V Ý R O Č N Í

Z P R Á V A

Cílem poskytované péče
je zabránit sociálnímu vyloučení
skupiny seniorů a umožnit jim
začlenění do společnosti.
Poskytujeme zprostředkování
kontaktu se společenským
prostředím, pomáháme
při ochraně zájmů našich klientů.
Naši zkušení zaměstnanci
poskytují svoje služby
cca 1800 občanům
města Plzně, a to každý den.
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Vážení přátelé,

dovolte mi, prosím, abych Vám stejně jako v předcházejících osmi případech touto formou předložil, k Vašemu laskavému přečtení a posouzení,
Výroční zprávu Městského ústavu sociálních služeb města Plzeň, příspěvkové
organizace za rok 2012.

Poskytování sociálních služeb je základním účelem zřízení subjektu Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň ze strany
zřizovatele, kterým je Statutární město Plzeň. Splnění tohoto účelu byla veškerá činnost
organizace podřízena i v roce 2012.
Je již dlouhodobým trendem, že současně s prostým naplňováním základního účelu zřízení
Městského ústavu sociálních služeb města Plzeň, příspěvková organizace splňuje organizace i přísná kritéria kvality poskytovaných služeb a racionálního hospodaření.
Vysoká kvalita poskytovaných sociálních služeb, zlepšování „samofinancování“ organizace
prostřednictvím zvyšujícího se podílu vlastních výnosů a racionální vynakládání každé koruny nákladů, to jsou každodenní priority vrcholového i středního managementu Městského
ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace. Detailní rozpis jednotlivých
nákladových a výnosových položek ročního plánu hospodaření na každé z 23 nákladových
středisek, ekonomicky ovlivňujících hlavní činnosti organizace, jejich měsíční sledování
a vyhodnocování, včetně navazujícího systému odměňování zaměstnanců dle splnění
závazných ukazatelů je dlouhodobě nezbytnou součástí činnosti organizace.
Pozitivní trendy v hospodaření organizace se i v roce 2012 fakticky projevily formou snížení
plánovaného příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace ve výši 12,7 milionu
korun. Podstatné je, že příznivé ekonomické výsledky organizace nejsou dosahovány
na úkor snížené kvality poskytovaných sociálních služeb.
Kvalita poskytovaných sociálních služeb, jejich snadná místní a časová dostupnost je dlouholetou prioritou nejen vrcholového managementu, ale i všech zaměstnanců příspěvkové
organizace. Jako v předchozím období lze i nyní na tomto místě argumentovat skutečností,
že žadatele, kteří se náhle octli v tíživé sociální situaci a splňují podmínky pro přijetí, jsme
schopni do pobytového zařízení sociálních služeb typu Domov pro seniory, či Domov
se zvláštním režimem, přijmout v průměru do 20 kalendářních dnů od vznesení jejich
požadavku. Zároveň je třeba zmínit běžnou praxi, kdy žadateli o poskytnutí služby v rámci terénních sociálních služeb „Pečovatelská služba“ či v rámci nestátního zdravotnického
zařízení „Domácí péče“ je tato v požadovaném rozsahu organizací zajištěna do 24 hodin.
Jako v letech předcházejících bylo možno i v roce 2012 sledovat obecný trend celkové
snížené poptávky po umístění v pobytových zařízeních sociálních služeb, stejně jako trend
přesunu zájmu mezi jednotlivými typy pobytových sociálních služeb, což je v praxi reprezentováno sníženou poptávkou po zařízeních typu Domov pro seniory ve prospěch zvýšené
poptávky po zařízeních typu Domov se zvláštním režimem.
Výsledky činnosti organizace v roce 2012 včetně potřebného komentáře jsou uvedeny
na následujících stránkách a v následujících kapitolách této výroční zprávy. Jsem přesvědčen,
že si každý z čtenářů tohoto dokumentu v následujícím textu najde potřebné informace.
V opačném případě jsem Vám pochopitelně kdykoli k dispozici pro podání dalších informací
či vysvětlení.
Osobně si, společně s managementem organizace, plně uvědomuji, že jednotlivých výsledků,
které jsou v této zprávě prezentovány, by nebylo možno dosáhnout bez každodenní
zodpovědné a poctivé práce všech zaměstnanců organizace, stejně jako bez spolupráce,
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vstřícnosti, pochopení a podpory ze strany jednotlivých představitelů a orgánů Statutárního
města Plzeň, zejména pak ze strany pana Jiřího Kuthana – člena Rady města Plzně pro
sociální věci a zdravotnictví, pana Ing. Radoslava Kozáka - bývalého ředitele Úřadu služeb
obyvatelstvu Magistrátu města Plzně a paní PhDr. Heleny Knížové - současné ředitelky
Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně, za což všem alespoň touto formou
mnohokrát děkuji.
Děkuji touto formou za spolupráci v roce 2012 i všem ostatním spolupracujícím osobám,
subjektům, orgánům a institucím.
Mé největší poděkování směřuji vůči uživatelům námi registrovaných sociálních služeb
a jim blízkým osobám za to, že naší organizaci dali příležitost a důvěru poskytovat jim
pomoc v jejich nelehké tíživé sociální a zdravotní situaci.
Jsem si velmi dobře vědom skutečnosti, že příležitost a důvěra daná nám našimi uživateli
každého z nás zavazuje do příštích dnů, týdnů a roků k neustálému zlepšování naší činnosti
vykonávané v jejich prospěch tak, abychom zcela naplnili jejich přání a očekávání.
Věřím, že se nám i v budoucím období povede splnit očekávání a naděje vkládané do naší
činnosti uživateli a fakticky tak naplnit motto organizace: „Umíme pomáhat!“

V Plzni, květen 2013

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň
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Použité zkratky
	a pojmy
DOZP
DPH
DS

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Daň z přidané hodnoty
Domov pro seniory

DSt

Denní stacionář

DZR

Domov se zvláštním režimem

EU

Evropská unie

MMP

Magistrát města Plzně

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MÚSS Plzeň

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

NZZ

Nestátní zdravotnické zařízení

RMP

Rada města Plzně

ÚSO

Úřad služeb obyvatelstvu

ZMP

Zastupitelstvo města Plzně
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Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace (MÚSS Plzeň),
se sídlem Klatovská 90, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345, jistě náleží již od roku 1991 k největším poskytovatelům sociálních služeb na území města Plzně. Funkci zřizovatele vykonává
Rada města Plzně (RMP) prostřednictvím Magistrátu města Plzně (MMP).
Během roku 2012 zajišťoval MÚSS Plzeň sociální služby v těchto plzeňských zařízeních:
pobytové Služby pro seniory
Domov se zvláštním režimem „Sněženka”, Klatovská tř. 145
Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek”, Kotíkovská 15
Domov se zvláštním režimem „Petrklíč”, Západní 7
Domov pro seniory „Sedmikráska”, Kotíkovská 15
Domov pro seniory „Kopretina”, Západní 7
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček”, Rabštejnská 29
ambulantní služby
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 tř. 90

č. 4

Partyzánská 53

č. 5

Krajní 5

Nestátní zdravotnické zařízení Domácí péče (Home care), Klatovská tř. 90
ostatní Služby
Nedílnou součástí hlavní činnosti byly v roce 2012 pomocné a obslužné útvary. Mezi ně patří
stravovací provozy (Stravovací provoz Bory, Stravovací provoz Lochotín, Stravovací provoz
DOZP Nováček, Vyvařovna pro důchodce), dále prádelny (Prádelna Bory, Prádelna Bolevec,
Prádelna Lochotín, Prádelna DOZP Nováček). Vnitropodnikovou údržbu a autoprovoz
pro všechny útvary MÚSS Plzeň zajišťoval útvar Doprava a služby (DaS).
V tzv. doplňkové (hospodářské) činnosti jsou MÚSS Plzeň poskytovány v rámci svých volných
kapacit také služby: maséra, rekondiční a regenerační služby. Dále je pro další městskou
příspěvkovou organizaci zpracovávána mzdová a personální agenda, ve stravovacích provozech jsou prodávány obědy cizím strávníkům, v omezeném množství se v jednotlivých
prádelnách pobytových zařízení pere prádlo pro externí zákazníky (pro ext. úklidovou firmu)
a za účelem efektivního využití dočasně volného majetku jsou pronajímány nevyužívané
nebytové prostory.
MÚSS Plzeň je s účinností od 1.1.2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Dalo by se říci, že poskytování sociálních služeb by již mělo být pro nás rutinní záležitostí.
Přesto tomu tak není. Důsledná aplikace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přináší
prakticky denně nové pohledy na naší práci. Transformace zákona do praxe představuje
nástroj pro dosažení žádoucího cílového stavu, tj. zlepšení kvality života klientů sociálních
služeb v jednotlivých zařízeních i mimo ně. Kritické pohledy na vlastní práci umožňují
a neustále vytváří prostor pro zlepšování. Významným nástrojem pro sebepoznávání
a rozvoj veškerých činností je budovaný a rozvíjený systém standardů kvality.
Naší snahou je používat co nejefektivnější systém fungování organizace. Bohužel legislativní zázemí pro poskytování sociálních služeb nevytváří prostor pro zavedení dlouhodobě
stabilního prostředí. Sociální reformy ve státě jsou pro poskytovatele v mnohém nepřehledné, často nekoncepční, velmi složité a neumožňují provádět zásadní systémové změny.
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Ve státě tak v mnoha případech dochází k plýtvání s finančními prostředky ze státního
rozpočtu (například při využívání příspěvků na péči u osob mimo pobytová zařízení).
V roce 2012 jsme poskytovali sociální služby především seniorům. Menší podíl příjemců
tvořily mentálně postižené děti a osoby v DOZP „Nováček” a DSt „Jitřenka”. Ze zákona
o sociálních službách pro nás vyplývá, že hlavním naším posláním je pomoc při péči
o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, ubytování, chodu domácnosti, ošetřování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a poradenství. Také zprostředkováváme
našim klientům kontakt se společenským prostředím, společně provádíme různorodé
terapeutické činnosti, pomáháme při prosazování jejich práv a zájmů a s mnoha dalšími
činnostmi. Všestranně podporujeme rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti
uživatelů, jejich návrat do vlastního domácího prostředí a obnovení nebo zachování
původního životního stylu. Cílem služeb je mimo jiné i rozvíjení schopností uživatelů
a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život. Pochopitelně účelem
je také snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.
To, co je podstatné pro člověka v každém věku, je kvalita života. Pro každý věk má však
tato kvalita jiné hodnoty a důrazy. Navíc každý to, jak se mu žije, hodnotí po svém. Starší
či handicapovaní lidé chtějí být také užiteční, aby nebyli vyčleňováni ze společnosti, mohli
zdokonalovat sami sebe a utvářet nějaké hodnoty. Mají však menší zdatnost, hůře snášejí
změnu prostředí a vyžadují intenzivní péči. Proto potřebují při ošetřování i větší trpělivost,
znalosti a zkušenosti odborného personálu.
Pro člověka, který je už v poslední části svého života nebo má nějaké větší zdravotní
postižení, často platí, že se musel vzdát mnoha věcí, na které měl dříve dostatek sil a byl
na ně zvyklý. Nyní jde o to, aby zůstal aktivní (i když v omezené míře), aby nebyl osamělý
(i když mnoho blízkých či známých už ztratil), a aby měl zájem o sebe a své okolí.
Naší snahou je proto, aby uživatelé i přes svůj handicap, zdravotní stav či vysoký věk žili
pestrý, smysluplný, odpovědný, plnohodnotný a kvalitní život. Usilujeme a podporujeme
proto důstojné a aktivní stáří. I pokud dochází vlastní síly, pomáháme maximálně zapojit
uživatele do běžného života a co nejdéle jim zajistit způsob života, na který byli zvyklí. Pokud
je to možné, poskytujeme takové služby, které umožňují našim uživatelům zůstat součástí
přirozeného místního společenství, čímž zabraňujeme možnosti sociálního vyloučení.
Staří lidé nejsou „hromádkou starého železa”, které již není k ničemu. Jsou naopak
zdrojem moudrosti. Moudrosti, ze které my mladší můžeme čerpat a která může obohatit
každého, kdo seniorům pomáhá.
Naše práce je založená na skutečné pomoci bližnímu a na partnerské spolupráci.
Vše je poskytováno na základě jejich svobodné volby, a to jak z hlediska formy, tak rozsahu
služby. Je přizpůsobována oprávněným a opodstatněným požadavkům uživatelů. Základem
je vstřícný individuální postoj. Máme pro každého dostatek trpělivosti, pochopení, otevřené
oči i uši. To je jednotně uplatňováno jak u pobytových, tak i terénních a ambulantních
služeb.
Bohužel se zatím nepodařilo změnit negativní pohled některých našich spoluobčanů
na sociální práci. Přetrvává dřívější zkušenost, která je spojována s mnoholůžkovými pokoji
a ústavní péčí, přestože současná realita je zcela odlišná. Sociální práce není plně chápána
a doceněna z hlediska jejího významu. Ani práce v sociálních službách stále není vnímána
jako prestižní povolání či obor. Nedílnou součástí naší práce je proto i osvěta veřejnosti.
Různými aktivitami seznamujeme laickou veřejnost s tím, jak žijí jejich spoluobčané,
kteří jsou odkázáni na pomoc druhých a jakou úlohu mají sociální služby v moderním
a vyspělém státě.
Za několik posledních roků se zásadně změnily potřeby, požadavky, ale i kritéria hodnocení
naší práce. Zejména široká veřejnost velmi citlivě reaguje na každou naši činnost. Jsme rádi,
že se nám v této oblasti prozatím daří, což dokládají pozitivní reakce samotných klientů
i jejich rodin. Můžeme s hrdostí říci, že Město Plzeň se díky systematickému zkvalitňování
poskytovaných sociálních služeb řadí na špičku v republice.
Uvědomujeme si, že jsme pro některé uživatele druhou rodinou a přáteli, novým domovem,
ale také někdy i jejich poslední radostí, kterou ještě mají v životě. Jsme ochotni a připraveni
pomoci našim uživatelům 24 hodin denně, a to i v nejtěžších chvílích života.
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Rádi bychom poskytovali takový rozsah služeb, který by odpovídal stávajícím potřebám
obyvatel města. Bohužel, ne vždy je to ale možné. 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. Na druhé
straně v důsledku prakticky nečinnosti úřadů práce při schvalování příspěvků na péči
nebylo možné v průběhu roku 2012 přijmout některé žadatele do domovů, neboť nesplňovali stanovené podmínky pro přijetí dané cílovou skupinou v registru poskytovatelů
(úroveň závislosti na pomoci od jiné fyzické osoby, vyjádřená příspěvkem na péči dle
zákona o sociálních službách, by měla být ve II. a vyšším stupni závislosti). Smyslem naší
práce ale rozhodně není za každou cenu umisťovat lidi do „umělých” domovů. Naším
cílem je především pomáhat tam, kde již nestačí vlastní rodina či nejbližší okolí a kde je
jediným řešením přijetí do specializovaného pobytového zařízení sociálních služeb. V denní
praxi však není nic neobvyklého, že je člověk z plného zdraví najednou odkázaný na cizí
pomoc a není na to vůbec připraven.
Daří se nám pokrýt veškeré požadavky v oblasti péče o mentálně postižené osoby v Domově pro osoby se zdravotním postižením „Nováček” a Denním stacionáři „Jitřenka”,
kde naše provozní kapacita převyšuje 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.
Snažíme se preferovat terénní služby a některé ambulantní služby před pobytovými.
Naše aktivity 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.

9
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Úspěch organizace je podmíněn neustálým rozvojem sebe sama, podnikové kultury
a všech svých zdrojů, tedy i zdrojů lidských. Organizace může optimálně fungovat jen
s pozitivně motivovanými, týmově spolupracujícími zaměstnanci, kteří jsou plně ztotožněni
se svou rolí a jejich očekávaným přínosem pro firmu. Jsme si vědomi toho, že zaměstnanci
jsou naším klíčovým faktorem stability a růstu. Preferujeme zaměstnance ochotné spojit
svoji osobní perspektivu s perspektivou celé organizace. Neustále 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.
Personální politika značnou měrou ovlivňuje spokojenost zaměstnanců a našich uživatelů
a výkonnost celé organizace. Cílem managementu je dosažení stavu, kdy zaměstnanci
chápou opatření personální politiky, rozumí jim a v ideálním případě se s nimi ztotožňují.
Dbáme proto o spokojenost a motivaci pracovníků, trvalé zvyšování jejich kvalifikace, znalostí,
dovedností a kompetencí v zájmu naplňování cílů organizace. Loajalita spolupracovníků
vyúsťuje v přijímání odpovědnosti za firmu při současném růstu jejich pružnosti a ochoty
k pozitivním změnám. Upřednostňujeme týmovou práci a současně vytváříme prostor
pro rozvoj individuálních schopností jednotlivců. K prosazení využíváme všechny nástroje
personální práce. Organizace má rovné a bez rozdílu postavení ke všem zaměstnancům.
Personální práce je postavena na tom, že jsme přesvědčeni, že zaměstnanci jsou základním kamenem našeho úspěchu. Proto vytváříme ovzduší vzájemné důvěry. Stavíme
na týmovém pracovním prostředí a na otevřené komunikaci. Spolupráce předpokládá
vzájemnou úctu a respekt mezi zaměstnanci a snahu porozumět problémům, kterým čelí
ostatní zaměstnanci ve své práci. Cíleně pracujeme s klíčovými zaměstnanci.
Podporujeme osobní a odborný rozvoj všech zaměstnanců. Plánujeme a realizujeme
vzdělávání zaměstnanců s cílem rozvíjet jejich pravomoci dle zvyšujících se nároků na jejich
práci, pracovní výkonnost, spolehlivost, pružnost, ochotu ke změnám a tvůrčí přístup
ke zlepšování. 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. K zefektivnění rozvoje kompetencí
využíváme podporu moderních informačních a komunikačních technologií a progresívních
výukových metod.
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.
V průběhu roku 2012 nebyly prováděny žádné zásadnější změny ve složení pracovních
kolektivů a řídících pracovníků. I nadále udržujeme organizační strukturu organizace
a jednotlivých pracovišť v souladu s vlastním personálním auditem a se závěry 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 2012
tito vedoucí zaměstnanci následujících útvarů:
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel organizace
Ing. Jaroslav Plas, Ekonomické oddělení
Jitka Trousilová, Personální oddělení
Vladimír Netrval, Správa majetku
Mgr. Jaroslava Šeflerová, Vnitřní kontrola*)
Mirka Netrvalová, Domov pro seniory „Sedmikráska”, Kotíkovská 15
Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek”, Kotíkovská 15
Iva Koubová, Domov pro seniory „Kopretina”, Západní 7
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Mgr. Jaroslava Šeflerová*), Bc. Lenka Pikrtová, Domov se zvláštním režimem
„Sněženka”, Klatovská tř. 145
Bc. Libuše Šebestová, Domov se zvláštním režimem „Petrklíč”, Západní 7
Marie Beluská, Provozní oddělení Lochotín
Martina Ronzová, Provozní oddělení Bory a Bolevec
Mgr. Jaroslava Kaiserová, Pečovatelská a ošetřovatelská služba
Mgr. Věra Kotrbatá, Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček”,
Rabštejnská 29
Mgr. Věra Hoťková**), Vendula Peštová, Denní stacionáře „Jitřenka”, Zábělská 43
Petra Stehlíková, Provozní odd. Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček”
*)

Paní Mgr. Jaroslava Šeflerová byla pověřena vedením Domova se zvláštním režimem „Sněženka” do 1.5.2012.

**) Paní Mgr. Věra Hoťková vykonávala funkci ved. DSt „Jitřenka” do 31.10.2012,
od 1.11.2012 p. Vendula Peštová.

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, jejich rodiny
a široké okolí, kteří akceptují poskytovanou péči či nikoliv. 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.
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 kvalitnímu plnění svěřených úkolů.
Zaměstnanci mohou využívat i různé benefity. Jedná se například o příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a dotované závodní stravování. Dovolená na zotavenou
je prodloužena o jeden týden. Široká a pestrá je i nabídka kulturních, společenských
a sportovních aktivit. Ve spolupráci s odborovou organizací jsou vytvářeny 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.
Nadále zůstává velkým problémem 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 znázorněn vývoj počtu zaměstnanců a průměrné výše platů
za roky 2006 až 2012. V tabulkové části v závěru této výroční zprávy jsou uvedeny
podklady, z nichž grafy vychází.
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rozpočet a hospodaření 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.
Základním dokumentem, jímž se řídí v průběhu roku hospodaření s finančními prostředky
v organizaci, je rozpočet organizace. Určuje, jaká bude struktura a objem příjmů a výdajů.
Samostatnou položkou rozpočtu je příspěvek na provoz od zřizovatele. Roční rozpočet
schvaluje RMP.
V organizaci zpracováváme dílčí rozpočty až na jednotlivé 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.
V důsledku přímého napojení naší organizace na rozpočet města a státní rozpočet jsme
nebyli ušetřeni dopadu problémů s řešením veřejných financí. Účelným využitím svěřeného
majetku a péčí o zajištění maximálních úhrad od uživatelů se nám podařilo i v roce 2012
snižovat závislost na cizích prostředcích, tzn., klesá nám podíl (i v absolutním vyjádření)
příspěvků na provoz od zřizovatele a dotace ze SR, a zvyšovat podíl vlastních prostředků.
Mohli jsme tak finančně zajistit nejen vlastní provoz, ale i celou řadu rozvojových aktivit.
Daří se i prohlubovat povědomí o systému hodnot u každého našeho zaměstnance, abychom zbytečně neplýtvali.
Základ vlastních zdrojů v hlavní činnosti tvoří tzv. ošetřovné. Jedná se o úhrady od uživatelů
sociálních služeb za pobyt a zajišťované služby a dále u pobytových zařízení úhrady
za poskytnutou péči (ve výši příspěvku na péči přiděleného oprávněným osobám podle
stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby). Objem takto získaných prostředků je
v praxi limitován provozní kapacitou poskytovaných služeb a legislativní úpravou výše úhrad.
Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, je stanovena maximální výše úhrad za služby, které lze požadovat od klientů.
Tzn. úhrady nelze libovolně upravovat podle provozních požadavků. Jediným prostředkem
na udržení stanovených výnosů je zajistit maximální obložnost jednotlivých zařízení (přehled
viz finanční část této výroční zprávy tabulka „Obložnost provozovaných zařízení v roce
2012”). Nízká obložnost u DOZP „Nováček” a Denního stacionáře „Jitřenka” je dána historicky stanovenou kapacitou zařízení (teoretickou kapacitou) a charakterem těchto zařízení.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, v průběhu celého roku 2012 jsme měli velké problémy
s úřady práce, které prakticky přestaly schvalovat příspěvky na péči, a řada žadatelů tak
nesplňovala podmínky pro přijetí do zařízení sociálních služeb. Některá lůžka v pobytových zařízeních zůstávala z tohoto důvodu neobsazena. Rovněž tak nebyl zajištěn výběr
očekávaných úhrad za provedenou péči v pobytových zařízeních. Situace se schvalováním
příspěvků na péči na úřadech práce se do současnosti výrazně nezlepšila.
Samostatným okruhem řešení jsou terénní sociální služby poskytované formou pečovatelské
služby. Naše pečovatelská služba zajišťuje široké spektrum úkonů: rozvoz obědů, úklid,
nákupy, péči o hygienu, praní prádla atd. Služba je prováděna za úplatu. Bezúplatně
se poskytuje účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících
odboje starším 70 let. Z hlediska typu služeb je ze strany klientů pečovatelské služby největší zájem o rozvoz obědů. V současné době existuje poměrně velká konkurence, protože
obědy jsou schopny zajistit i jiné subjekty, než poskytovatelé sociálních služeb. Často ale
naši klienti chtějí pouze dovoz obědů. Obecně lze říci, že se ještě nenaučili využívat
všechny služby, které jsou jim nabízeny. Stále evidujeme klienty, kteří neodebírají služby
s odůvodněním, že úkony jsou finančně náročné a že rodina jim zajistí péči levněji. Přestože
jsou většinou příjemci příspěvku na péči, mají v situaci, kdy se ve společnosti prakticky
všechno drasticky zdražuje, jiné priority a dávají peníze za něco jiného, než za sociální
služby. Obecně lze shrnout, že pokud mají klienti příspěvek na péči, využívá jej častěji rodina
a v menší míře slouží na péči o sebe. Toto lze však změnit pouze vhodnou legislativou,
tj. zpřísnit kontrolu využití příspěvku na péči a zavést sankce při jejich zneužívání.
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Dlouhodobě máme problémy s proplácením úhrad z veřejného zdravotního pojištění
za zdravotní úkony provedené vlastními zaměstnanci v pobytových zařízeních MÚSS Plzeň.
Přestože je jednání zejména VZP ČR v příkrém rozporu s „úhradovou vyhláškou”, jsme
nuceni domáhat se svých práv až soudní cestou.
Významně se na financování MÚSS Plzeň podílel i zřizovatel. Neinvestiční příspěvek na provoz se dobrým hospodařením podařilo během roku 2012 snížit až na 31 455 tis. Kč.
Od roku 2007 jsme také příjemcem dotace ze státního rozpočtu. Ta je určena na úhradu
provozních výdajů spojených s poskytováním sociálních služeb. Nárokuje se prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje. Takto získané finanční prostředky jsou přísně
zúčtovatelné oproti státnímu rozpočtu a cíleně určené na konkrétní sociální služby a nákladovou kapitolu rozpočtu. Objem přiznané dotace se však v důsledku snižování finančních
prostředků vyčleněných na tento účel ve státním rozpočtu každým rokem snižuje, aniž by
byly zohledněny zvýšené náklady poskytovatelů sociálních služeb. Dotace v roce 2012 činila
28 112 tis. Kč. Stále se však jedná o třetí nejvýznamnější zdroj financování.
Na získávání finančních prostředků se nemalou měrou podílely i doplňkové činnosti
(hospodářská činnost). Neustále hledáme oblasti, kde by se daly získat dodatečné zdroje.
Tyto činnosti však nesmí být prováděny na úkor hlavních činností, pro které byl MÚSS
Plzeň zřízen. Takovou oblastí je například fakultativní služba „pronájem kompenzačních
pomůcek”, kdy tato činnost velice vhodně doplňuje pečovatelskou službu a je nemalým
finančním přínosem.
Na posílení zdrojů financování oprav svěřeného majetku byl v roce 2012 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 2012 názorně zobrazuje následující graf.
Podkladová data jsou uvedena v tabulce „Časová řada vybraných nákladů a výnosů”
ve finanční části této výroční zprávy.

Druhou stranou rozpočtu je oblast výdajů. Efektivní a hospodárné vynakládání prostředků
na nákup materiálu, služeb a na osobní náklady je dlouhodobě předmětem přijímaných
opatření. Závisí to na dobře nastaveném vnitropodnikovém systému řízení rozpočtu.
Tím jsme mohli v roce 2012 zajistit veškeré plánované provozní a investiční úkoly. Každá
oblast má svá specifika.
Po osobních nákladech jsou objemem druhou nejvýznamnější položkou náklady na materiál. Z toho více jak z 66 % se v roce 2012 podílely spotřebované potraviny ve stravovacích provozech. Oblast snižování spotřeby materiálu je trvale předmětem měsíčního
vyhodnocování v rámci vnitropodnikového rozpočetnictví, a to jak z hlediska plnění
ročního rozpočtu hospodaření, tak z dlouhodobého hlediska (meziroční srovnávání).
Také náklady na energie představují poměrně velký podíl z celkových nákladů. Již v minulosti byla na základě energetického auditu provedena celá řada úsporných opatření.
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V současné době jsou však technická opatření prakticky vyčerpána a růst nákladů
kopíruje růst vstupních nákupních cen. Naše úsilí je proto orientováno především na organizační opatření k zamezení plýtvání s energiemi.
V předchozích letech byly plánované opravy a údržba směřovány zejména do oblasti úspor
nákladů za energie, na zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců a životního prostředí
klientů (výměna podlahových krytin, oprava sociálního zařízení, obkladů stěn, malování aj.).
V roce 2012 byl nižší objem oprav zapříčiněn změnami v legislativě týkající se veřejných
zakázek.
Rovněž náklady na externí služby jsou významné a jsou proto trvale předmětem vyhodnocování alikvotního měsíčního rozpočtu a meziročního srovnávání. Do nákladů na služby
směřujeme velké množství operativních opatření na úspory.
Plnění náročných provozních úkolů v oblasti poskytování sociálních služeb vyžaduje vysoký
podíl lidské práce a kvalitní personální zajištění. To se pochopitelně odráží i do výše personálních nákladů. Optimalizací pracovních míst se již v předchozích letech podařilo na základě
provedeného vlastního personálního auditu bez jakéhokoliv omezení množství poskytovaných služeb optimalizovat jednotlivé procesy a snížit počet zaměstnanců o cca 100 osob.
Tím bylo možné zajistit v letech 2004 až 2012 růst a udržení průměrného výdělku.
Prostředky na nákup drobných předmětů a vybavení do 40 tis. Kč v pořizovací hodnotě
byly směřovány hlavně na obnovu vnitřního vybavení pro naše uživatele a na vylepšování
pracovního prostředí zaměstnanců.
Přehled vybraných nákladových účtů za roky 2007 až 2012 je podrobně uveden v tabulkové části v závěru této výroční zprávy. Graficky je struktura nákladů za rok 2012 znázorněna na následujícím grafu.

Naším významným nástrojem pro optimalizaci hospodaření organizace je také vnitropodnikové rozpočetnictví a účetnictví (manažerské účetnictví). V současné době se pro
24 nákladových středisek v hlavní činnosti a 5 nákladových středisek v doplňkové činnosti
vytváří jednotlivé roční rozpočty útvaru. Nákladová střediska znají předem svůj rozpočet
hospodaření a mají pravidla pro čerpání a tvorbu finančních zdrojů. Současně se vede pro
každé nákladové středisko samostatné účetní výkaznictví. Provádí se i vnitropodnikové
meziútvarové zúčtování nákladů a výnosů, což umožňuje získat přesný obraz o hospodaření
nákladového střediska. Plnění se sleduje jak měsíčně, tak meziročně. V případě nesouladu
se okamžitě provádí opatření k nápravě.
Za organizaci jako celek byl společně za hlavní a hospodářskou činnost docílen zlepšený
hospodářský výsledek ve výši 9,5 tis. Kč.
V současnosti připravujeme racionalizační opatření v oblasti provozování obslužných a pomocných útvarů spočívající v centralizaci těchto služeb do větších organizačních celků
(stravovací provozy, prádelny), resp. ve vyčlenění podpůrných a vedlejších činností mimo
organizaci (středisko vnitroúdržby).
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Smyslem naší práce je poskytovat kvalitní sociální služby. Máme zájem, aby naše služby
zajistily našim klientům žít plnohodnotný a důstojný život, odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu. Veškeré naše společné aktivity jsou proto směřovány tímto směrem.
Napomáhají našim uživatelům, včetně poskytovaných terénních a ambulantních služeb,
vést v rámci možností normální a celkově spokojenější život, vylepšovat jejich psychické
a fyzické schopnosti. Za tímto účelem využíváme veškeré dostupné zdroje. Věnujeme
také nemalé finanční prostředky na všestranné vylepšování životního komfortu našich
klientů, zejména v pobytových zařízeních. Stranou nezůstávají ani naši zaměstnanci,
pro něž se na jednotlivých pracovištích vytváří velmi dobré pracovní podmínky a zázemí
pro jejich práci.
Naše úsilí velice zkomplikovala nová legislativní úprava platná od dubna roku pro provádění
veřejných zakázek. Proces přípravy a provádění jednotlivých výběrových řízení je v současnosti nesmírně náročný a složitý. Pro nás to znamenalo odložit, resp. zrušit nákup
některých investic či služeb. V roce 2012 se nám přes tyto obtíže podařilo částečně obměnit
vybavení v našich stravovacích provozech (např. varné kotle, universální robot, elektrické
pánve, aj.). Tím se neustále zlepšují podmínky pro stravování klientů. Za účelem rozšíření
možností provádění terapeutických činností klientů se na zařízení DZR „Sněženka”
a na DS a DZR, Západní 7 nakoupily dvě tzv. jurty. Tyto zateplené objekty, v nichž se spojuje krása přírodních materiálů a ekologicky šetrných postupů s účelností a jednoduchostí
stavby, je možné celoročně uskutečňovat celou řadu aktivit a přitom nenásilnou formou
vytvářet pro uživatele „domáčtější” prostředí. Zahájila se také projektová příprava pro
uplatnění tabletového systému stravování ve všech pobytových zařízeních MÚSS Plzeň.
Celkově jsme v roce 2012 investovali z vlastního investičního fondu cca 1,7 mil Kč.
Podařilo se také realizovat některé větší opravy svěřených objektů (např. střechy a střešní
krytiny budovy DOZP „Nováček” a Vyvařovny pro důchodce, venkovních zpevněných ploch
v zařízení Kotíkovská 15 a v DZR „Sněženka”, telefonních rozvodů v zařízení Kotíkovská 15,
fasády, terasy a schodů DS „Kopretina”, aj.). V DZR „Sněženka” přispěly k větší bezpečnosti pohybu klientů, jejich hygienického komfortu a ke zpříjemnění prostředí domova
opravy obkladů a vybavení chodeb a pokojů. Opravilo se nefunkční odvodnění u budovy
NZZ Domácí péče. Tímto rozhodně výčet oprav nekončí.
Díky dobrému finančnímu hospodaření bylo možné podle potřeby věnovat také finanční
prostředky i na nákup drobných předmětů. Jedná se např. o zdravotnické potřeby (křesla
pro kardiaky, toaletní křesla, invalidní vozíky, rehabilitační pomůcky, rehabilitační lehátka),
ložní prádlo, ubrusy na jídelní stoly pro klienty, nádobí, antidekubitní matrace, nádoby
na čaj, polohovací pomůcky, ergoterapeutické pomůcky, televizory, vybavení stravovacích
provozů a prádelen drobnými předměty, nábytek pro pokoje klientů, o specifické předměty, jako je kolo, koloběžky a sportovní náčiní pro děti v DOZP „Nováček”, ale i o kancelářskou techniku pro zaměstnance. Drobných dlouhodobých předmětů s pořizovací
cenou jedné položky do 40 tis. Kč bylo zakoupeno cca za 2 mil. Kč.
Trvale se vylepšuje vnitřní i venkovní prostředí domovů. K vytvoření příjemné a klidné
atmosféry jistě přispívá trvalá péče o venkovní zeleň a zahradní údržba zahrad u jednotlivých domovů a lesoparku v areálu Kotíkovská 15. Obyvatelé domovů aktivně využívají
senior-prvků v „Senior parcích” ve venkovním prostředí jednotlivých pobytových zařízení.
Stranou nezůstává ani vnitřní výzdoba domovů a doplňování rehabilitačních a terapeutických prostor speciálními pomůckami. Samozřejmostí je květinová výzdoba na oknech.
Nezanedbatelná je i naše snaha podávat klientům kvalitní a chutnou stravu. Víme, jak je
to důležité, zejména pro naše obyvatele domovů. Neméně to ale platí i pro rozváženou
stravu pečovatelskou službou. K zajištění tohoto úkolu jsme museli přijmout celou řadu
organizačních, ale i personálních opatření, abychom dosáhli požadovaného cíle.
Naši klienti v pobytových zařízeních nejsou kromě svého zdravotního handicapu prakticky
ničím omezováni. Kdykoliv mohou navštěvovat kina, divadla, výstavy, obchody, přijímat své
přátele a rodinu, organizovat si svůj volný čas a aktivně se podílet na společenském životě.
Podle zdravotních možností je celá řada aktivit umožněna i imobilním klientům. Vytváříme
pro naše uživatele bohatou nabídku různého kulturního, sportovního a společenského
vyžití a zájmových aktivit. Rozšiřujeme i takové specifické činnosti, jako je canisterapie,
kde kontakt člověka se psem opravdu přináší významné zlepšení psychiky u všech osob.
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Obyvatelé jednotlivých našich domovů a klienti denního stacionáře však rozhodně nejsou
jen pasivními příjemci pro ně připravených činností. Sami se podle svého zájmu aktivně
podílejí na přípravě různých kulturních, společenských a sportovních aktivit a programů.
Přehled všech akcí by byl určitě velmi rozsáhlý, proto uvedeme jen některé:
Velice vděčnými „příjemci” kulturních, společenských a podle zdravotních možností
i sportovních aktivit jsou zejména naši senioři. Jednotlivá pobytová zařízení žijí bohatým
vnitřním životem. V závislosti na své zájmy, zdravotní stav a věk se mohou klienti zúčastnit
celé řady aktivit. Starší klienti si velmi rádi popovídají o svých radostech i starostech. Některá
společná setkání jsou doplněna hudebním doprovodem či slovem, někdy i filmem nebo
fotografiemi. Při setkání s mladou generací se rádi podělí o své bohaté životní zkušenosti.
Během celého roku se podle ročního období, svátků, pranostik apod. střídají různé akce,
spolupořádané samotnými klienty. Nejlépe se vzpomíná na vlastní voňavé pečivo a slavnostní chvíle o Velikonocích a Vánocích. Pokud je to proveditelné, všech těchto aktivit
se hojně zúčastňují i osoby „vozíčkáři”. Samozřejmostí jsou ve všech zařízeních i bohoslužby pro věřící.
Jmenujme jen namátkou některé akce v DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek”, např. koncerty studentů Západočeské univerzity v Plzni, Katedry kultury a umění. Proběhlo několik
vystoupení známého plzeňského hudebníka Oty Hellera, hudebníka Václava Žákovce
a Plzeňských heligonkářů, při nichž si všichni „našli tu svou” písničku. Pro milovníky vážné
hudby koncertovala prof. Věra Rezková. Radost s básničkami, písněmi a tanečky rozdávaly
i děti z mateřských škol. Kdo měl zájem, tak se zúčastnil výletů na zámek v Chyších,
do okolí Plzně a na různé akce ve městě. Poslední den v měsíci dubnu patřil „Pálení
čarodějnic”, kdy měli klienti možnost ochutnat něco dobrého „z grilu” a přitom se nechat obsluhovat opravdovými čarodějnicemi. Při již čtrnácté v pořadí tradiční „Zahradní
slavnosti” jsme společně s klienty oslavovali 50 let od založení Domova a při tom poslouchali množství hudebních a tanečních vystoupení. Po celý den se podávalo občerstvení.
Odpolednímu programu byl přítomen i primátor města Plzně Martin Baxa. Uživatele jistě
pobavilo i soutěžní klání v rámci „Sportovních her” pod názvem „Robinsonáda”, kde
se soutěžilo nejen ve sportovních, ale i vědomostních úkolech. Slavnostní charakter přináší
období velikonočních a vánočních svátků, rozsvěcování vánočního stromku, období
adventu, Štědrého dne, Silvestra, Nového roku a jiných svátků.
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. Třicet seniorů se může pochlubit úspěšným absolvováním
Seniorského lycea. Na promoci byli pozváni přátelé a rodiny.
Také v DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč” v Západní 7, ale i v DZR „Sněženka” na Klatovské tř. 145, bylo z čeho během roku vybírat. Jen namátkou to byla hudební vystoupení
„Seniorkapely”, posezení s heligonkou pana Míky, vystoupení dětí z 34. základní školy,
90. mateřské školy se sborem „Andílci”, dětí ze třídy „Zajíčci” aj., ale také různé návštěvy
plzeňských akcí - velikonočních trhů, kina, ZOO. Sladké je posezení v nedaleké cukrárně,
kde je příjemná obsluha a odpoledne „tak pěkně ubíhá”. Celá řada dalších akcí probíhala
přímo v domovech. Je to například promítání filmů, přednáškové akce, grilování na zahradě domovů, společné hraní her, pečení, návštěva herce Martina Stránského, setkání
s knihou či fotografiemi aj. Několikrát do roka navštěvuje domovy také trenérka koní
od rybníka Šídlovák. Vždy si přivede svého čtyřnohého kamaráda a zatímco se kobylka
pase, vypráví zajímavosti o jejím životě. Hezké chvíle prožili naši klienti na výletech
do Mariánské Týnice a do blízkého okolí domovů. Akce završují různé sportovní a terapeutické aktivity. Pro své zdraví něco udělali také v solné jeskyni ve FN Plzeň-Bory.
I v posledním jmenovaném DZR „Sněženka” jsou uživatelé v maximálně možné míře
vtaženi do různých aktivizačních činností, které jsou obdobné charakterem i rozsahem,
jako u ostatních domovů.
Ve všech pobytových zařízeních jsou intenzivně využívány pro různé společenské a sportovní aktivity hezky upravené zahrady obklopující 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.
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Pokud to dovolí zdravotní stav klientů, aktivně se zúčastňují různých sportovních aktivit.
Rádi se obyvatelé domovů prezentují na výstavách ručních dovedností se svými výrobky,
a to i mimo domovy.
Naši nejmenší uživatelé v DOZP „Nováček” rozhodně v ničem nezaostávají za těmi dospělými. Sami si v domově vytváří různé dnes již tradiční a velice pestré zábavné a sportovní
aktivity. Jmenujme například velikonoční hledání vajíček na zahradě domova, několikrát
do roka taneční odpoledne, maškarní rej, „Jablíčkobraní” - diskotéka se soutěžemi, turnaj
ve stolním tenise, „Letní desetiboj” - sportovní klání obyvatel domova, mikulášská nadílka
aj. Společně s rodiči si uspořádali zábavné odpoledne „Zahradní party”, kde měli kulturní
vystoupení a opékání vuřtů, dále „Vánoční setkání” s dárky a dobrotami aj. Děti navštívily
pouť U sv. Jiří v Plzni, „Pohádkový statek” ve Vranovicích, různá divadelní představení
v Plzni, ve Stodě zábavné odpoledne „Šestý den je sobota” a mnoho dalších míst.
Účastnily se také v soutěži ve střelbě na střelnici v Plzni-Lobzy. Každoročně se děti
z DOZP „Nováček” účastní společně s DSt „Jitřenka” tradičního charitativního koncertu
„Chceme žít s Vámi”, pořádaného televizí Nova v Praze. Některé aktivity jsou připravovány
společně s některými základními a mateřskými školami. Studenti několika středních škol
pravidelně navštěvují děti a připravují pro ně různé činnosti. Příjemným zpestřením byla
pro pět dětí relaxační týdenní dovolená v Bulharsku (Zlaté písky). Výčet společenských,
kulturních a sportovních akcí tím však rozhodně nekončí. Radost nám přinesly i 3 uživatelky, které úspěšně zakončily studia v Praktické škole Zbůch.
Denní stacionář „Jitřenka”, přestože má provoz jen v průběhu týdne, vytváří pro své
uživatele všestranně velice bohatý program. Je ale potřeba zejména vyzdvihnout práci
samotných uživatelů, kteří se sami aktivně podílí na kulturním a společenském životě.
Se svým vystoupením se prezentovali na „Apriliádě” na náměstí Republiky v Plzni, na akci
„Dolany 2012”, „Prostor pro duši” v Tachově, na „Zahradní slavnosti” zařízení MÚSS
Plzeň, na „Festivalu na konci léta” v Plzni a jinde. Všude rozdávali radost. Během roku
klienti navštívili různé výstavy v Plzni, plzeňské ZOO, divadlo aj. Mimo toho si během
roku zpestřují svůj pobyt různými terapeutickými aktivitami, výlety do okolí a účastmi
na soutěžích. Nedílnou součástí terapeutického procesu je i péče o drobná domácí zvířátka.
Stacionář dobře spolupracuje i s některými základními a mateřskými školami ve městě.
K větší osvětě obyvatel Plzně přispívají ve všech našich domovech a denním stacionáři
několikrát do roka připravené „Dny otevřených dveří”. Nechybí ani návštěvy zástupců
orgánů města v jednotlivých zařízeních.
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Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky
i dalších rozvinutých zemí Evropy. Podle dostupných analýz bude tento vývoj v dalších letech
pokračovat. Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Na tento
jev budou muset reagovat a být připraveny také sociální služby.
Při zajištění péče o seniory se předpokládá, že se v prvé řadě má o ně postarat rodina nebo
blízké sociální okolí seniora. Systém sociálních služeb reaguje až na případy, kdy přirozené
prostředí seniora neumožňuje zajištění dostatečné péče. Pro zabezpečení potřeb seniorů
jsou v našich podmínkách prioritní pečovatelská služba, domovy pro seniory a domovy
se zvláštním režimem.
U fyzických osob bez přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby nebo
s přiznanou závislostí ve stupni I., kteří nevyžadují vysokou míru podpory, která je
zajišťována v pobytových službách, i nadále upřednostňujeme podporu formou terénních
služeb v přirozeném prostředí. Uvědomujeme si také, že terénní a ambulantní služby jsou
v nákladech na jednoho uživatele výrazně levnější než služby pobytové. Pobytové služby
jsou však z hlediska zajištění péče o seniory s vysokou mírou podpory (ve II. a vyšším
stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona o sociálních službách) nezbytné.
Z demografického vývoje lze rovněž usuzovat, že potřeba pobytových zařízení pro seniory bude narůstat. Tento vývoj přinese další růst počtu 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?”
Z těchto důvodů je neustále posilována také úloha komunitního plánování. Jedná se
o významný nástroj pro efektivnější financování a zajištění dostupnosti sociálních služeb
ve městě a okolí. Smyslem je, aby sociální služby reflektovaly potřeby uživatelů služeb,
stejně jako možnosti a záměry poskytovatelů, obcí či kraje. I naše organizace se aktivně
spolupodílí na definování oblastí potřeb a rozsahu pomoci jednotlivým komunitám
a jednotlivcům. Naším zájmem je, aby vynaložené veřejné prostředky byly využity účelně,
efektivně a hospodárně. Tzn., aby užitím veřejných prostředků byly řešeny skutečné
potřeby osob, a aby způsob řešení potřeb osob byl založen na moderních metodách práce,
které vycházejí z principu nejvyšší možné kvality za přijatelnou cenu. Tato 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.
Velice významným nástrojem pro sledování a porovnávání dosažených hospodářských
výsledků je monitoring sociálních služeb. Nositelem úkolu je Odbor sociálních služeb ÚSO
MMP. Výstupem jsou informace o nákladovosti, výkonnosti a výnosnosti poskytované
služby, a to v porovnání se srovnatelnými službami ve městě, resp. ve skupině služeb.
Na těchto činnostech se přímo podílíme jednak jako poskytovatelé služeb, předáváním
statistických podkladů, tak i metodicky svými podněty a návrhy. Jsme rádi, že ve srovnání
s ostatními poskytovateli obdobných sociálních služeb ve městě si stojíme velmi dobře
a naše výsledky jsou v mnoha směrech lepší, resp. plně srovnatelné.
Velmi aktivní je naše členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky
(APSS ČR), kde jsme dlouholetými členy. APSS ČR je největším profesním sdružením, jež
sdružuje převážnou část poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Jeho základním
cílem je rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. 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 profesní sdružení nám velmi pozitivně napomáhají v naší nelehké práci. Jsou základnou
pro širokou spolupráci a nová partnerství i s dalšími poskytovateli sociálních služeb a institucemi. Společně realizujeme systém profesního vzdělávání aj.
Velmi úzkou spolupráci máme i s druhými poskytovateli sociálních služeb, zástupci organizací seniorů a zdravotně postižených občanů, MMP a Plzeňského kraje, s Dětským centrem
v Plzni, odkud do DOZP „Nováček” často přechází děti po dovršení třetího roku věku,
se školami a jinými městskými či krajskými organizacemi.
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CESTY dalšího rozvoje
Co uvést na závěr? Jsme moderní organizací, disponující zkušeným týmem pracovníků,
který dokáže rozpoznat potřeby našich uživatelů. V oblasti zlepšování sociálních služeb
jsme prošli významný kus cesty. Plně se v každodenní činnosti ztotožňujeme s naším
mottem „Umíme pomáhat”. Napomáháme co nejdéle zachovávat soběstačnost uživatelů
v jejich vlastním domácím prostředí a pokud toho mohou být schopni, vést i samostatný
život. Vytváříme pro naše uživatele v pobytových zařízeních druhý domov. Chtěli bychom,
aby se zde cítili opravdu jako doma. Poskytované sociální služby jsou postaveny na dobrovolnosti osob přijímat tyto služby a na partnerství poskytovatele s uživatelem.
Veřejně vyhlášeným prohlášením deklarujeme, že naše služby mají kvalitu stanovenou
předpisy v této oblasti, a to jak legislativními, pravidelně prověřovanými inspekcí sociálních
služeb, tak interními, zajištěnými našimi vnitřními kontrolními mechanismy.
Děkujeme všem našim uživatelům, spolupracovníkům, zaměstnancům, ale i široké veřejnosti za jejich pomoc a podporu 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 naší
práci a prohlubovat povědomí o míře potřebnosti a poslání poskytování sociálních služeb.
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ROZVAHA
k 31.12.2012
(v tis. Kč)

Finanční část
AKTIVA
Stálá aktiva (netto) - celkem

105 888

Vlastní zdroje

125 480

dlouhodobý nehmotný majetek

0

jmění účetní jednotky

105 013

105 888

fondy účetní jednotky

20 457

výsledek hospodaření

10

dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva - celkem

52 291

Cizí zdroje

32 699
32 699

zásoby

1 200

krátkodobé závazky

pohledávky

7 665

z toho: přechodné účty pasivní

z toho: přechodné účty aktivní

212

finanční majetek (krátkodobý)

43 426

AKTIVA CELKEM

výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2012
(v tis. Kč)

PASIVA

158 179

3 097

bankovní úvěry

0

PASIVA CELKEM

158 179

Název položky

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Spotřeba materiálu

22 223,6

7,9

Spotřeba energie

10 982,8

21,4

Služby

24 582,9

22,9

Osobní náklady

110 331,4

188,6

Odpisy dlouhodobého majetku

5 926,1

0

Náklady z DDHM

2 044,6

0

Ostatní náklady

2 385,3

40,8

NÁKLADY CELKEM

178 256,6

281,7

Výnosy z prodeje služeb

116 714,0

769,7

0,0

0,0

Zúčtování fondů

832,3

0,0

Ostatní výnosy

664,9

0,0

Aktivace

Příspěvky a dotace na provoz

59 567,0

0,0

VÝNOSY CELKEM

177 778,1

769,7

-478,4

488,0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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Časová řada vybraných
nákladů a výnosů
(v tis. Kč)

Finanční část
Ukazatel
Spotřeba pohonných hmot

2008

2009

2010

2011

2012

673

736

666

763

726

794

Spotřeba potravin

13 608

14 437

15 304

15 103

14 584

14 627

Spotřeba ostatního materiálu

12 826

11 533

14 858

13 345

13 551

6 590

Spotřeba elektrické energie

3 283

3 518

3 694

3 536

3 793

3 917

Spotřeba plynu

173

230

305

225

341

383

Spotřeba tepla

7 059

7 195

4 796

4 848

4 530

4 764

Spotřeba vody

1 739

1 434

1 159

1 202

1 669

1 940

Opravy a udržování

6 527

15 653

10 602

11 253

14 566

9 141

Ostatní služby

9 962

15 098

14 413

13 053

15 695

15 329

Mzdové náklady

76 835

80 718

79 190

81 166

82 647

82 658

Zákonné sociální pojištění

26 776

28 132

25 914

27 550

28 096

27 862

Odpisy dlouhodobého majetku

9 410

8 176

6 020

6 674

6 703

5 926

Ostatní náklady

3 318

3 296

3 228

3 719

2 955

4 607

172 189

190 156

180 149

182 437

189 856

178 538

Příspěvek na provoz MMP

45 043

59 262

44 543

38 055

46 125

31 455

Provozní dotace ze SR

36 376

31 374

31 430

30 986

28 461

28 112

Tržby z prodeje vlastních služeb

74 010

82 713

88 531

97 454

98 867

101 013

Tržby od zdravotních pojišťoven

12 254

10 670

14 646

12 848

14 767

16 325

Zúčtování fondů

1 912

3 236

348

2 452

953

832

Ostatní výnosy

2 639

2 909

659

651

687

811

172 234

190 164

180 157

182 446

189 860

178 548

45

8

8

9

4

10

Náklady celkem

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Časová řada
průměrných měsíčních
platů a přepočteného
počtu ZAMĚSTNANCŮ

2007

Ukazatel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Průměrný měsíční plat

17 933

20 899

21 436

22 139

22 255

22 160

Přepočtený počet zaměstnanců

352,7

317,9

302,0

301,7

306,4

306,0
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Obložnost
provozovaných zařízení
v roce 2012

Výkony nestátního
zdravotnického
zařízení Domácí péče (DP)
a Pečovatelské
služby (PS)

Finanční část
Kapacita
zařízení

Průměr. obložnost
zařízení [%]

DZR „Sněženka”, Klatovská tř. 145

69

98,83

DZR „Čtyřlístek”, Kotíkovská 15

104

97,42

DZR „Petrklíč”, Západní 7

23

94,80

DS „Sedmikráska”, Kotíkovská 15

180

98,74

DS „Kopretina”, Západní 7

38

98,96

Denní stacionář „Jitřenka”, Zábělská 43

25

64,65

DOZP „Nováček”, Rabštejnská 29

44

89,51

Zařízení

Zařízení
NZZ Domácí péče (počet klientů)
Ošetřovací dny NZZ DP
Pečovatelská služba (počet klientů)

2008

2009

2010

2011

2012

1 654

1 537

1 519

1 374

1 273

36 069

37 045

36 061

33 985

37 522

1 740

1 665

1 549

1 415

1 357

Ošetřovací dny PS

234 228

233 728

209 523

193 623

177 075

Rozvážka obědů (počet za rok)

229 841

222 788

200 308

198 223

166 989
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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 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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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
Statutární orgán

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

© MÚSS Plzeň
		
		

Ing. Vladimír Chuchler
Ing. Jaroslav Plas
2013

