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Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám touto formou k Vašemu laskavému posouzení 
předložil Výroční zprávu o činnosti rozsahem největšího poskytovatele  
sociálních služeb v Plzni, zprávu o činnosti Městského ústavu sociálních 
služeb města Plzně, příspěvkové organizace za rok 2011.

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace se v průběhu 
kalendářního roku 2011 prioritně věnoval účelu, pro který byl Statutárním městem Plzeň 
zřízen, to je poskytování kvalitních sociálních služeb při současném respektování ekono- 
mických pravidel poskytování sociálních služeb.

Vrcholový management příspěvkové organizace při své každodenní činnosti dlouhodobě 
klade největší důraz na vysokou kvalitu služeb a racionální ekonomiku.

Z tohoto hlediska je velmi potěšitelným faktem, že se během posledních let, ve kterých 
probíhá v České republice hospodářská recese, daří organizaci zvyšovat podíl vlastních  
výnosů a tím snižovat procento závislosti na výnosech z veřejných rozpočtů. Během  
posledních let vzrostl organizaci podíl vlastních výnosů na celkových výnosech o 10  
procent, přičemž v posledních dvou letech se tento ukazatel drží nad hranicí 60 %.

Tento pozitivní ekonomický trend posledních let je navíc kombinován s vysokou kvali-
tou poskytovaných sociálních služeb, o čemž svědčí na jedné straně stoupající množství  
pozitivních ohlasů ze strany uživatelů poskytovaných sociálních služeb a osob jim blízkých, 
na druhé straně snižující se počet stížností na kvalitu poskytovaných služeb, kterým se, 
bohužel, při denním poskytování sociálních služeb cca 1.800 uživatelům nelze stopro- 
centně vyhnout.

Velmi pozitivně je třeba hodnotit i snadnou dostupnost Městským ústavem sociálních služeb 
města Plzně poskytovaných sociálních služeb. 

Občanům města Plzně je v případě potřeby do 24 hodin poskytnuta pomoc v jejich vlast- 
ním sociálním prostředí prostřednictvím registrované sociální služby „Pečovatelská služba“, 
totéž platí i u zdravotních služeb poskytovaných zaměstnanci útvaru „Domácí péče“.

Z hlediska dostupnosti sociální služby je velmi sledovaným údajem tzv. čekací doba  
na umístění do pobytových zařízení sociálních služeb. V kalendářním roce 2011 bylo celkem 
53 osob, které splňovaly podmínky kladené na cílovou skupinu uživatelů pro umístění  
do pobytových zařízení sociálních služeb „Domov pro seniory“, respektive „Domov se 
zvláštním režimem“ provozovaných Městským ústavem sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace a které se náhle octly v nepříznivé sociální situaci, umístěno  
do těchto pobytových zařízení v průměru do 18, respektive do 23 kalendářních dnů. 

Rok 2011 potvrdil již v předchozích letech poskytovateli sociálních služeb pozorovaný 
trend spočívající v poklesu poptávky uživatelů sociálních služeb po pobytových zařízeních 
typu „Domov pro seniory“ a současné zvýšení poptávky po pobytových zařízeních typu  
„Domov se zvláštním režimem“. Tento z hlediska platných ustanovení zákona o sociál- 
ních službách logický vývoj vedl vedení Městského ústavu sociálních služeb města Plzně  
k podání žádosti zřizovateli o navýšení stávající kapacity pobytových zařízení typu „Domov 
se zvláštním režimem“ na úkor kapacity pobytových zařízení typu „Domov pro seniory“.  
V první fázi se jednalo o 30 lůžek na pobytových zařízeních „Domov se zvláštním režimem 
„Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň“ a „Domov pro seniory „Sedmikráska“, Kotíkovská 15,  
Plzeň“. Lze předpokládat, že tento postup bude v rámci stávající celkové kapacity  
pobytových zařízení i v následujícím období pokračovat.
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Každodenní činnost příspěvkové organizace poskytující sociální a zdravotní služby pod- 
léhá značnému množství právních předpisů a norem. Z tohoto hlediska lze velmi kladně 
hodnotit skutečnost, že veškeré externí kontrolní orgány působící během roku 2011  
v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně konstatovaly, že organizace vyvíjí svou 
činnost v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními a není tudíž nutno organizaci 
jakýmkoli způsobem za její činnost penalizovat.

Výše uvedenými výsledky dokázal každý z 328 zaměstnanců organizace, jejichž práce  
si nesmírně vážím a kterým je třeba na tomto místě za jejich každodenní práci poděkovat, 
že v plném rozsahu naplňuje před několika lety stanovené motto příspěvkové organizace 
„Umíme pomáhat!“.

Vedení Městského ústavu sociálních služeb města Plzně si plně uvědomuje, že uvedené 
motto příspěvkové organizace by nebylo možno naplnit bez dobré spolupráce s ostatními  
subjekty, zejména pak s našimi uživateli, pacienty a klienty, s dodavateli a odběrateli,  
se servisními organizacemi, s představiteli Statutárního města Plzně a územních obvodů, 
s útvary místní samosprávy a Magistrátu města Plzně, jmenovitě pak s Jiřím Kuthanem  
– členem Rady města Plzně pro sociální věci a zdravotnictví a s Ing. Radoslavem Kozákem  
– ředitelem Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně.

Všem výše uvedeným mnohokráte děkuji za vstřícnost, pochopení, pomoc a spolupráci  
v roce 2011 a věřím, že obdobným způsobem jako v roce 2011 budeme spolupracovat  
i nadále.

Jsem přesvědčen o tom, že i v následujícím období bude Městský ústav sociálních služeb 
města Plzně, příspěvková organizace mít své pevné místo mezi kvalitními poskytovateli  
sociálních a zdravotních služeb a že i nadále bude svou každodenní činností naplňovat  
to známé „Umíme pomáhat!“

V Plzni, květen 2012 

 Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň
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Již od roku 1991 patří Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková  
organizace (MÚSS Plzeň), se sídlem Klatovská 90, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345, k největším 
poskytovatelům sociálních služeb na území města Plzně. MÚSS Plzeň je zřízen Statutár- 
ním městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně (RMP) prostřednictvím 
Magistrátu města Plzně (MMP).

V průběhu roku 2011 zajišťoval MÚSS Plzeň sociální 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 (členění dle územních okrsků)

č. 1 U Jam 23

č. 2 Suvorovova 34

č. 3 Klatovská 90

č. 4 Partyzánská 53

č. 5 Krajní 5

nestátní zdravotnické zařízení (Domácí péče, Home care), Klatovská 90

oStatní Služby

vyvařovna jídel pro důchodce, Macháčkova 47

V tzv. doplňkové (hospodářské) činnosti byly MÚSS Plzeň poskytovány v rámci svých  
volných kapacit také služby maséra, rekondiční a regenerační služby. Dále byla pro 
další městskou příspěvkovou organizaci zpracovávána mzdová a personální agenda,  
ve stravovacích provozech byly prodávány obědy cizím strávníkům, v omezeném množství 
se v jednotlivých prádelnách pobytových zařízení pralo prádlo pro externí zákazníky  
a za účelem efektivního využití dočasně volného majetku byly pronajímány nevyužívané 
nebytové prostory.

S účinností od 1.1.2007 je MÚSS Plzeň registrovaným poskytovatelem sociálních služeb 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Přestože již uplynulo několik let od zavedení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ- 
bách, přináší každý rok činnosti nové úkoly. Neustále se hledají a zavádí nové přístupy  
do práce poskytovatele sociálních služeb. Nelze však říci, že by se do každodenních aktivit 
vnášela rutina. Kritické pohledy na vlastní práci neustále umožňují a vytváří prostor pro 
zlepšování. Je uplatňován a nadále rozvíjen systém standardů kvality.

Provozní aktivity se za poslední roky postupně zúžily zejména na sociální služby. Některá  
v minulosti provozovaná zařízení se převedla na jiné městské subjekty nebo do nezisko- 
vých organizací. Tím se vytvořil prostor na zvyšování rozsahu a kvality poskytovaných  
sociálních služeb. Bohužel legislativní zázemí a probíhající sociální reformy ve státě jsou  
pro poskytovatele nepřehledné, často nekoncepční, velmi složité a neumožňují provádět 
zásadní systémové změny. Nevytváří se prostor pro zavedení stabilního prostředí a spo- 
lehlivých nástrojů ke kontrole, zda se peníze vydávají na účely, pro které jsou určeny,  
aby se nevytvářel prostor pro plýtvání.

MÚSS Plzeň poskytoval v roce 2011 sociální služby především seniorům. Menší počet  
tvořily mentálně postižené děti a mládež od 7 let věku s přidruženým lehkým smyslovým  
postižením nebo autistickými rysy. Hlavním posláním našich služeb je pomoc při péči 



	 7	 poslání	a	profil	organizace

o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, ubytování, chodu domácnosti, 
ošetřování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství. Poskytujeme infor- 
mace, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, společně provádíme 
různorodé terapeutické činnosti, pomáháme při prosazování práv a zájmů a s mnoha 
dalšími činnostmi. Cílem je uspokojit objektivně uznané všestranné potřeby uživatelů,  
a to hmotné, psychické i sociální. Rozsah základních činností je dán zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Veškerá naše snaha je však podmíněna možnostmi uživatelů. 
Přitom jim umožňujeme maximálně uplatnit svobodnou volbu formy a rozsahu služby.  
To je jednotně uplatňováno jak u pobytových, tak i terénních a ambulantních služeb. 

Práce celého pracovního týmu je založena na týmové práci a spolupráci všech, kteří  
se podílí přímo i nepřímo na poskytování sociálních služeb. Ke každému z uživatelů je 
přistupováno individuálně. Základem je ohleduplný a vstřícný individuální postoj. Naše  
činnost je přizpůsobována oprávněným a opodstatněným požadavkům uživatelů. Samo- 
zřejmostí je, že zachováváme diskrétnost a mlčenlivost o všech osobních skutečnostech 
týkajících se klientů.

Usilujeme o maximální zapojení uživatelů do běžného života. Naší snahou je umožnit 
klientům, jimž jsou naše služby určeny, žít pestrý, smysluplný, odpovědný, plnohodnotný  
a kvalitní život. Usilujeme a podporujeme důstojné a aktivní stáří s cílem zachování  
kvality života. Pomáháme budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.  
Naší snahou je maximálně zapojit uživatele do běžného života a co nejdéle jim zajistit  
způsob života, na který byli zvyklí. Naše práce je založená na skutečné pomoci bližnímu  
a na partnerské spolupráci. Pokud je to možné, poskytujeme takové služby, které umožňují 
našim uživatelům zůstat součástí přirozeného místního společenství, čímž zabraňujeme 
možnosti sociálního vyloučení.

Přestože se toho v naší společnosti již hodně změnilo směrem ke vnímání stáří, zdravot- 
ního či jiného handicapu, není bohužel sociální práce v myslích všech našich spoluobčanů 
plně chápána a doceněna z hlediska jejího významu. Práce v sociálních službách stále  
není vnímána jako prestižní povolání či obor. Přetrvává dřívější zkušenost, která je spojo- 
vána s mnoholůžkovými pokoji a ústavní péčí, přestože současná realita je zcela odlišná. 
Proto nedílnou součástí naší práce je i osvěta veřejnosti.

Například organizováním „Dnů otevřených dveří” v jednotlivých zařízeních má i laická 
veřejnost možnost se přímo seznámit s tím, jak žijí jejich spoluobčané, kteří jsou odkázáni 
na pomoc druhých a jakou úlohu mají sociální služby v moderním a vyspělém státě. Máme 
neustále na zřeteli to, abychom veškerým svým počínáním naplnili poslání organizace.  
Diametrálně se za několik posledních roků změnily potřeby, požadavky, ale i kritéria  
hodnocení naší práce. Zejména široká veřejnost velmi citlivě reaguje na každou naši  
aktivitu. Jsme rádi, že se nám v této oblasti prozatím daří, což dokládají pozitivní reakce 
samotných klientů i jejich rodin. Jsme 24 hodin denně připraveni pomoci, a to i v nejtěž- 
ších chvílích života našich uživatelů. Zejména senioři a osoby se zdravotním postižením  
se chtějí v pobytových zařízeních cítit opravdu jako doma. Je to jejich poslední radost,  
kterou ještě mají v životě. Proto jsme jejich druhou rodinou a přáteli.

Můžeme s hrdostí říci, že Město Plzeň se díky systematickému zkvalitňování poskytova- 
ných sociálních služeb řadí na špičku v republice. 

Rádi bychom poskytovali takový rozsah služeb, který by odpovídal stávajícím potřebám 
obyvatel města. Bohužel, ne vždy je to ale možné. Daří se nám to zatím v oblasti péče 
o mentálně postižené děti a mládež od 7 let věku v Domově pro osoby se zdravotním 
postižením „Nováček” a Denním stacionáři „Jitřenka”, kde naše provozní kapacita pře- 
vyšuje požadavky na sociální službu. Rovněž jsme schopni plně pokrýt zájem o terénní  
sociální služby poskytované formou pečovatelské služby, a o výkony prováděné v rámci 
Nestátního zdravotnického zařízení (Domácí péče). 

Vlivem nárůstu počtu osob se zdravotním postižením a průměrného věku osob však  
nejsme schopni kapacitně pojmout veškeré žádosti občanů na umístění do pobytových 
zařízení pro dospělé osoby. Naším cílem rozhodně není umisťovat lidi do „umělých”  
domovů. Je však rozhodující schopnost se sami postarat o svou osobu (i s pomocí  
pečovatelské služby), resp. úroveň závislosti na pomoci od jiné fyzické osoby, vyjádřená 
příspěvkem na péči dle zákona o sociálních službách (u pobytových zařízení by měla 
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být minimálně ve II. stupni závislosti). Máme snahu preferovat terénní služby a některé  
ambulantní služby před pobytovými. Naše služby proto neustále přizpůsobujeme lidem  
a ne naopak. Napomáháme jim aktivněji prožívat stáří, udržet je co nejdéle ve svém  
sociálním prostředí, které je jim vlastní, podporovat jejich samostatnost a řešit  
problémy spojené se stárnutím, postavením seniorů a osob se zdravotním postižením  
ve společnosti. Často však nastávají situace, kdy s ohledem na zdravotní a psychický  
stav některých osob, jako je například onemocnění Alzheimerovou chorobou, je pobyt 
ve specializovaném zařízení sociálních služeb nezbytný a nenahraditelný domácí péčí jiné 
fyzické osoby. V denní praxi není nic neobvyklého, že je člověk z plného zdraví najednou 
odkázaný na cizí pomoc a není na to vůbec připraven.

Významným nástrojem při uplatňování zákona o sociálních službách je zavedení příspěvku 
na péči, za který si lze nakoupit odpovídající sociální službu dle individuálních potřeb  
jednotlivce. Výše a forma příspěvku sice za dobu trvání zákona o sociálních službách 
doznala mnoha legislativních změn, přesto příjemci příspěvku jej často chápou spíše jako 
finanční přilepšení rodin, například na léky, na nájem apod. Příspěvek tak neplní svoji  
úlohu a prostředky ze státního rozpočtu by mohly být účelněji vynaloženy.
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Oblast lidských zdrojů se neustále vyvíjí a nutně přináší změny ve způsobu organizování  
personální práce i v naší organizaci. Základem každé profesionální činnosti je kvalitní  
personální zajištění. Úspěch organizace je podmíněn neustálým rozvojem sebe sama,  
podnikové kultury a všech svých zdrojů, tedy i zdrojů lidských. Proto pro vývoj naší  
organizace považujeme za nezbytné neustálé zdokonalování pracovníků na všech  
úrovních. Bez kvalifikovaného, správně motivovaného a po všech stránkách vzdělaného 
personálu by nebylo možné plnit tak náročné úkoly, jakými je poskytování sociálních  
služeb. Neustále proto rozvíjíme zavedené přístupy a hledáme nové metody, jak rychleji 
a vzhledem k pozici přesněji najít vhodné zaměstnance. Úzce na to navazuje plánování 
pracovníků, které je zaměřeno na pokrytí všech rozvojových potřeb organizace.

V průběhu roku 2011 nebyly prováděny žádné zásadnější změny ve složení pracovních 
kolektivů a řídících pracovníků. I přes neustále se zvyšující náročnost prováděných veške- 
rých činností, zejména v přímé obslužné práci u našich uživatelů, dařilo se nám i v roce  
2011 udržet organizační strukturu organizace a jednotlivých pracovišť v souladu se zá- 
věry nastavenými v rámci projektu „Optimalizace správy města Plzně” od poradenské  
firmy Deloitte. Rovněž se nám podařilo meziročně udržet průměrnou mzdu, a to i při  
omezených zdrojích mzdových prostředků.

vrcHolové veDení mÚSS plzeň tvořili v roce 2011 tito zaměStnanci:

ing. vladimír chuchler, ředitel organizace

ing. Jaroslav plas, vedoucí útvaru Ekonomické oddělení

Jitka trousilová, vedoucí útvaru Personální oddělení

ing. Kateřina Šampalíková, vedoucí útvaru Správa majetku

mgr. Jaroslava Šeflerová, referent útvaru Vnitřní kontrola *)

mirka netrvalová, vedoucí Domova pro seniory „Sedmikráska”, Kotíkovská 15  
a Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek”, Kotíkovská 15

iva Koubová, vedoucí Domova pro seniory „Kopretina”, Západní 7

eva Dobrá, mgr. Jaroslava Šeflerová, vedoucí Domova se zvláštním režimem 
„Sněženka”, Klatovská 145 *)

bc. libuše Šebestová, vedoucí Domova se zvláštním režimem „Petrklíč”, Západní 7

marie Šoltysová, vedoucí Provozního oddělení Lochotín

martina ronzová, vedoucí Provozního oddělení Bory a Bolevec

mgr. Jaroslava Kaiserová, vedoucí útvaru Pečovatelská a ošetřovatelská služba

mgr. věra Kotrbatá, vedoucí Domova pro osoby  
se zdravotním postižením „Nováček”, Rabštejnská 29

mgr. věra Hoťková, vedoucí Denního stacionáře „Jitřenka”, Zábělská 43

petra Stehlíková, vedoucí Provozního oddělení Domova pro osoby  
se zdravotním postižením „Nováček”
*) Paní Eva Dobrá odešla koncem září roku 2011 do starobního důchodu a paní Mgr. Jaroslava Šeflerová  
byla pověřena vedením Domova se zvláštním režimem „Sněženka”.

Mimořádnou pozornost věnovalo vedení organizace vzdělávání zaměstnanců. Tím si  
zajistilo dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků na jednotlivé pozice a současně  
i jejich zastupitelnost. 

Naši zaměstnanci jsou neustále konfrontováni s náročnými požadavky vycházejícími  
ze standardů kvality podle zákona o sociálních službách. Přímými a bezprostředními  
hodnotiteli jejich práce jsou především naši uživatelé sociálních služeb, kteří akceptují  
naší péči či nikoliv. Jsou jimi rodiny našich klientů, tak i široké okolí. Za samozřejmost 
považujeme prověřování splnění legislativních požadavků inspektory sociálních služeb 
jmenovanými dle zákona o sociálních službách. Dostatečně si uvědomujeme, že jakékoliv 
pochybení v naší práci může mít fatální následky. 

Proto při výcviku zaměstnanců postupujeme v praxi jak podle individuálních plánů 
vzdělávání, tak vytváříme programy pro celé pracovní kolektivy. Vrcholový management  
též pravidelně absolvuje individuální výcvik z manažerských dovedností. Vzdělávací  
programy přesně odpovídají potřebám organizace.
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Na rozvoj lidských zdrojů průběžně vynakládáme nemalé prostředky. Zaměstnanci 
jsou ochotni se učit, vzdělávat či rozvíjet, avšak musí být vnitřně přesvědčeni o přínosu 
vzdělávacích aktivit. Proto neméně důležitým úkolem vedení organizace bylo i zvolit  
vhodné motivační nástroje. 

Činnosti, které nejsou z dlouhodobého hlediska pro činnost organizace hlavní (tzn. pro  
něž byla zřízena), jsou postupně přesouvány mimo MÚSS Plzeň. „Outsourcovány” jsou  
již nyní například úklidové služby a uvažuje se o dalších.

V personálním řízení úspěšně uplatňujeme celou řadu kontrolních postupů a metod, které 
nám napomáhají identifikovat míru splnění stanovených cílů pomocí zpětnovazebních  
aktivit. Pravidelně provádíme hodnotící pohovory se všemi zaměstnanci. Jejich posláním  
je sjednotit činnosti jednotlivce s cíli organizace a současně každého motivovat ke kva- 
litnímu plnění svěřených úkolů.

Zaměstnancům máme možnost nabídnout i celou řadu benefitů. Jedná se například  
o příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, dotované závodní stravování, široká 
a pestrá je i nabídka kulturních, společenských a sportovních aktivit. O týden je také 
prodloužená dovolená na zotavenou aj. Ve spolupráci s odborovou organizací jsou vytvá- 
řeny programy zaměřené na zdravý životní styl a prevenci v oblasti péče o své zdraví. Daří 
se nám tímto snižovat celkovou nemocnost a zvyšovat pocit osobní odpovědnosti za svůj 
zdravotní stav. Neustále se vylepšují pracovní podmínky zaměstnanců. Pravidla a formy 
spolupůsobení s odborovou organizací jsou pravidelně sjednávány v Kolektivní smlouvě.

Velkým problémem v personální práci dlouhodobě zůstává velká fluktuace zaměstnanců. 
Poskytování sociálních služeb po fyzické, ale zejména psychické stránce není snadné.  
Ne každý je schopen a ochoten svou kvalifikací a svými morálními vlastnostmi naplnit 
náročné poslání organizace a nároky v práci. Jen velmi obtížně nacházíme na trhu práce 
vhodné pracovníky.

Hlavní řídící dokumenty týkající se fungování organizace MÚSS Plzeň a odměňování 
zaměstnanců, včetně Kolektivní smlouvy, jsou uloženy na internetové adrese:

http://socialnisluzby.plzen.eu

Na následujících grafech je ukázán vývoj počtu zaměstnanců a průměrné výše platů  
za roky 2005 až 2011. V tabulkové části v závěru této výroční zprávy jsou uvedeny  
podklady, z nichž grafy vychází.
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Rozpočet organizace na kalendářní rok je základním dokumentem, kterým se řídí orga- 
nizace v průběhu roku v oblasti hospodaření s finančními prostředky. Určuje, jaký bude 
plánovaný podíl peněžních prostředků získaných vlastní činností (resp. hlavní činností,  
pro kterou byla zřízena) a prostředků od jiných osob, především z rozpočtu zřizovatele  
a státního rozpočtu. Rozpočet schvaluje RMP. Dále se rozpracovává až na jednot-
livé organizační útvary, popř. pracoviště. Tím je zajištěno, že veškeré provozní aktivity  
(např. poskytování sociálních služeb, správa majetku, vzdělávání zaměstnanců aj.) budou 
finančně zajištěny, aby mohly být řádně vykonávány v souladu s posláním organizace.  
Struktura rozpočtu proto přímo odráží provozní a rozvojové potřeby jednotlivých zařízení 
organizace.

Legislativně upravuje hospodaření organizace zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Nutno připomenout, že cílem a kritériem úspěšnosti 
není u příspěvkových organizací tvorba zisku, ale naplnění úkolů, pro něž byla zřízena. 
Zisk vytvořený v rámci doplňkové činnosti se proto vrací zpět na posílení zdrojů do hlavní  
činnosti.

Z hlediska zákona o účetnictví je MÚSS Plzeň samostatnou účetní jednotkou účtující  
o majetku, pohledávkách a závazcích a o tvorbě hospodářského výsledku.

Protože je naše organizace přímo napojena na rozpočty města a státní rozpočet, nebyla 
ušetřena dopadu problémů s řešením veřejných financí. Dlouhodobým trendem je sni- 
žování závislosti na cizích prostředcích, tzn., klesá nám podíl (i v absolutním vyjádření) 
příspěvků na provoz od zřizovatele a dotace ze SR. Přesto můžeme konstatovat, že se to 
povedlo úspěšně zvládnout a zajistili jsme finančně účelným využitím svěřeného majetku 
a péčí o zajištění maximálních úhrad od uživatelů nejen vlastní provoz, ale i celou řadu  
rozvojových aktivit. Jistě k tomu přispěly i vhodné kontrolní mechanismy, jimiž bylo  
možné průběžně sledovat naplnění hlavních cílů a poslání organizace a plnění rozpočtu. 
Daří se i prohlubovat povědomí o systému hodnot u každého našeho zaměstnance,  
abychom zbytečně neplýtvali.

Základem úspěšného financování v roce 2011 byly vlastní zdroje. Tvoří je tzv. „ošetřovné”, 
tj. úhrady od uživatelů sociálních služeb za pobyt, za podávanou stravu a námi zajišťova- 
né služby, dále úhrady za poskytnutou péči (ve výši příspěvku na péči přiděleného podle  
zákona o sociálních službách oprávněným osobám podle stupně závislosti na pomoci jiné 
fyzické osoby). Výše maximálních úhrad za poskytované sociální služby vychází ze zákonné 
úpravy dané vyhláškou č. 505/2006 Sb., tzn. organizace si je nemůže libovolně určovat. 
Daří se zvyšovat i prostředky z úhrad za poskytnutou péči. Na druhé straně objektivní  
důvody vyvolávají vyšší náklady na obsluhu těchto klientů dané větší závislostí osob  
na pomoci druhých a tedy i rozsahem poskytované péče (vyšší náročnost a četnost 
vykonávaných úkonů). Hlavní cestou udržení příjmů je zajištění co nejefektivnějšího využití 
(obložnost) jednotlivých zařízení (viz finanční část této výroční zprávy tabulka „Obložnost 
provozovaných zařízení v roce 2011”). Pouze u DOZP „Nováček” a Denního stacionáře 
„Jitřenka” se to nedaří zajistit, což je dáno historicky stanovenou kapacitou zařízení  
(teoretickou kapacitou) a charakterem těchto zařízení. Počet obslužného personálu ale 
odpovídá využití zařízení. 

Nedílnou součástí vlastních příjmů jsou i úhrady z veřejného zdravotního pojištění  
za zdravotní úkony provedené vlastními zaměstnanci v pobytových zařízeních MÚSS  
Plzeň. Přes veškeré problémy s úhradovou politikou zdravotních pojišťoven podařilo se  
zajistit vyšší příjmy oproti předchozím rokům. Na druhé straně je to ale důsledkem většího  
rozsahu poskytované zdravotní péče vlivem stárnutí obyvatel domovů a zhoršování jejich 
zdravotního stavu. Logicky tím narůstá i vyšší náročnost a četnost vykonávaných úkonů.

Vývoj výnosů z veřejného zdravotního pojištění za roky 2004 až 2011 je znázorněn  
v následujícím grafu.
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Na financování provozu organizace se významnou měrou podílel i zřizovatel. Neinvestiční 
příspěvek na provoz se podařilo během roku 2011 snížit až na 46 125 tis. Kč. 

Jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb jsme také měli možnost prostřednictvím 
Krajského úřadu Plzeňského kraje nárokovat i dotaci ze státního rozpočtu. Ta je určena 
na úhradu provozních výdajů spojených s poskytováním sociálních služeb. Takto získané 
finanční prostředky jsou přísně zúčtovatelné oproti státnímu rozpočtu a cíleně určené na 
konkrétní sociální služby a nákladovou kapitolu rozpočtu. Podíl této dotace na příjmech 
neustále meziročně klesá (i v absolutním vyjádření), a to zejména z důvodu nedostatku 
finančních prostředků vyčleněných na tento účel ve státním rozpočtu. Stále se však  
jedná o třetí nejvýznamnější zdroj financování.

K posílení zdrojů financování oprav svěřeného majetku byl v roce 2011 také použit  
vlastní fond reprodukce majetku. Na vylepšení pobytu našich obyvatel domovů byly  
využity i všechny druhy darů od fyzických a právnických osob a získané dědictví.

Strukturu příjmové části rozpočtu v roce 2011 názorně zobrazuje následující graf.  
Podkladová data jsou uvedena v tabulce „Časová řada vybraných nákladů a výnosů” ve 
finanční části této výroční zprávy.

Při hodnocení financování organizace je nutno posuzovat také stranu výdajů rozpočtu. 
Efektivní vynakládání peněz neodmyslitelně závisí na dobře nastaveném vnitropodnikovém 
systému řízení rozpočtu, a to jak strany výnosů (resp. příjmů), tak nákladů (resp. výdajů).  
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Tím bylo možné v roce 2011 zajistit veškeré plánované provozní a investiční úkoly.

Přehled vybraných nákladových účtů za roky 2006 až 2011 je podrobně uveden  
v tabulkové části v závěru této výroční zprávy. Graficky je struktura nákladů za rok 2011 
znázorněna na následujícím grafu.

Rozsáhlejší úsporná opatření vycházející z realizace energetického auditu v minulých  
letech byla již prakticky vyčerpána. Daří se realizovat pouze dílčí jednorázová úsporná 
opatření, např. výměna osvětlení v pokojích uživatelů za úspornější, záměna sprcho- 
vých hlavic a splachovačů WC s cílem snížit spotřebu vody apod. Bohužel v absolutním 
vyjádření náklady na energie rostou díky jejich masivnímu zdražování dodavateli. Podařilo  
se udržet náklady na materiál, včetně drobných předmětů a vybavení do 40 tis. Kč  
v pořizovací hodnotě. Prostředky byly směřovány hlavně na obnovu vnitřního vybavení  
pro naše uživatele a na vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců.

Také byl dodržen zřizovatelem stanovený limit mzdových prostředků, který byl stejný  
jako v roce 2010. Do nákladů za služby se promítají i outsourcované služby poskytované 
externími organizacemi. Významnou měrou se na nákladech podílely i prováděné opravy  
a údržba na svěřeném majetku.  

K efektivnímu řízení nákladů a výnosů napomáhá i propracovaný systém vnitropodniko- 
vého účetnictví a ozpočetnictví. Nákladová střediska znají předem svůj rozpočet hospo- 
daření a mají pravidla pro čerpání a tvorbu finančních zdrojů. Již v průběhu roku  
se tak odkryjí nedostatky v hospodaření a případné volné prostředky.

Za organizaci jako celek byl společně za hlavní a hospodářskou činnost docílen zlepšený 
hospodářský výsledek ve výši 4,5 tis. Kč.
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Naším hlavním cílem a smyslem práce je poskytovat kvalitní sociální služby v době,  
kdy je člověk potřebuje. Kvalitní je ta služba, která co nejlépe využívá dostupné zdroje,  
aby dosáhla co nejlepších výsledků pro své klienty a umožnila jim žít plnohodnotný  
a důstojný život, odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu. Máme zájem, aby naše  
služby zajistily klientům žít co nejdéle důstojný a plnohodnotný život v jejich přirozeném 
prostředí, nebo alespoň žít v důstojných podmínkách domovů způsobem, který se nej- 
více podobá způsobu, jež měli doposud. Za dobrou lze označit takovou sociální službu, 
která je klientovi poskytována v době, kdy ji potřebuje využít. 

Obsahově lze rozdělit naše aktivity na činnosti zaměřené na zlepšování života uživatelů 
v domovech a na ty, které napomáhají všem našim uživatelům, tj. včetně poskytovaných 
terénních a ambulantních služeb, žít celkově spokojenější život, a to jak po fyzické, tak  
po psychické stránce. Vylepšují jejich soběstačnost vést v rámci možností normální život, 
přináší jim celkově radostnější pobyt, ale i třeba osvětu, poučení a kulturní, společenské  
a sportovní vyžití. Vždyť „Každý den stojí za to, aby ho člověk žil!” 

Přáli bychom si, aby byli všichni naši uživatelé spokojeni s poskytovanými službami naším  
pracovním kolektivem. Proto také každoročně věnujeme nemalé finanční prostředky 
na zvýšení bezpečnosti a hygienického komfortu klientů či obslužného personálu a na 
zlepšování životního a pracovního prostředí v jednotlivých zařízeních a na pracovištích.

Mohli bychom například jmenovat investice do vybavení prádelen v zařízeních Kotíkovská 
15 a Západní 7 (prokládací pračka, válcový žehlič, žehlící lis, vysokoobrátková bariérová 
pračka), do kuchyně v zařízení Kotíkovská 15 (elektrický konvektomat) a vyvařovny pro 
důchodce (smažící elektrická pánev). Schodišťová plošina v DS „Sedmikráska” usnadnila  
klientům na vozíčkách přejezdy v budově. Nové vícemístné vozidlo FORD TRANZIT  
slouží převážně na převoz klientů na různé externí kulturní, společenské, sportovní  
a terapeutické aktivity mimo domovy. V rámci obměny vozového parku se pro rozvoz  
jídla pečovatelské služby zakoupilo užitkové vozidlo FORD TRANZIT. Celkově jsme  
v roce 2011 investovali z vlastního investičního fondu cca 3,5 mil. Kč.

Podařilo se nám díky zlepšenému finančnímu hospodaření oproti původnímu rozpočtu 
věnovat vyšší finanční prostředky i na nákup drobných předmětů a na opravy svěřené- 
ho majetku. Můžeme například uvést tyto významnější nákupy drobného dlouhodobého 
majetku a opravy (dle jednotlivých zařízení, vč. vlastních kuchyní a prádelen):

Domov pro seniory „Sedmikráska” a Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek”, 
Kotíkovská 15:

Provedla se rozsáhlejší oprava bezbariérových vstupů do domovů za účelem bezpečnějšího 
pohybu uživatelů na vozíčkách a prostoru ve vestibulu budovy. Také se opravily chodby  
a umístěné rozvody v suterénu domova pro seniory. Během roku průběžně probíhala  
výměna podlahových krytin v pokojích a na chodbách domova pro seniory. Stranou  
nezůstaly ani opravy obkladů stěn na chodbách. Samozřejmostí bylo podle plánu údržby 
malování na pokojích. Také se provedla dílčí oprava střechy na domově pro seniory.

Tak jako každý rok, pokračovala obměna polohovacích elektrických lůžek a nábytku  
na pokojích uživatelů. Průběžně bylo doplňováno povlečení a ubrusy na jídelní stoly  
pro klienty.

K vytvoření příjemného a klidného prostředí jistě přispěla trvalá péče o venkovní zeleň, 
zahradní údržba zahrady a lesoparku. Obyvatelé domovů aktivně využívali senior-prvků  
ve venkovním prostředí v novém „Senior parku”.

Kladně byly všemi hodnoceny nově opravené prostory vyčleněné pro kadeřnictví,  
kde mají uživatelé možnost využívat tyto fakultativní sociální služby. 

Stranou nezůstává ani vnitřní výzdoba domovů a doplňování rehabilitačních a terapeu- 
tických prostor speciálními pomůckami.
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Domov pro seniory „Kopretina” a Domov se zvláštním režimem „petrklíč”, západní 7:

Také zde byly v obou zařízeních obměňovány podlahové krytiny. Provedla se i oprava 
obkladů na chodbách. Dokoupilo se potřebné drobné vybavení pro uživatele a personál.

Trvalá a velká péče je věnována vylepšování vnitřního i venkovního prostředí domovů.  
Ke zpříjemnění pobytu klientů jistě přispěly například nové záclony, venkovní prvky,  
nákup dalšího drobného vybavení domova aj. 

Domov se zvláštním režimem „Sněženka”, Klatovská 145:

V plánu oprav a údržby v tomto zařízení byly rovněž obklady a nátěry stěn na chod- 
bách. Opravu si vyžádala i střecha na tomto domově. Klienti se například dočkali nového  
povlečení, automatů na nápoje, opraveného vnitřního osvětlení a jiného drobného  
vybavení na pokojích. Průběžně se vylepšovalo vnitřní i venkovní prostředí domova.

Domov pro osoby se zdravotním postižením „nováček” a Denní stacionář „Jitřenka”:

V obou zařízeních se opravovaly vnitřní dveře a některé podlahové krytiny. V DOZP 
„Nováček” pokračovala obměna lůžek (polohovací postele v barevném provedení),  
matrací a nábytku na pokojích uživatelů a lůžkovin. Děti dostaly nové hračky, televizory,  
DVD, didaktické pomůcky a další drobné vybavení. Provedly se úpravy herny a pokojů  
zdravotní péče (vybavení herními prvky, obrázky, mobilními hračkami aj.).

Ve všech našich domovech se stala samozřejmostí květinová výzdoba na oknech, trvalá  
péče o okolí jednotlivých zařízení a úsilí o hezčí vnitřní i venkovní prostředí. Nezanedba- 
telná je i snaha podávat kvalitní a chutnou stravu.

Naši klienti v pobytových zařízeních nejsou kromě svého zdravotního handicapu  
prakticky ničím omezováni. Chtěli bychom, aby se u nás opravdu cítili dobře. Mohou  
kdykoliv navštěvovat kina, divadla, výstavy, obchody, přijímat své přátele a rodinu  
a aktivně se podílet na společenském životě. Podle zdravotních možností je celá řada  
aktivit umožněna i imobilním klientům. Vytváříme pro ně bohatou nabídku různého  
kulturního, sportovního a společenského vyžití a zájmových aktivit. Všichni s radostí  
berou uplatňování canisterapie, kde kontakt člověka se psem opravdu přináší významné 
zlepšení psychiky u všech osob.

Obyvatelé jednotlivých domovů a klienti denního stacionáře však nejsou jen pasivními 
příjemci pro ně našimi zaměstnanci připravených činností. Sami se podle svého zájmu  
aktivně podílejí na tvorbě různých programů a forem terapeutických, kulturních, 
společenských a sportovních aktivit.

Výčet všech akcí by byl velmi rozsáhlý, proto uvedeme jen některé:

Pokud se začne od těch nejmenších v DOZP „Nováček”, byly to například návštěvy  
divadelních představení, koncertů, ZOO v Praze a Plzni, nejrůznějších výstav, cukrárny,  
apod. Na jaře a na podzim se děti účastnily tanečního odpoledne pořádaného DOZP  
Stod v KD ve Stodě. Ve Stodě to byla i další kulturní akce „Šestý den je sobota”. Každoroč- 
ně se děti z DOZP „Nováček” účastní společně s DSt „Jitřenka” tradičního charitativního  
koncertu „Chceme žít s Vámi”, pořádaného televizí Nova v Praze. S Občanským sdružením 
„Tak pojď s náma” z Plzně zase uspořádaly taneční večery v Dream Girl. Podle roční doby  
si sami klienti spoluvytváří různé velikonoční a masopustní veselice, mikulášské a vánoční  
nadílky a mnoho dalších akcí. Příjemným zpestřením byla pro děti relaxační týdenní  
dovolená v rekreačním areálu v Hnačově u Klatov. Výčet společenských, kulturních  
a sportovních akcí tím však rozhodně nekončí. V rámci nácviku běžných životních aktivit 
se podařilo zapojit jednu uživatelku DOZP „Nováček” také do pracovního procesu v KFC  
v Plzni.

Přestože je Denní stacionář „Jitřenka” v provozu pouze v průběhu týdne, klienti jsou  
velice činorodí. Jejich činnosti nejsou jen pasivním přijímáním připravených akcí, ale  
sami se aktivně podílí na kulturním a společenském životě. Během roku několikrát  
vystoupili s tanečním vystoupením, např. na akci „Handicap? No a co?” v Plzni, na sou- 
těžní přehlídce v Merklíně, na festivalu „Na konci léta” v Plzni, na přehlídce schopností 
lidí s postižením v Tachově, na „Zahradní slavnosti” v našem zařízení v Kotíkovské ul. 15 
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v Plzni, v Rokycanech a jinde, kde všude rozdávali radost. Klienti se také aktivně zapojují 
se svými výrobky do různých přehlídek tvořivosti lidí s handicapem. Mimo toho si během 
roku zpestřují svůj pobyt společným pečením cukroví, na maškarním bále, na „Mikuláš- 
ské zábavě”. Navštěvují různé výstavy apod. 

Obě jmenovaná zařízení mají velmi dobrou spolupráci s celou řadou škol, zejména 
mateřskými, základními, ale rozšiřuje se kontakt i se středními školami. Studenti několika 
středních škol pravidelně navštěvují děti a připravují pro ně různé činnosti. Nedílnou  
součástí terapeutického procesu je i péče o drobná domácí zvířátka.

Ani pobytová zařízení nejsou pasivní „příjemci služeb”, ale žijí bohatým vnitřním životem. 
Pochopitelně jsou jednotlivé aktivity přizpůsobené vyššímu věku a zdravotnímu stavu 
klientů. Specifické jsou činnosti zaměřené na rozvíjení schopností, na udržování paměti  
a na jemnou motoriku. Senioři se velmi rádi vzdělávají a učí novým znalostem, například 
ovládat počítače a pracovat na internetu. Aktivity starších klientů jsou samozřejmě více 
zaměřeny na společná posezení, ať již jen tak mezi přáteli, nebo s hudebním dopro- 
vodem či slovem, někdy doplněným filmem nebo fotografiemi. Společně si při hudbě  
a povídání zavzpomínají na své mládí. Při setkáních s dětmi ze škol a mladými lidmi jim 
rádi předávají své bohaté životní zkušenosti. Během celého roku se podle ročního období, 
svátků, pranostik apod. střídají různé akce, spolupořádané samotnými klienty. Specifické  
je to, že všech těchto aktivit se hojně zúčastňují i osoby „vozíčkáři”. Jmenujme namátkou  
v DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek” besedy nad knihou s p. Hlobilem, Šantorou aj., 
masopustní, velikonoční a silvestrovské posezení, vánoční besídky, mikulášská nadílka,  
koncerty s orchestrem Oty Hellera a jinými, táborák spojený s opékáním vuřtů u příležitosti 
„pálení čarodějnic”, hudební vystoupení Václava žákovce, „Křesla pro hosta” s různými 
známými osobnostmi, ale i přednášky např. se zástupci Hasičského záchranného sboru  
v Plzni, několikeré vystoupení žáků ze škol, výlety do blízkého okolí, autobusové zájezdy 
na různé pamětihodnosti, návštěvy divadel, výstav, historických památek, ZOO a mnoho  
jiného. Seniorky se zase rády předvedou se svými ručními výrobky. Všem chutná jejich  
pečivo, zejména přijde vhod mužské části domovů. Nezaostávají ani sportovní aktivity.  
Tradičně se na začátku léta koná na zahradě domovů „Zahradní slavnost”, která je  
pořádaná i pro klienty a jejich přátele z ostatních zařízení naší organizace. Nutno říci,  
je opravdu z čeho vybírat.

„Sesterská” pobytová zařízení DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč” v Západní 7, ale i DZR 
„Sněženka” na Klatovské tř. 145 nezůstávají v ničem pozadu.

Klienti DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč” během roku navštívili několik výstav, muzeí  
(např. Muzea letadel ve Zruči) aj. Pravidelně navštěvují plzeňská divadla, včetně jejich 
prohlídky mimo představení. I tady si sami klienti spoluorganizují různá posezení, oslavy,  
besídky, velikonoční, mikulášské, vánoční aj. nadílky a mnoho dalšího. Organizují si  
společné výlety do blízkého okolí, zájezdy apod. Vždy jsou vítaným zpestřením různá  
hudební posezení, kde si společně zanotují “tu svou”, nebo setkání s knihou či fotogra- 
fiemi. I v posledním jmenovaném DZR “Sněženka” jsou uživatelé v maximálně možné  
míře vtaženi do různých aktivizačních činností, které jsou obdobné charakterem i roz- 
sahem, jako u ostatních domovů.

Hojně jsou pro různé společenské a sportovní aktivity využívány prostory hezky  
upravených zahrad, obklopující všechny domovy. Pokud to dovolí počasí, mají zde uživatelé 
k dispozici různá venkovní posezení, zahradní prvky a zahradní grily, kde si sami mohou 
připravit nějakou dobrotu a v klidu si popovídat s ostatními a odpočinout si. 

Neodmyslitelně největším svátkem pro všechny jsou Vánoce. Na jednotlivých zařízeních 
začínají před první adventní nedělí rozsvícením vánočních stromků a vrcholí Štědrým dnem  
s dopoledním a odpoledním zábavným programem a vánočním posezením s předáváním 
dárků. Vánoční atmosféru umocňuje světelná výzdoba budov jednotlivých zařízení. 

Pokud to dovolí zdravotní stav klientů, aktivně se zúčastňují různých sportovních aktivit. 
Také se prezentují na výstavách ručních dovedností, a to i mimo domovy. „Miláčkem” 
seniorů je i canisterapeutický pes.

K větší osvětě obyvatel Plzně přispívají pravidelné „Dny otevřených dveří” a návštěvy 
zástupců orgánů města v jednotlivých zařízeních.
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Systém sociálních služeb je určován potřebami lidí a možnostmi společnosti vytvořit 
odpovídající zdroje k uspokojení těchto potřeb. Protože lidé potřebující pomoc často  
nejsou sami schopni si tuto pomoc zabezpečit, a to především z důvodu nedostatku 
finančních prostředků pro její realizaci, je vždy zajišťována podpora z veřejných prostředků. 
Použití těchto prostředků je založeno na principu solidarity „zdravých vůči nemocným, 
mladých vůči starým”.

Všichni poskytovatelé sociálních služeb jsou však stále více konfrontováni s rostoucím 
počtem zájemců o poskytování sociálních služeb pro seniory, jakož i pro osoby s psychic- 
kým onemocněním (nárůst počtu těchto osob koresponduje s aktuálním vývojem věkové 
struktury obyvatelstva). Podle sociologického průzkumu a komunitního plánování jsou 
hlavním současným trendem intenzivní projevy stárnutí společnosti, rostoucí průměrný  
věk, zvyšující se procento lidí nad 65 let a počet obyvatel v poproduktivním věku i osamě- 
lých lidí. Lze tedy předpokládat rostoucí zájem nejen po terénních službách, ale zejména 
o pobytové služby. Tento vývoj přinese další růst počtu již nyní neuspokojených žadatelů  
o poskytování sociálních služeb u domovů pro seniory a také u domovů se zvláštním 
režimem. Vyvstává tak otázka: „Jak zabezpečit potřebné podmínky života seniorů a osob  
s nějakým zdravotním handicapem a jak zajistit jejich důstojný život a stáří?”

Proto je neustále posilována také úloha komunitního plánování. Představuje žádoucí  
nástroj pro efektivnější financování a zajištění dostupnosti sociálních služeb ve městě  
a okolí. Jeho principy přispívají kromě jiného k tomu, aby sociální služby reflektovaly  
potřeby uživatelů služeb, stejně jako možnosti a záměry poskytovatelů, obcí či kraje. 
Také MÚSS Plzeň je aktivně zapojen do tohoto procesu. V průběhu roku jsme připravili  
některé návrhy vhodných řešení v této oblasti. Pomáháme definovat oblasti potřeb  
a pomoci jednotlivým komunitám a jednotlivcům a nastavit jejich co nejefektivnější 
průběh. Naším zájmem je, aby vynaložené veřejné prostředky byly využity účelně, efektivně 
a hospodárně. Efektivitou rozumíme využití veřejných prostředků tak, aby byly řešeny 
skutečné potřeby osob, hospodárností to, aby způsob řešení potřeb osob byl založen  
na moderních metodách práce, které vycházejí z principu nejvyšší možné kvality za při- 
jatelnou cenu. Cílovým stavem chápeme zlepšení kvality života klientů využívajících  
sociální služby. Nastoupená cesta by ale nebyla možná bez spolupráce s orgány města  
a kraje. Právě oni určují okruh a rozsah služeb, který je potřebný z hlediska rozvoje  
regionu a kraje. Ty jsou následně podporovány a dotovány jak finančně, tak metodicky.  
Vhodným nástrojem v této oblasti je i monitoring sociálních služeb, organizovaný  
Odborem sociálních služeb ÚSO MMP. Je zaměřený jednak na sledování toků městských 
financí do konkrétních organizací poskytujících tyto služby, dále na zjišťování spokojenosti  
občanů s veškerými nabízenými sociálními službami. Na těchto činnostech se přímo  
podílíme jednak jako poskytovatelé služeb, tak i metodicky svými podněty a návrhy.

MÚSS Plzeň se aktivně podílí i na činnosti Asociace poskytovatelů sociálních služeb  
České republiky (APSS ČR), kde jsme dlouholetými členy. APSS ČR sdružuje převážnou  
část poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Napomáhá rozšiřovat vědecké  
a výzkumné poznatky do denní praxe a koordinovat práci poskytovatelů sociálních služeb.  
V naší práci nám pomáhá i zapojení se do činnosti České asociace pečovatelské služby 
(ČAPS), která sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní  
služby. Obě tato sdružení nám velmi pozitivně napomáhají v naší nelehké práci. Společně 
realizujeme systém profesního vzdělávání. Jsou základnou pro širokou spolupráci  
a nová partnerství i s dalšími poskytovateli sociálních služeb a institucemi.

Co uvést na závěr? Od přijetí zákona o sociálních službách jsme prošli významný kus cesty. 
Stali jsme se za tu dobu moderní organizací, disponující zkušeným týmem pracovníků, který 
dokáže rozpoznat potřeby kam orientovat pozornost a komu podat přívětivou pomocnou 
ruku. V každodenní práci se ztotožňujeme s naším mottem „Umíme pomáhat”. Daří se  
nám posilovat povědomí o naší práci i u našich spoluobčanů. Naše služby pomáhají  
podporovat zachování stávající soběstačnosti uživatelů, jejich návrat do vlastního  
domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu, rozvíjet jejich  
schopnosti a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život.  
Poskytované sociální služby jsou postaveny na dobrovolnosti osob přijímat tyto služby  
a na partnerství poskytovatele s uživatelem. Veřejně vyhlášeným prohlášením o defino- 
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vané kvalitě služeb deklarujeme, že služby budou mít kvalitu stanovenou předpisy  
v této oblasti, a to jak legislativními, pravidelně prověřovanými inspekcí sociálních služeb, 
tak interními, zajištěnými našimi vnitřními kontrolními mechanismy.

Aktivně spolupracujeme i s jinými poskytovateli sociálních služeb, zástupci organizací  
seniorů a zdravotně postižených občanů, MMP a Plzeňského kraje. Velmi úzkou spolupráci 
máme s Kojeneckým ústavem v Plzni, odkud do DOZP „Nováček” často přechází děti po 
dovršení třetího roku věku, školami a jinými městskými organizacemi.

Děkujeme všem našim uživatelům, spolupracovníkům, zaměstnancům, ale i široké veřej- 
nosti za jejich pomoc při utváření nového přístupu k zajišťování sociálních služeb. Bez 
jejich pomoci a spolupráce by nebylo možné obstát v tak náročném prostředí, jakým je 
poskytování sociálních služeb. Díky vaší široké pomoci se nám daří neustále zlepšovat naši  
práci a prohlubovat povědomí o míře potřebnosti a poslání poskytování sociálních služeb.
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ROZVAHA

K 31.12.2011

(v tis. Kč)

VýKAZ ZISKU A ZTRáTy

K 31.12.2011

(v tis. Kč)

aKtiva paSiva

Stálá aktiva (netto) - celkem 110 076 vlastní zdroje 126 294

dlouhodobý nehmotný majetek 0 jmění účetní jednotky 109 200

dlouhodobý hmotný majetek 110 076 finanční a peněžní fondy 17 089

výsledek hospodaření 4

oběžná aktiva - celkem 48 411 cizí zdroje 32 193

zásoby 1 101 krátkodobé závazky 32 193

pohledávky 5 548 z toho: přechodné účty pasivní 2 529

z toho: přechodné účty aktivní 189 bankovní úvěry 0

finanční majetek (krátkodobý) 41 762

aKtiva celKem 158 487 paSiva celKem 158 487

název položky
Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Spotřeba materiálu 28 860,6 0,7

Spotřeba energie 10 312,1 21,2

Služby 30 251,4 9,8

Osobní náklady 110 543,7 199,3

Odpisy dlouhodobého majetku 6 703,3 0,0

Ostatní náklady 2 927,2 26,3

náKlaDy celKem 189 598,2 257,3

Tržby z prodeje služeb 113 058,5 724,9

Aktivace 0,0 0,0

Zúčtování fondů 952,6 0,0

Ostatní výnosy 538,1 0,0

Příspěvky a dotace na provoz 74 586,0 0,0

vÝnoSy celKem 189 135,1 724,9

vÝSleDeK HoSpoDaření -463,1 467,6
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ČASOVá řADA VyBRANýCH

 NáKLADů A VýNOSů

(v tis. Kč)

ČASOVá řADA 

PRůMěRNýCH MěSíČNíCH 

PLATů A PřEPOČTENéHO 

POČTU ZAMěSTNANCů

ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Spotřeba pohonných hmot 659 673 736 666 763 726

Spotřeba potravin 14 063 13 608 14 437 15 304 15 103 14 584

Spotřeba ostatního materiálu 5 991 12 826 11 533 14 858 13 345 13 551

Spotřeba elektrické energie 3 364 3 283 3 518 3 694 3 536 3 793

Spotřeba plynu 321 173 230 305 225 341

Spotřeba tepla 7 447 7 059 7 195 4 796 4 848 4 530

Spotřeba vody 1 576 1 739 1 434 1 159 1 202 1 669

Opravy a udržování 9 447 6 527 15 653 10 602 11 253 14 566

Ostatní služby 8 354 9 962 15 098 14 413 13 053 15 695

Mzdové náklady 76 838 76 835 80 718 79 190 81 166 82 647

Zákonné sociální pojištění 26 817 26 776 28 132 25 914 27 550 28 096

Odpisy dlouhodobého majetku 8 393 9 410 8 176 6 020 6 674 6 703

Ostatní náklady 3 383 3 318 3 296 3 228 3 719 2 955

náklady celkem 166 653 172 189 190 156 180 149 182 437 189 856

Příspěvek na provoz MMP 68 448 45 043 59 262 44 543 38 055 46 125

Provozní dotace ze SR 36 335 36 376 31 374 31 430 30 986 28 461

Tržby z prodeje vlastních služeb 52 741 74 010 82 713 88 531 97 454 98 867

Tržby od zdravotních pojišťoven 5 262 12 254 10 670 14 646 12 848 14 767

Zúčtování fondů 1 344 1 912 3 236 348 2 452 953

Ostatní výnosy 2 577 2 639 2 909 659 651 687

výnosy celkem 166 707 172 234 190 164 180 157 182 446 189 860

výsledek hospodaření 54 45 8 8 9 4

ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Průměrný měsíční plat 17 106 17 933 20 899 21 436 22 139 22 255

Přepočtený počet zaměstnanců 370,8 352,7 317,9 302,0 301,7 306,4
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OBLOžNOST

PROVOZOVANýCH ZAříZENí

 V ROCE 2011

VýKONy NESTáTNíHO

 ZDRAVOTNICKéHO

 ZAříZENí DOMáCí PéČE (DP)

 A PEČOVATELSKé

 SLUžBy (PS)

zařízení
Kapacita
zařízení

průměr. obložnost 
zařízení [%]

DZR „Sněženka”, Klatovská 145 69 98,01

DZR „Čtyřlístek”, Kotíkovská 15 104 99,20

DZR „Petrklíč”, Západní 7 23 98,57

DS „Sedmikráska”, Kotíkovská 15 180 98,87

DS „Kopretina”, Západní 7 38 97,96

Denní stacionář „Jitřenka”, Zábělská 43 25 63,05 *)

DOZP „Nováček”, Rabštejnská 29 44 79,00

*) Provoz Denního stacionáře „Jitřenka” byl v průběhu srpna 2011 uzavřen - dovolená.

zařízení 2007 2008 2009 2010 2011

NZZ Domácí péče (počet klientů) 1 616 1 654 1 537 1 519 1 374

Ošetřovací dny NZZ DP 32 617 36 069 37 045 36 061 33 985

Pečovatelská služba (počet klientů) 1 754 1 740 1 665 1 549 1 415

Ošetřovací dny PS 224 290 234 228 233 728 209 523 193 623

Rozvážka obědů (počet za rok) 235 806 229 841 222 788 200 308 198 223



 NáZEV SPOLEČNOSTI Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

 SíDLO SPOLEČNOSTI Klatovská 90, 301 00 Plzeň

 DATUM ZAPSáNí 24. září 2004

 DO OBCHODNíHO REJSTříKU Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580

 IDENTIFIKAČNí ČíSLO 000 75 345

 DAňOVé IDENT. ČíSLO CZ00075345

 PřEDMěT ČINNOSTI MÚSS Plzeň zajišťuje dle zřizovací listiny ze dne 9.12.2009 následující hlavní činnosti:

  a) provozování pobytových zařízení sociálních služeb 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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  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

 STATUTáRNí ORGáN Ing. Vladimír Chuchler – ředitel organizace

 TELEFONNí SPOJENí 378 037 600, 378 037 601

 FAxOVé SPOJENí 377 423 064

 E-MAIL chuchler@plzen.eu

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

 © MÚSS PLZEň Ing. Vladimír Chuchler

  Ing. Jaroslav Plas

  2012 
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voko vnímá i ten vnitřek
a to co vidí, není v souladu 

s mozkem, což působí 
podvědomě nepokoj

s mozkem, což působí 
podvědomě nepokoj

(in my opinion)


