
o obě Denní zařízení pro děti ve věku od 1 do 3 let věku v Puškinově ulici 5 a Na Celchu 33.
Od 1.9.2008 byl u nás ukončen provoz Denního dětského respiračního stacionáře ve Spojovací 5. Všechna tato zařízení byla převedena pod správu bezprostředně sousedících
mateřských škol. Tím se pro město značně zjednodušilo řízení těchto městských zařízení.
Samostatným problémem byl převod všech plzeňských Domovů penzionů pro důchodce
(DPD) do jiného režimu provozu. Fungování těchto domovů se do konce roku 2006 řídilo
zákony pro oblast sociální péče, a to jak z hlediska provozního, tak zejména způsobu určování
úhrad za pobyt. Tato zařízení však byla typologicky vyňata ze zákona o sociálních službách
a bylo nutno vzniklou situaci řešit. Proto byla již začátkem roku 2007 zahájena složitá
příprava na převod DPD na formu domů s pečovatelskou službou (DPS). Prvním objektem
byl DPD, Partyzánská 53, který od 1.1.2008 přešel na centrálního správce městského
majetku a změnil se na DPS. V polovině roku přešel na formu DPS další DPD, Krajní 5
a ke konci roku též objekty DPD, Prostřední 48 a U Jam 23. Tím byla zakončena první etapa transformace MÚSS Plzeň a vyjmuty veškeré činnosti, které nepodléhají režimu zákona
o sociálních službách. Poslední připravovanou změnou byl od 1.1.2009 realizovaný převod
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Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Klatovská 90 na neziskovou organizaci. Odborné sociální poradenství je sice upraveno v zákoně o sociálních službách, avšak
předání poradny mimo městem řízené organizace a MÚSS Plzeň se do budoucnosti jevilo
jako provozně efektivnější.
Přes tyto výše uskutečněné změny jsme i nadále jedním z největších poskytovatelů sociálních
služeb ve městě a okolí. Hlavním posláním naší organizace je pomáhat lidem, jež potřebují
cizí pomoc, udržet si nebo znovu nabýt své místo ve svém přirozeném společenství. Poskytování sociálních služeb neustále přizpůsobujeme lidem a ne naopak. Podporujeme rozvoj
nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů. Plně si uvědomujeme, že naším
smyslem je udržet co nejdéle lidi ve vlastním domácím prostředí, obnovit nebo zachovat
jejich původní životní styl a ne je umisťovat do "umělých" domovů, kde je jim sice poskytována vysoká úroveň odborné péče, ale přesto dochází k jejich vytržení z dosavadního
sociálního prostředí, na něž byli zvyklí a do jisté míry psychicky strádají. Cílem naší práce
je pomáhat žít lidem jejich běžným životem, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit
volného času, zapojit se do života ve svém okolí. Umožnit jim starat se v maximální míře
sám 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. Z těchto
důvodů preferujeme služby, které umožňují lidem žít co nejdéle ve vlastním domově,
v rámci vlastního přirozeného společenství. Jedná se tedy o terénní služby a některé
ambulantní služby.
K nejvýznamnějším MÚSS Plzeň poskytovaným sociálním službám v tomto směru patří
pečovatelská služba. Uplatňuje se hlavně u osob se sníženou schopností sebeobsluhy.
Lidé tak mohou zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, vést důstojný a co nejvíce
samostatný život. Profesionální pečovatelky, vysoce kvalifikované pracovnice v sociálních
službách, pomáhají uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, při zajištění chodu domácnosti,
poskytnutí stravy nebo pomáhají při zajištění stravy. Stávají se prostředníky při prosazování
jejich práv a zájmů, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, zabezpečují
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, poskytování informací a další
aktivity. Veškeré tyto úkony jsou zcela zdarma pro účastníky odboje, pozůstalé manžele
nebo manželky po účastnících odboje starších 70 let a pro další osoby vyjmenované
právními předpisy.
Komplexnost sociální služby doplňuje navazující činnost našich pracovníků nestátního
zdravotnického zařízení domácí péče (Home care). Nejedná se sice o sociální službu
ve smyslu zákona o sociálních službách, ale svým charakterem je podobná. Domácí
péče napomáhá hlavně starším občanům, u nichž dojde ke změně zdravotního stavu,
kterou již nemohou sami zvládnout laickou péčí, poskytovat jim na základě rozhodnutí
jejich ošetřujícího lékaře odbornou zdravotní pomoc přímo v jejich domácím prostředí.
Ošetřovatelky, kvalifikované zdravotní sestry s dlouholetou praxí, sami navštěvují pacienty
a poskytují jim stanovenou komplexní zdravotní ošetřovatelskou péči. Jedná se například
o přípravu a dohled nad užíváním léků, o 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.
Výhodou pro klienta je skutečnost, že úkony jsou poskytovány zcela zdarma, neboť jsou
hrazeny zdravotními pojišťovnami z veřejného zdravotního pojištění.
Při poskytování jednotlivých sociálních služeb vždy přihlížíme k situaci jednotlivých osob
a rodin, v nichž tito lidé žijí. Přednostně doporučujeme a volíme terénní služby. Nastane-li
však situace, kterou nedokáže zvládnout vlastní rodina, např. z důvodu pracovního vytížení,
z důvodu omezení soběstačnosti osoby vlivem věku nebo zdravotního stavu či jiných
závažných důvodů, umožňujeme využít též naše pobytové sociální služby. Potřebná úroveň
pomoci o druhou fyzickou osobu, vyjádřená příspěvkem na péči dle zákona o sociálních
službách, by však v těchto případech měla být minimálně ve II. stupni závislosti.
Jedná se o domovy pro seniory, kde bydlí převážně lidé se starobním a invalidním důchodem
odkázaní na pomoc druhé osoby, nebo o domovy se zvláštním režimem, určené pro starší osoby s větším zdravotním postižením. Vytváříme pro ně co nejpříjemnější a klidné prostředí.
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POSLÁNÍ ORGANIZACE
Chceme, aby se zde cítili jako ve svém domově, kde vedou důstojný život, je nasloucháno
jejich problémům, kde jsou v mezích možností plněny jejich fyzické, psychické, emocionální,
společenské i duchovní potřeby. Snažíme se u nich rozvíjet či co nejdéle udržet každodenní
návyky a soběstačnost v základních životních dovednostech. V průběhu poskytování
kterékoli pobytové sociální služby klademe důraz na udržení kontaktů s přirozeným sociálním prostředím každého uživatele. 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. Sociální služby se podle
potřeby jednotlivých klientů přizpůsobují a průběžně plánují a upravují. Každý uživatel
má právo si sjednat fakultativní služby, vybrat si svého klíčového pracovníka, individuálně
se zapojit do terapeutických činností nabízených v jednotlivých domovech.
Samozřejmostí je dodržování vzájemné tolerance a důvěry personálu vůči uživatelům
a zásad etického kodexu pracovníků v sociálních službách.
Obdobnou sociální službou, jako jsou domovy pro starší občany, je Domov 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 samy
nezvládají péči o takto postižené děti. Nedílnou součástí denních aktivit jsou kromě
ubytování a stravování různé aktivizační činnosti, komplexní ošetřovatelská, výchovná, vzdělávací, rehabilitační, sociální a terapeutická péče. Podle schopností, potřeb a zdravotního
stavu uživatelů je jim zajištěno také 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. Sociální služba je plánována
podle požadavku rodičů jako celoroční, nebo jako týdenní.
V režimu ambulantních sociálních služeb je provozován Denní stacionář „Jitřenka“. Je určen
pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé osoby od 7 do 50 let, s přidruženým lehkým
tělesným nebo smyslovým postižením. Cílem je zabezpečení co nejvyšší míry samostatnosti
a zajištění plnohodnotného života srovnatelného s životem vrstevníků v domácím prostředí.
Pomáháme uživatelům zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu, včetně hygieny,
organizovat pro ně různé výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti,
zprostředkovávat jim kontakt se společenským prostředím a mnoho dalšího. Tato forma
sociální služby umožňuje klientům neztrácet pravidelný kontakt s rodinou a se společenským prostředím. Toto má na ně značně pozitivní vliv, hlavně na jejich psychický stav.
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.
V roce 2008 jsme též ještě zajišťovali odborné sociální poradenství prostřednictvím vlastní
Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Profesionální psychologové pomáhali
vyřešit těžkosti v partnerském nebo rodinném soužití, ubránit se násilí v rodině, v obtížné
životní situaci, která negativně působí na jejich psychické a sociální funkce, a při dopomoci
svých práv a zájmů.
Jak již bylo řečeno v úvodu, rok 2008 byl posledním, kdy jsme ještě provozovali Denní dětský
respirační stacionář pro předškolní děti s respiračními onemocněními, a Domovy penziony
pro důchodce.
V respiračním stacionáři jsme pomocí léčebných procedur (inhalací, rehabilitací) umožnili
dětem s alergologickými onemocněními, sníženou imunitou a dýchacími obtížemi postupné
zařazování do normálního dětského kolektivu ve školním věku.
Domovy penziony pro důchodce byly v minulosti určeny pro starší občany, kteří dosáhli
věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a jejichž zdravotní stav byl ještě
takový, že nepotřebovali komplexní péči. Nedílnou součástí naší základní péče byly i některé
terapeutické a aktivizační služby, například muzikoterapie, připojení na internet, jazykové
a hudební kroužky a mnoho dalšího.
Musíme říci, že se naši uživatelé za poslední roky, zejména za dobu fungování zákona
o sociálních službách, opravdu stali našimi zákazníky, kteří mají možnost vyjednávat
o způsobu i míře poskytování služby, a tím i o kvalitě svého života.
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POSLÁNÍ ORGANIZACE
Uživatel sociálních služeb není jen pasivním příjemcem péče, stává se aktivním činitelem
změn. Jedině on je „expertem“ na vlastní potřeby a osobní cíle. Posílila se i úloha sociálního
poradenství, jehož význam narůstá s neustále zvyšujícím se množstvím informací. Orientace
ve světě rychlých a neustále se obměňujících informací je problémem i pro silné jedince
v plném zdraví, kteří jsou navíc schopni si lépe obhájit všechna svá práva.
O kvalitě naší práce jistě svědčí i výsledky zjištěné při inspekci kvality sociálních služeb
provedené podle příslušných ustanovení zákona o sociálních službách na pobytovém
zařízení Domov pro seniory „Kopretina”, Západní 7.
Bylo dosaženo vysokého ohodnocení kvality námi poskytovaných sociálních služeb:
zařízení splnilo požadavky na něj zákonem kladené na 88,2 %. Inspekce kvality sociálních
služeb konstatovala plnění povinností poskytovatele sociální služby a kvality poskytovaných
sociálních služeb hodnocením „dobře“. Ani v jednom případě nebyly zjištěny nedostatky, které by jakýmkoli způsobem porušily ustanovení právních předpisů vztahujících se
k poskytování sociálních služeb.
Na výsledky inspekce sociálních služeb jsme opravdu právem pyšni, neboť většina
registrovaných sociálních služeb v ČR, které byly v posledních dvou letech podrobeny
inspekci kvality sociálních služeb, nebyla hodnocena ani hodnocením „dostatečně“, tzn.
nesplnila zákonem požadovaných min. 50 % požadavků.
Velmi dobré hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb naší organizací je výsledkem dlouhodobé práce a investic do lidských zdrojů, stejně jako každodenní zodpovědné
a vynikající práce všech zaměstnanců organizace.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ POLITIKA
Kvalitní pracovní kolektiv organizace řídil v průběhu celého roku 2008 ředitel pan
Ing. Vladimír Chuchler. Významnější personální změny proběhly již během několika
posledních roků a tak hlavní pozornost byla věnována prohlubování a zvyšování kvalifikace
personálu a udržení efektivního způsobu řízení firmy a jednotlivých provozovaných zařízení,
popř. optimalizaci vybraných činností.
VRCHOLOVÉ VEDENÍ TVOŘILI V ROCE 2008 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 „Sedmikráska”, Kotíkovská 15
Iva Koubová, vedoucí Domova pro seniory „Kopretina”, Západní 7
Eva Dobrá, vedoucí Domova se zvláštn. režimem „Sněženka”, Klatovská 145
Mirka Netrvalová, vedoucí Domova se zvláštn. režimem „Čtyřlístek”, Kotíkovská 15
Libuše Šebestová, vedoucí Domova se zvláštn. režimem „Petrklíč”, Západní 7
Marie Šoltysová, vedoucí Provozního oddělení zařízení Kotíkovská 15
Martina Ronzová, vedoucí Provozního oddělení 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, Petra Stehlíková, vedoucí Provozního oddělení zařízení pro děti a mládež **)
*)

Paní Mgr. Věra Kotrbatá odešla v průběhu roku 2008 na mateřskou dovolenou a ve většině úkolů
ji zastupovala paní Lenka Pecková.

**) Paní Jana Králová odešla v průběhu roku 2008 mimo organizaci a od 18.8.2008 oddělení řídila paní Petra
Stehlíková.

Významně jsme se podíleli na projektu „Optimalizace správy města Plzně”. Nositelem úkolu
byla renomovaná poradenská firma Deloitte. Základním cílem projektu bylo zvýšení efektivity
vykonávaných činností a poskytovaných služeb, a to jak směrem ke klientům, tak směrem
od vnitřního chodu organizací k samosprávě. Realizace výstupů projektu postupně v příštích
letech přinese městu výraznou úsporu finančních i personálních zdrojů souvisejících se
správou města Plzně, při zachování a vylepšení stávajících standardů služeb poskytovaných
jednotlivým klientům.
Analýze byla podrobena i naše organizační struktura. Postupně jsme podrobně popsali
procesy, subprocesy a činnosti jednotlivých organizačních útvarů s cílem odstranit případné
duplicity, překrývání činností a agend, zprůhlednit procesy a personální strukturu, zefektivnit
vnitřní kontrolní mechanismus. Rozbor provázelo školení managementu organizace
poradenskou firmou, průběžné konzultace s vrcholovým vedením MÚSS Plzeň a návrh
doporučení na optimalizaci organizace.
Tím, že si MÚSS Plzeň již v roce 2004 nechal sám provést personální audit a veškeré návrhy
od této poradenské firmy plně zrealizoval, provázel projekt „Optimalizace správy
města Plzně” ve vztahu k MÚSS Plzeň jen menší doporučení, která jsou plně v souladu
s předchozími výstupy a jsou námi postupně připravována k realizaci.
Řízení lidských zdrojů trvale věnujeme velkou pozornost. Politiku odměňování zaměřujeme
na podporu motivace k výkonu. Máme propracovaný systém komplexního hodnocení
pracovníků. Různými formami aktivit podporujeme zájem pracovníků o zdravý životní styl.
Cílem je snížení nemocnosti a zvýšení pocitu osobní odpovědnosti za svůj zdravotní stav.
Důraz klademe na prevenci v oblasti péče o zdraví. Samozřejmostí jsou všechny zákonné
povinnosti v oblasti péče o zdraví zaměstnanců (lékařské preventivní prohlídky, nástupní
prohlídky, kontroly pracovního prostředí atd.).
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ POLITIKA
Umožňujeme našim zaměstnancům stravovat se přímo v jednotlivých zařízeních stravou
z vlastních kuchyní. Kde to z provozních důvodů nelze, obdrží stravenky. Jídlo a stravenky
jsou dotované nemalou měrou z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Pro všechny zaměstnance je zajištěno pravidelné vzdělávání, které odpovídá potřebám
jednotlivých lidí a pracovním pozicím. Manažerské schopnosti a dovednosti vedoucích
pracovníků jsou rozvíjeny formou externích školení, a to jak individuálně navštěvovaných,
tak organizovaných současně pro více účastníků, sloužících ke stmelení kolektivu.
Ke zlepšování pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání pracovníků v MÚSS Plzeň
významně napomáhá racionální a konstruktivní spolupráce odborové organizace s vedením organizace. Pravidla spolupůsobení jsou pravidelně sjednávána v Kolektivní smlouvě.
Ta upravuje též povinnosti zaměstnanců a nároky vyplývající z pracovního poměru a vztahy
mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Díky tomu mají všichni naši zaměstnanci také celou
řadu výhod, například pět týdnů dovolené, příspěvek na rekreaci, na penzijní připojištění,
možnost pestrého kulturního, sportovního a společenského vyžití. Přes všechny tyto
benefity se nedaří zajistit potřebný počet kvalifikovaných pracovníků na některé pracovní
pozice a zaměstnávání je doprovázeno velkou fluktuací. Jedná se zejména o pracovníky
v sociálních službách, střední zdravotnický personál aj. Jistě k tomu svojí měrou negativně
přispěly zákonem o sociálních službách striktně určené vysoké kvalifikační nároky na nové
uchazeče o zaměstnání.
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ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Legislativně upravuje hospodaření naší příspěvkové organizace MÚSS Plzeň zejména
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neboť byla zřízena
územním samosprávným celkem, Statutárním městem Plzeň. V průběhu roku se postupovalo podle Zastupitelstvem města Plzně schváleného ročního rozpočtu hospodaření.
Byl sestaven jako bilančně vyrovnaný.
Jako každoročně jsme vycházeli z vícezdrojového financování své hlavní činnosti.
Z nadpoloviční většiny je tvořily vlastní zdroje. Druhou nejvýznamnější položkou byl
neinvestiční a investiční příspěvek na provoz od zřizovatele. Významnou měrou se na
financování podílela též účelová dotace na úhradu provozních výdajů pro poskytovatele
sociálních služeb, schvalovaná MPSV ČR a přidělovaná prostřednictvím Krajského úřadu
Plzeňského kraje ze státního rozpočtu. Lepšímu hospodaření hlavní činnosti napomohl i zisk
vytvořený z vlastní hospodářské (doplňkové) činnosti. Na posílení zdrojů financování oprav
spravovaných nemovitostí jsme částečně využili i prostředky svých fondů. Nelze opomenout
i přijaté dary od fyzických či právnických osob, jimiž bylo možné přilepšit našim uživatelům.
Základem vlastních zdrojů a jejich nejvýznamnější složkou je tzv. ošetřovné, tj. vlastní úhrady
za pobyt a poskytované služby od uživatelů sociálních služeb, dále úhrady za poskytnutou
péči (ve výši příspěvku na péči přiděleného oprávněným osobám podle stupně závislosti
na pomoci jiné fyzické osoby) a úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní
úkony provedené vlastními zaměstnanci v pobytových zařízeních MÚSS Plzeň. Přestože
podíl úhrad z veřejného zdravotního pojištění zásluhou zdravotní politiky jednotlivých
zdravotních pojišťoven i v absolutním vyjádření postupně během roku klesal, dobrou
prací celého kolektivu jednotlivých zařízení se výpadek podařilo nahradit jinými finančními
prostředky, např. zajištěním vysoké obložnosti.
Výši maximálních úhrad za poskytnuté ubytování, stravu, sociální služby a poskytnutou
péči stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, a tak nelze výši vlastních úhrad zvyšovat zdražováním služeb, ale
jen množstvím poskytované péče a rozsahem provedených a hrazených služeb, včetně
zdravotní ošetřovatelské péče. Jednou z dalších cest je zajištění co nejvyšší obložnosti
jednotlivých zařízení. Ta dosahovala přes 97 % (viz finanční část této výroční zprávy tabulka
„Obložnost provozovaných zařízení v roce 2008”). Pouze DOZP „Nováček”a Denní stacionář
„Jitřenka” měly nižší obložnost, což je dlouhodobě způsobeno charakterem těchto zařízení
a v minulosti stanovenou maximální (teoretickou) kapacitou objektu DOZP „Nováček”.
Velmi dobře lze hodnotit i trvale vysoký počet klientů využívajících pečovatelskou službu
a ošetřovatelskou péči (Home care) a dosažený celkový počet ošetřovacích dnů u těchto
služeb (viz tabulková část).
Prvotně byl usnesením ZMP č. 646 ze dne 13.12.2007 schválen neinvestiční příspěvek na
provoz ve výši 71 717 tis. Kč a účelový příspěvek na investice 3 660 Kč. Protože se podařilo
lepším hospodařením získat další vlastní zdroje financování oproti původnímu rozpočtu,
snížil se po provedených rozpočtových změnách konečný provozní příspěvek od zřizovatele
až na 59 262 tis. Kč. Část uvolněných prostředků ve výši 9 729 tis. Kč byla převedena
do fondu reprodukce majetku na financování plánovaných investic. Celkový investiční
příspěvek zřizovatele tak činil 13 177 tis. Kč.
Také dotace na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu, přidělovaná již druhým
rokem podle pravidel zákona o sociálních službách, byla v průběhu roku několikrát měněna
až na konečných 31 374,1 tis. Kč. Z důvodu nedostatku finančních prostředků vyčleněných
na tento účel ve státním rozpočtu byla dotace sice menší, než o kterou jsme prvotně žádali,
avšak přesto velice významná. Financování provozu během roku nebylo ohroženo díky
ostatním příjmům.
Doplňkovým zdrojem na financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku a na posílení
zdrojů určených na opravy svěřeného nemovitého majetku byl použit fond reprodukce
majetku (investiční fond). V omezeném rozsahu byly pronajímány volné nebytové prostory
a prováděny za úhradu činnosti v rámci hospodářské činnosti pro jiné subjekty (např. prodej
obědů, praní prádla, masáže, zpracování mezd aj.).
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ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Strukturu příjmové části rozpočtu v roce 2008 podrobně znázorňuje tabulka „Časová řada
vybraných nákladů a výnosů” ve finanční části této výroční zprávy a následující graf:

Správnou cestou „řádného hospodáře” by nebylo jen posilovat příjmovou část rozpočtu,
ale ruku v ruce s tím musí jít i efektivní vynakládání získaných prostředků, tj. ve výdajové
straně rozpočtu. Přehled nákladových účtů za posledních pět roků 2004 až 2008 je podrobně
uveden v tabulkové části v závěru této výroční zprávy.
Důslednou realizací energetického auditu se nám i přes výrazné zdražení cen jednotlivých
energií podařilo u spravovaných zařízení udržet jejich nízkou měrnou spotřebu. Výdaje za
teplo jsou v důsledku zateplování objektů, výměnou oken a pochopitelně péčí personálu
jedny z nejnižších za poslední roky.
Velice významný podíl nákladů tvoří prostředky každoročně vynakládané na obnovu
vybavení pokojů našich klientů a vnitřního zařízení (např. celková obměna zastaralých
polohovacích lůžek, nábytku, oprava hygienického a sanitárního zařízení, malování, výměna
vnitřních dveří, podlahových krytin, nákup nádobí, prádla aj.) a na zlepšování pracovního
prostředí našich zaměstnanců (např. výpočetní a kancelářská technika, vybavení kanceláří,
sanitární zázemí, výměna oken aj.). Nemalé prostředky se vynakládají na zajištění provozní
bezpečnosti klientů a personálu (např. dokončení evakuačního výtahu v DOZP „Nováček”,
Rabštejnská 29, zahájení výstavby evakuačního výtahu v DZR „Čtyřlístek”, Kotíkovská 15,
rekonstrukce spojovací chodby v DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč”, Západní 7 aj.).
Díky velmi dobrému hospodaření se podařilo zajistit velký rozsah plánovaných oprav,
především spravovaných nemovitostí. Mezi ně patří například již zmiňovaná oprava
spojovací chodby v DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč”, Západní 7, další etapa výměny oken
na jednotlivých spravovaných objektech, oprava sanitárního zařízení klientů v DZR
„Čtyřlístek” a DS „Sedmikráska”, Kotíkovská 15 aj.
Zvyšující trend mají náklady na likvidaci infekčního odpadu. Je to zapříčiněno především
stárnutím populace klientů v pobytových zařízeních pro dospělé, kde neustále vzrůstá
počet uživatelů inkontinentních pomůcek, a tedy i množství vzniklých odpadů.
Lepšímu řízení uvnitř firmy nám jistě významnou měrou napomáhalo již od roku 2004
zavedené vnitropodnikové účetnictví. Tím, že každé nákladové středisko zná předem svůj
rozpočet hospodaření a jsou dány pravidla pro čerpání a tvorbu finančních zdrojů, lze lépe
využít případné vnitřní rezervy a celkově efektivněji hospodařit. Daří se tak 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 8,2 tis. Kč.
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ROZVOJ A AKTIVITY ORGANIZACE
Naše organizace provozuje svoji hlavní činnost jednak podle zákona o sociálních službách
jako poskytovatel s registrací poskytovatele sociálních služeb, současně a zejména podle
platné zřizovací listiny. Ta striktně vymezuje a určuje pro nás také povinnosti a pravidla
při efektivním a ekonomicky účelném využití a správě majetku ve vlastnictví zřizovatele.
Umožňuje, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, jsme
spravovali pro hlavní účel, k němuž jsme byli zřízeni (viz tabulka „Identifikační údaje”).
Nedílnou součástí zřizovací listiny jsou i vyjmenované okruhy doplňkové činnosti navazující
na hlavní účel organizace. Výkon těchto činnosti nesmí být dotován z prostředků veřejných
rozpočtů.
V předcházející části výroční zprávy již bylo uvedeno, že nám dobré hospodaření v roce
2008 umožnilo uskutečnit celou řadu aktivit.
Mezi významnější investice, rozsáhlejší opravy a nákupy dlouhodobého majetku v roce
2008 můžeme zejména uvést (dle jednotlivých zařízení, vč. vlastních kuchyní a prádelen):
Domov pro seniory „Sedmikráska” a Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek”,
Kotíkovská 15 (Plzeň - Lochotín):
oprava hygienického zařízení pro klienty, oprava společenských místností („skleníků”),
malířské práce na pokojích, výměna dveří, částečná výměna oken, zajištění digitálního
televizního příjmu, kompenzační pomůcky, elektrická polohovací lůžka, nákup výpočetní
techniky, oprava provozní místnosti sociálních pracovnic, vybavení některých kanceláří
nábytkem, drobné elektrospotřebiče, úprava prostředí domovů - nákup květin, výzdoby,
záclon aj.
Domov pro seniory „Kopretina” a Domov se zvláštním režimem „Petrklíč”, Západní 7
(Plzeň - Bolevec):
oprava hygienického zařízení pro klienty, oprava a rekonstrukce spojovací chodby, zajištění
digitálního televizního příjmu aj.
Domov se zvláštním režimem „Sněženka”, Klatovská 145 (Plzeň - Bory):
obměna elektrických polohovacích postelí a nábytku v pokojích uživatelů, oprava čistících
místností, částečná výměna oken, zajištění digitálního televizního příjmu, malířské práce aj.
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček”:
uvedení do provozu nového evakuačního výtahu aj.
Ostatní střediska:
nákup 2 kusů referentských vozů pro ředitelství, 2 kusů vozidel FORD TRANZIT pro rozvoz
jídla pečovatelské služby, stavební příprava pro výstavbu domova pro seniory a denního
stacionáře, Klatovská 90, výměna oken budovy střediska Doprava a služby, malování, oprava
podlahových krytin aj.
Podle konkrétní provozní potřeby jsme v celém MÚSS Plzeň pokračovali v obměně výpočetní
a kancelářské techniky, popř. kancelářského nábytku.
Pro zlepšení životního prostředí uživatelů pobytových zařízení jsme také nakoupili ložní
prádlo, záclony a závěsy, ubrusy, výzdobu objektů, aj.
Naším zájmem a cílem je, aby se naši obyvatelé v pobytových zařízeních cítili opravdu jako
ve svém vlastním domově. Tomu podřizujeme veškeré své aktivity, možnosti kulturního,
sportovního a společenského vyžití. Dobré prostředí vytváří také kvalitní a chutná strava.
Nedílnou součástí péče je i nabízená celá řada aktivizačních a zájmových aktivit. Samozřejmostí je komplexní ošetřovatelská, sociální, rehabilitační a terapeutická péče. Uživatelé
nejsou prakticky nikým omezováni a mohou podle svých možností (s ohledem na případný
zdravotní handicap) navštěvovat kina, divadla, výstavy, obchody, přijímat své přátele
a rodinu a aktivně se podílet na společenském životě. Podle potřeby zprostředkováváme
různé služby, například holiče, kadeřníka, fotografa, duchovního apod. přímo v zařízení.
Služby využívají 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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Jednotlivá zařízení se mohou pochlubit bohatým vnitřním životem. Kde je to možné, prolíná
se činnost v rámci celého MÚSS Plzeň. Senioři se velmi rádi vzájemně potkávají, povídají si
o radostech, někdy bohužel i o svých strastech. Věk není rozhodně překážkou poznávat něco
nového, učit se novým zkušenostem, například ovládat počítače a pracovat na internetu.
Dala by se vyjmenovat celá řada akcí, která se zapsala do „deníku aktivit” v roce 2008.
Za všechny jsou to v domovech Kotíkovská 15 například koncerty studentů konzervatoře,
vystoupení pěveckého sboru žáků ZUŠ Přeštice, velikonoční vystoupení dětí z MŠ, „Pálení
čarodějnic” spojené s táborákem a opékáním buřtů, celá řada akcí organizovaná Rotary
Clubem, zájezd na zámek Kozel, sportovní hry ve spolupráci se ZOO Plzeň na téma
Divoký západ, vánoční besídka, výstavky a nelze samozřejmě zapomenout na již tradiční
desátou Zahradní balónkovou slavnost, pořádanou i za účasti ostatních domovů MÚSS
Plzeň, kde byl velmi bohatý kulturní program pro duši, ale i něco dobrého na zakousnutí.
Seniory jsou velmi oblíbené akce pořádané mateřskými školami. Děti tak postupně získávají
kontakt se staršími spoluobčany.
Stranou nezůstávají ani ostatní zařízení. Například v DZR „Sněženka”, Klatovská 145 lze
mezi nejvýznamnější zařadit návštěvu hejtmanky Plzeňského kraje paní MUDr. Milady
Emmerové, CSc. a senátora pana ing. Jiřího Bise. Bylo zajištěno občerstvení a nechyběla
ani živá hudba. Ve spolupráci s ÚMO Plzeň 3 a městskou policií proběhla beseda „Jak si
nenechat ublížit”, doplněná ukázkou profesní sebeobrany policistů. Mimořádný úspěch
sklidilo taneční vystoupení obyvatel DZR v listopadu na přehlídce činností Domovů
Plzeňského kraje v Klatovech na doprovod písně „Tři oříšky pro Popelku”. Tradicí je také
každoroční zájezd na zámek Kozel. Mezi další hezké akce patří prohlídka Měšťanské besedy
v Plzni a mnoho dalších.
V domovech na Západní 7 se zase mohou mimo jiné pochlubit několika vystoupeními dětí,
například taneční skupiny TK IMPRO, veliký zájem byl o zpívání s dechovkou. Tradiční jsou
hezká posezení v blízké cukrárně, kde se „odehrává dámská jízda” obyvatelek domovů
společně s naší ergoterapeutkou, fyzioterapeutkou a sociální pracovnicí. Nechybí ani
sportovní odpoledne s poslechem živé hudby a grilováním u zahradního krbu. Poslední
dny v roce tradičně zaplnily oslavy Vánoc s programem studentů a vyprávěním Vánočního
příběhu. Nechyběl pochopitelně ani štědrovečerní kapr s bramborovým salátem.
Také pro klienty DOZP „Nováček” a Denního stacionáře „Jitřenka” byl rok 2008 plný
nových zážitků, poznání a zábavy. Ve spolupráci se zahraničními studentkami LF UK v Plzni
proběhl počátkem roku maškarní rej. Během roku to byla i další zábavná, soutěžní
a naučná odpoledne. Děti se pochopitelně každoročně nejvíce těší na Matějskou pouť
v Praze. Jaro a přicházející Velikonoce byly tématem společné akce s DOZP Stod.
Tradicí se stala účast na dubnovém charitativním koncertu „Chceme žít s Vámi”, pořádaném
televizí Nova v O2 aréně v Praze, kde vystupují známé a populární osobnosti a děti si zde
s nimi zazpívají, zatančí a popovídají. Léto patřilo výletům do přírody a týdenní letní
dovolené na chatě Prenet na Šumavě. O prázdninách se děti staly námořníky a absolvovaly
plavbu parníkem po přehradě Hracholusky. Prázdniny byly plné výletů a akcí, například
exkurze do Záchranné stanice ptactva, návštěva ZOO v Plzni a Praze, zahradnictví aj. Děti
z „Jitřenky” nacvičily několik hudebních představení a vystoupily s ním na festivalu „Na konci
léta” v Křižíkových sadech v Plzni, na Zahradní slavnosti v zařízení Kotíkovská 15 a jinde.
Každá vhodná chvíle byla věnována venkovnímu pobytu v zahradě u domova či u stacionáře a grilování na zahradě. Díky dárcům bylo možné pro děti z „Nováčku” uspořádat
mikulášskou nadílku, jízdy na automobilovém simulátoru aj. Dalo by se jmenovat mnoho
dalších hezkých a zdařilých akcí, jako například pečení v „Jitřence”, návštěvy různých
koncertů a představení, účast na výstavách s vlastními pracemi, vánoční setkání s rodiči
a přáteli aj. Výčet by nebyl úplný, kdybychom opomněli zmínit návštěvu pana primátora
ing. Pavla Rödla v Denním stacionáři „Jitřenka” v závěru roku.
V jednotlivých zařízeních působí vlastní terapeuti, jejichž cílem je naučit a prohloubit různé
dovednosti našich uživatelů, například provádí s nimi nácvik motoriky prstů, drobné ruční
práce, práce v dílnách, vaření, pečení, stolování, taneční, muzikoterapii, hudební a pěvecké
aktivity, společenské a sportovní hry a mnoho dalších aktivit.
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Milým společníkem se pro naše seniory stala psí slečna Brixi, která od podzimu napomáhá
v rámci canisterapie zlepšovat fyzický a psychický stav klientů, odbourávat jejich případné
sociální problémy a zprostředkovává terapeutický a společenský kontakt klienta se psem.
Naši zaměstnanci mají možnost si na různých akcích či při neformálních příležitostech
vyměňovat své zkušenosti i s ostatními externími subjekty, poskytovateli sociálních služeb,
zástupci organizací seniorů a zdravotně postižených občanů, škol, MMP a Plzeňského kraje,
aj. Během roku jsme se organizačně podíleli na několika setkáních s vedoucími pracovníky
zařízení sociálních služeb v rámci kraje a republiky.
Tradičně je velmi 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 našeho zařízení.
V našich pobytových zařízeních umožňujeme vykonávat odbornou praxi studentům z celé
řady škol (např. ze středních zdravotnických škol, sociálně právních škol v regionu aj.).
MÚSS Plzeň je otevřený i vůči studentům vysokých škol, zejména Lékařské fakulty v Plzni,
Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.
Již byla zmiňovaná neformální společná setkání s představiteli města, státní správy a dalšími
významnými hosty.
Od října byly doplněny názvy všech našich pobytových zařízení květinových přívlastkem.
Symbolizují podle květomluvy směr naší práce, zejména lásku, přátelství, krásu a lidskost.
Velice si vážíme ocenění „Anděl roku 2008”, udělené MÚSS Plzeň primátorem města Plzně,
za obětavou a nezištnou pomoc potřebným v oblasti poskytování sociálních služeb. Také
nás těší čestné uznání, které jsme obdrželi v rámci vyhlášení vítězů krajského kola
soutěže Stejná šance - Zaměstnavatel 2008, za zaměstnávání osob s nějakým zdravotním
handicapem.
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KAM SMĚŘUJEME
Ohlédneme-li se ještě jednou zpět, uplynulý rok 2008 byl již v pořadí druhým, kdy jsme
postupovali podle zcela nových pravidel provozování sociálních služeb ve státě, založených
na větší volnosti a svobodné volbě uživatelů služeb a legislativně podložených zákonem
o sociálních službách. Cesta ke starým a překonaným postupům je již definitivně uzavřena.
A tak je nutné přemýšlet a současně si klást otázky: „Jak dál?”, „Jak lépe?”, „Jak se tam
dostaneme?”, „Jaké příležitosti musíme využít?”, ale i takové: „Co nám brání plnit naše
poslání?”, nebo: „Jak poznáme, že jsme již dosáhli úspěchu?”.
V denní praxi se nám potvrzuje, že uživatelé našich služeb, a to nejen v pobytových
zařízeních, jsou stále více náročnější a vyžadují za své finanční prostředky kvalitní péči,
vstřícnost personálu, všestranně bohatší život v novém domově, vysokou míru soukromí,
ale i technické zázemí ve formě digitální televize, DVD, internetu apod. Do popředí
se dostávají terénní a ambulantní služby na úkor pobytových. To umožňuje zejména
seniorům prožít aktivní a důstojný život ve svém domácím a přirozeném prostředí.
Lidé vyžadují stále větší variabilitu služeb a přizpůsobení se jejich potřebám, tj. sociální služby
tzv. „šité“ na míru, umožňující pomoc v řešení různých životních situací, v nichž se člověk
ocitá. Z naší strany to znamená kontinuální zjišťování potřeb našich uživatelů.
Vysokou měrou nám k tomu napomáhá již citovaný úspěšně rozběhnutý proces komunitního
plánování ve městě Plzni. Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání
existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami (potenciálních) uživatelů
služeb. Výsledek provedeného srovnání slouží i nám jako jeden z klíčových podkladů pro
zformulování priorit v oblasti sociálních služeb ve městě. Díky komunitnímu plánování
se podařilo zapojit nejen poskytovatele, ale i uživatele (včetně těch budoucích) do přípravy
a uskutečňování plánu sociálních služeb. Jedním z mnoha výstupů komunitního plánu
je například stavební příprava zcela nového domova pro seniory a denního stacionáře
za objektem ředitelství MÚSS Plzeň na Klatovské třídě 90 v Plzni.
Plzeň byla prvním městem, kde se naplno rozběhl projekt „Monitorování efektivity
a potřebnosti sociálních služeb ve městě Plzeň”. Podařilo se nám od počátku spolupracovat
na zavedení celého projektu i sledovat první výstupy z tohoto informačního systému. Byla
získána první data ke vzájemnému porovnání ceny a výkonu poskytovatelů sociálních
služeb v Plzni prostřednictvím určených indikátorů. Dalším výstupem projektu byly
informace o spokojenosti uživatelů se službami a základní vymezení objektivizované
potřeby ve městě Plzeň. Projekt „Monitorování efektivity a potřebnosti sociálních služeb ve
městě Plzeň” je z naší strany velmi pozitivně hodnocen a to zejména z hlediska možnosti
sledování „nákladovosti na jednotku sociální služby“ (lůžkoden, uživatel, konzultace apod.)
a následné možnosti vzájemného porovnání těchto ukazatelů u jednotlivých poskytovatelů
sociálních služeb čerpajících finanční podporu ze strany města Plzeň. Postupným
zpřesňováním údajů zadávaných do tohoto systému se v budoucnu postupně zvýší
i transparentnost a efektivnost poskytování dotací ze strany města Plzeň.
V roce 2007 jsme na tomto místě stavěli jako naši prioritu užší specializaci MÚSS Plzeň pouze
na sociální služby uvedené v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, tzn. chtěli
jsme se zbavit všech činností, které lze zajistit jinou formou, nebo které bude vykonávat
jiný subjekt efektivněji. To se nám jistě povedlo provést jednotlivými kroky transformace
organizace.
Pro rok 2009 a následující tak zbývá zajistit to nejdůležitější, aby naši klienti byli s naší
prací spokojeni, vyhledávali právě nás při potřebě řešit své potřeby v podobě sociálních
služeb. Byli jsme pro ně zajímaví nejen cenou, se kterou díky legislativní úpravě nelze
mnoho udělat, především však nabízenou rozmanitostí služeb, dostupností, respektováním
individuálních potřeb a přání, ale i trvale vysokou kvalitou poskytovaných služeb, za přispění
uplatňovaného a rozvíjeného systému standardů jakosti. Definovaná kvalita se tak stává naším
veřejným prohlášením. Chceme i nadále zůstat jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů
na území velké Plzně, přestože také v této oblasti neustále významně sílí naše konkurence.
Čeká nás jistě nelehká, nikde nekončící cesta, kde uspějí jen ti nejlepší.
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ROZVAHA
K 31.12.2008
(v tis. Kč)

FINANČNÍ ČÁST
AKTIVA

PASIVA

Stálá aktiva (netto) - celkem

194 515

dlouhodobý nehmotný majetek

0

dlouhodobý hmotný majetek

194 515

Vlastní zdroje

235 658

majetkové fondy

194 515

finanční a peněžní fondy

41 135

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 31.12.2008
(v tis. Kč)

824
5 676
70 418

Cizí zdroje

35 885

krátkodobé závazky

33 859

bankovní úvěry

0

přechodné účty pasivní

2 026

110
271 543

PASIVA CELKEM

271 543

Název položky

Hlavní
činnost

Spotřeba materiálu

26 706

0

Spotřeba energie

12 321

56

Služby
Osobní náklady

Hospodářská
činnost

30 750

1

108 619

231

Odpisy dlouhodobého majetku

8 176

0

Ostatní náklady

3 285

11

NÁKLADY CELKEM

189 857

299

Tržby z prodeje služeb

94 151

1 110

Příspěvky a dotace na provoz

90 636

0

54

0

3 236

0

976

1

189 053

1 111

-804

812

Aktivace
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2008
(v tis. Kč)

77 028

8

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

FINANČNÍ ČÁST
Ukazatel
Spotřeba pohonných hmot

2005

2006

2007

2008

582

632

659

673

736

12 972

13 515

14 063

13 608

14 437

Spotřeba ostatního materiálu

6 366

7 405

5 991

12 826

11 533

Spotřeba elektrické energie

Spotřeba potravin

3 206

2 985

3 364

3 283

3 518

Spotřeba plynu

181

179

321

173

230

Spotřeba tepla

7 855

7 492

7 447

7 059

7 195

Spotřeba vody

1 871

1 626

1 576

1 739

1 434

Opravy a udržování

8 342

8 203

9 447

6 527

15 653

Ostatní služby

8 371

8 688

8 354

9 962

15 098

Mzdové náklady

70 235

73 104

76 838

76 835

80 718

Zákonné sociální pojištění

24 488

25 460

26 817

26 776

28 132

Odpisy dlouhodobého majetku

7 462

7 660

8 393

9 410

8 176

Ostatní náklady

3 025

3 050

3 383

3 318

3 296

154 956

159 999

166 653

172 189

190 156

Příspěvek na provoz MMP

66 281

63 783

68 448

45 043

59 262

Provozní dotace ze SR

33 505

34 652

36 335

36 376

31 374

Úhrady za služby od klientů

Náklady celkem

46 876

49 437

52 741

74 010

82 713

Tržby od zdravotních pojišťoven

4 079

5 066

5 262

12 254

10 670

Zúčtování fondů

2 867

4 532

1 344

1 912

3 236

Ostatní výnosy

2 738

2 616

2 577

2 639

2 909

156 346

160 086

166 707

172 234

190 164

1 390

87

54

45

8

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

ČASOVÁ ŘADA
PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH
PLATŮ A PŘEPOČTENÉHO
POČTU ZAMĚSTNANCŮ

2004

Ukazatel

2004

2005

2006

2007

2008

Průměrný měsíční plat

14 657

16 105

17 106

17 933

20 899

Přepočtený počet zaměstnanců

397,4

374,5

370,8

352,7

317,9
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OBLOŽNOST
PROVOZOVANÝCH ZAŘÍZENÍ
V ROCE 2008

FINANČNÍ ČÁST
Kapacita
zařízení

Prům. obložnost
zařízení [%]

DZR „Sněženka”, Klatovská 145

69

98,38

DZR „Čtyřlístek”, Kotíkovská 15

104

97,03

23

98,02

180

97,45

38

97,02

Zařízení

DZR „Petrklíč”, Západní 7
DS „Sedmikráska”, Kotíkovská 15
DS „Kopretina”, Západní 7
DPD, U Jam 23

160

77,72

DPD, Nová Hospoda

69

97,64

Denní stacionář „Jitřenka”, Zábělská 43

25

74,03 *)

DOZP „Nováček”, Rabštejnská 29

44

81,05

Denní dětský respirační stacionář, Spojovací 5

26

*)

103,51 **)

Provoz Denního stacionáře „Jitřenka” v průběhu srpna 2008 uzavřen z důvodu dovolené.

**) Provoz DDRS pouze do 31.8.2008, od 1. 9. 2008 převeden jinému provozovateli zařízení.

VÝKONY NESTÁTNÍHO
ZDRAVOTNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ DOMÁCÍ PÉČE (DP)
A PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY (PS)

VÝKONY PORADNY
PRO RODINU
A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Zařízení

2004

2005

2006

2007

2008

Domácí péče (počet klientů)

1 884

1 845

1 836

1 616

1 654

Pečovatelská služba (počet klientů)

1 652

1 719

1 783

1 754

1 740

Rozvážka obědů (počet za rok)

207 985

256 665

234 779

235 806

229 841

Ošetřovací dny celkem (DP a PS)

233 213

254 097

261 899

256 907

270 297

2004

2005

2006

2007

2008

Počet řešených případů

1 377

1 270

1 348

867

319

Počet uskutečněných konzultací

4 759

3 816

3 084

3 347

4 906

Počet osob (klientů)

1 683

1 639

1 932

1 016

754
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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 23.12.2008 následující hlavní
činnosti:
a) provozování pobytových zařízení a poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách*)
-

Domov pro seniory „Sedmikráska“, Kotíkovská 15, Plzeň

-

Domov pro seniory „Kopretina“, Západní 7, Plzeň

-

Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská 145, Plzeň

-

Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň

-

Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 7, Plzeň

-

Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, Rabštejnská 29, Plzeň

-

Denní stacionář „Jitřenka“, Zábělská 43, Plzeň

-

Pečovatelská služba, 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 uživatelům Pečovatelské
služby a zaměstnancům organizace, Plzenecká 21, Plzeň
d) provozování stravovacích zařízení zajišťujících přípravu jídel pro uživatele využívající
poskytované sociální služby a stravování zaměstnanců
-

Vyvařovna pro důchodce, Macháčkova 47, Plzeň

-

Stravovací provoz Domova pro seniory „Sedmikráska“
a Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň

-

Stravovací provoz Domova se zvláštním režimem „Sněženka“,
Klatovská 145, Plzeň

-

Stravovací provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“,
Rabštejnská 29, Plzeň

e) stravování zaměstnanců organizace
f)

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
g) praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
*) Poznámka:
V roce 2008 provozoval MÚSS Plzeň v rámci hlavní činnosti též:

STATUTÁRNÍ ORGÁN

-

Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Klatovská 90, Plzeň (do 31.12.2008)

-

Domov penzion pro důchodce, U Jam 23, Plzeň (do 31.12.2008)
Domov penzion pro důchodce, Prostřední 48, Plzeň (do 31.12.2008)
Domov penzion pro důchodce, Krajní 5, Plzeň (do 31.5.2008)
Denní dětský respirační stacionář, Spojovací 5, Plzeň (do 31.8.2008)

Ing. Vladimír Chuchler – ředitel organizace

TELEFONNÍ SPOJENÍ
FAXOVÉ SPOJENÍ
E-MAIL

378 037 600, 378 037 601
377 423 064
chuchler@plzen.eu

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Komerční banka, a.s., č. účtu 34 133 – 311 / 0100
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Ing. Vladimír Chuchler
Ing. Jaroslav Plas
2009

