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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.



Vážení přátelé,

dovolte mi prosím, abych Vám stejně jako v předcházejících případech,  
touto formou předložil k Vašemu laskavému přečtení a posouzení Výroční 
zprávu Městského ústavu sociálních služeb města Plzeň, příspěvkové  
organizace za rok 2013.

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 
777/90, Jižní Předměstí - Plzeň 3, 301 00 Plzeň byl zřizovatelem, kterým je Statutární  
město Plzeň, zřízen za účelem poskytování sociálních služeb.

Dovoluji si na tomto místě poznamenat, že vrcholový management této příspěvkové  
organizace si již před několika lety vzal za své účel svého zřízení vylepšit o přívlastek  
„kvalitní“, tzn., již dlouhodobě je cílem organizace poskytování sociálních služeb ve vysoké 
kvalitě, což se v rámci jednotlivých registrovaných sociálních služeb organizaci skutečně 
dlouhodobě daří. 

Kvalita poskytovaných sociálních služeb, jejich snadná místní a časová dostupnost,  
je dlouholetou prioritou nejen vrcholového managementu, ale i všech zaměstnanců 
příspěvkové organizace. Jako v předchozích obdobích lze i nyní na tomto místě argumen- 
tovat 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 tří týdnů od vznesení 
jejich požadavku na rychlé umístění. 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.

Nejen poskytování kvalitních sociálních služeb, ale též racionální hospodaření příspěvkové 
organizace jsou jedny z hlavních cílů top managementu Městského ústavu sociálních 
služeb. Každodenní řešení ekonomických problémů v činnosti organizace dlouhodobě 
přináší nepřehlédnutelné výsledky v hospodaření, které se navenek projevují především 
meziročním snižováním nároků organizace na výši poskytnutého příspěvku zřizovatele  
na provoz příspěvkové organizace.

Management organizace v souladu s dlouhodobě výše formulovanými stanovenými cíli 
zpracoval v průběhu roku 2013 projekt „Změna 2013 - 2014“, který pro budoucí období  
systémem organizačních změn řeší zvýšení počtu zaměstnanců v přímé obslužné péči  
o uživatele, při současném nezvyšování nároků na poskytnutí finančních prostředků  
na provoz příspěvkové organizace ze strany zřizovatele, Statutárního města Plzeň. 

Výsledky činnosti organizace v roce 2013 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 každo- 
denní zodpovědné a poctivé práce všech zaměstnanců organizace, stejně jako bez  
spolupráce, 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, paní PhDr. Heleny Knížové - ředitelky Úřadu služeb  
obyvatelstvu Magistrátu města Plzně, za což jim alespoň touto formou mnohokrát děkuji. 
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Děkuji touto formou za spolupráci v roce 2013 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 2014 

 Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň
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Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace (MÚSS Plzeň), se sídlem  
Klatovská třída 777/90, Plzeň 1 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345, je jedním 
z největších poskytovatelů sociálních služeb na území města Plzně. Svoji činnost vyvíjí již  
od roku 1991. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Plzeň. Funkci zřizovatele 
vykonává Rada města Plzně (RMP) prostřednictvím Magistrátu města Plzně (MMP).

V průběhu roku 2013 zajišťoval MÚSS Plzeň sociální služby v těchto plzeňských zařízeních:

pobytové Služby pro Seniory

Domov se zvláštním režimem „Sněženka”, Klatovská tř. 1892/145

Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek”, Kotíkovská 649/15

Domov se zvláštním režimem „petrklíč”, Západní 1315/7

Domov pro seniory „Sedmikráska”, Kotíkovská 649/15

Domov pro seniory „Kopretina”, Západní 1315/7

Služby pro oSoby Se zDravotním poStižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením „nováček”, Rabštejnská 1618/29

ambulantní Služby

Denní stacionář „Jitřenka”, Zábělská 5/43

terénní Služby Seniorům, roDinám S Dětmi,  
oSobám Se zDravotním poStižením

pečovatelská a ošetřovatelská služba (členění dle územních okrsků)

č. 1 U Jam 1449/23

č. 2 Suvorovova 2331/34

č. 3 Klatovská tř. 777/90

č. 4 Partyzánská 697/53

č. 5 Krajní 157/5

nestátní zdravotnické zařízení Domácí péče (Home care), Klatovská tř. 777/90

oStatní Služby

V rámci hlavní činnosti vyvíjely činnost také pomocné a obslužné útvary. Patří mezi ně  
stravovací provozy (Stravovací provoz DZR „Sněženka”, Stravovací provoz DZR „Čtyřlístek”  
a DS „Sedmikráska”, 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 souladu s platnými předpisy pro hospodaření příspěvkových organizací a zřizovací listinou byly 
v průběhu roku 2013 poskytovány v rámci tzv. doplňkové (hospodářské) činnosti a svých 
volných kapacit také služby maséra, rekondiční a regenerační služby. V omezeném množství  
se v jednotlivých prádelnách pobytových zařízení pralo prádlo pro externí úklidovou firmu  
a ve stravovacích provozech prodávaly obědy cizím strávníkům. Za účelem efektivního využití 
dočasně volného majetku byly pronajímány nevyužívané nebytové prostory. Pro další městskou 
příspěvkovou organizaci je zpracovávána mzdová a personální agenda. Pečovatelská služba  
pronajímá také různé kompenzační pomůcky.

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

Zdá se být velice vzdálená doba, kdy v roce 2007 začal platit nový a zcela průlomový zákon  
o sociálních službách. Přinesl úplně jiný pohled na celou oblast poskytování sociální péče.  
Hlavním jeho smyslem bylo zlepšení kvality života klientů sociálních služeb v jednotlivých 
zařízeních i mimo ně. S odstupem času a po eliminování jeho „dětských nemocí” při jeho zrodu  
v počátcích uplatňování do praxe můžeme konstatovat, že jím vytčené cíle byly a jsou naplňo- 
vány. Stal se významným nástrojem pro sebepoznávání a rozvoj veškerých našich činností.  
Zejména přínosný je budovaný a rozvíjený systém standardů kvality a vše co s ním souvisí.  
Kritický pohled na vlastní práci umožňuje a neustále vytváří prostor pro zlepšování.

Souběžně s tím trvale budujeme plně funkční systém řízení a práce organizace. Velmi často  
ale narážíme na velikou státní byrokracii. Značné množství nepřehledných a mnohdy vzájemně  
si odporujících předpisů nevytváří prostor pro zavedení dlouhodobě stabilního prostředí. Velmi  
často jsou sociální reformy nekoncepční, narychlo přijímané, značně složité a neumožňují 
provádět zásadní systémové změny. toto je ve státě doprovázeno plýtváním s finančními 
prostředky ze státního rozpočtu. Zdárným příkladem je neúčelové využívání příspěvků na péči  
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u osob mimo pobytová zařízení, kdy se peníze často používají na úplně jiné potřeby a účel,  
než jsou sociální služby. Příjemci si tím mnohdy jen vylepšují svůj rodinný rozpočet, včetně  
členů rodiny, a peníze se nevrací do systému poskytování sociálních služeb.

Největší podíl našich klientů tvoří senioři. Z menší části to jsou mentálně postižené děti  
a osoby v DOZP „Nováček” a DSt „Jitřenka”. Jak vyplývá z poslání naší organizace, hlavním 
úkolem naší práce je zajišťovat prostřednictvím sociálních služeb pomoc při péči o vlastní  
osobu, stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc  
s výchovou, poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů a s mnoha dalšími činnostmi. 

Všestranně podporujeme rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, jejich 
návrat či setrvání ve vlastním domácím prostředí, kde se cítí bezpečni a dobře, a obnovení nebo 
zachování původního životního stylu. Společně provádíme různorodé terapeutické, výchovné,  
vzdělávací a aktivizační aktivity. Rozvíjíme schopnosti uživatelů služeb. Umožňujeme jim,  
pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život. tam, kde je to možné, snižujeme  
sociální a zdravotní rizika související se způsobem života našich uživatelů.

Plně si uvědomujeme, že naše pobytová zařízení nahrazují našim klientům jejich vlastní domov. 
Proto je naším hlavním cílem a úkolem zajistit jim takové prostředí, které by co nejvíce odpo- 
vídalo domácím podmínkám. Podáváme jim pomocnou ruku také tím, že se jim snažíme  
ulehčit jejich zdravotní handicap využíváním celé řady technických a kompenzačních pomůcek 
(polohovací postele, hrazdy k lůžku, jídelní desky, držáky francouzských holí, speciální výtahy, 
cvičební pomůcky, ...).

Nedílnou součástí naší práce jsou i zdravotní služby napomáhající k zajištění fyzické  
a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány. Jsou velkou pomocí jak osobám  
v pobytových zařízeních, které jsou většinou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé 
osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být  
zajištěna v domácím prostředí, tak těm, kteří ji využívají v rámci terénních služeb. Zdravot-
nické úkony jsou na rozdíl od sociálních služeb většinou z větší části hrazeny z fondů veřejného  
zdravotního pojištění.

to, co je podstatné pro člověka v každém věku, je jeho kvalita života. Každý to, jak se mu žije, 
však hodnotí po svém. Kvalita života je subjektivní hodnota, kterou každý subjektivně pociťuje 
v jiných dimenzích. Pro každý věk má tato kvalita jiný význam a důrazy. Pokud nahlédneme  
do problematiky stáří současným pohledem, zjistíme, že ho můžeme prožit i radostně, smyslu- 
plně a aktivně, záleží však na každém, jak se na toto pozdní období připraví, jaké si vytvoří  
podmínky pro jeho hodnotné prožiti a jaké je jeho reálné bytí. Člověk se musí zejména ve vyšším 
věku vyrovnat s některými změnami a riziky jakými jsou například ztráta společenské prestiže,  
nadbytek volného času, osamělost, adaptace na penzionování, věková segregace a diskriminace. 
tyto stavy přináší záporné emoce. Všichni lidé nestárnou stejně, každý má svůj tzv. „individuál-
ní plán stárnutí.” Do procesu stárnutí však každý člověk vstupuje v celé biologické, psychické  
a sociální rovině. Působí na něj tedy vlivy jak zevnitř, tak faktory zevního prostředí. Proto při 
naší práci ke každému člověku přistupujeme individuálně. I starší a handicapovaní lidé chtějí 
být potřební a užiteční, aby nebyli vyčleňováni ze společnosti, mohli zdokonalovat sami sebe 
a vytvářet 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.

Na každého člověka zcela individuálně působí, má-li nějaké větší zdravotní postižení či omezení.  
Musel-li se vzdát věcí, na které měl dříve dostatek sil, byl na ně zvyklý a jež mu přinášely  
radost do života. V této situaci je velice důležité, aby nebyl osamělý, aby měl zájem o sebe  
a své okolí a zůstal do jisté míry aktivní, i když v omezeném rozsahu.

Snažíme se proto, aby naši uživatelé žili i přes svůj handicap, zdravotní stav či vysoký věk pestrý, 
smysluplný, odpovědný, plnohodnotný a kvalitní život. Podporujeme proto důstojné a aktivní 
stáří. Pomáháme maximálně zapojit uživatele do běžného života a co nejdéle jim zajistit způ- 
sob života, na který byli zvyklí. Naším cílem při poskytování sociální služby je, aby uživatelé této  
služby měli vytvořeny předpoklady a podmínky pro naplnění svých specifických individuálních 
potřeb, měli zabezpečeny základní fyziologické potřeby a dostávali kvalitní a bezpečné služby. 

Starší lidé jsou pro nás vždy zdrojem zkušeností a poučení. Moudrosti, ze které my mladší 
můžeme čerpat a která může obohatit každého, kdo seniorům pomáhá. Naše práce je zalo- 
žená na skutečné pomoci bližnímu a na partnerské spolupráci. Nechceme, aby zůstalo jen  
prázdným heslem: „Člověk člověku je vším!”, ale našlo svůj vnitřní hluboký smysl.

Naše práce je založena na dobrovolnosti klienta využívat formu a rozsah naší služby. Proto  
neustále přizpůsobujeme naše aktivity potřebám a opodstatněným požadavkům uživatelů. 
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Máme pro každého dostatek trpělivosti, pochopení, otevřené oči i uši. tento princip uplatňu- 
jeme jak u pobytových, tak i u terénních a ambulantních služeb.

Máme radost z toho, že naše práce, ale i druhých poskytovatelů sociálních služeb, začíná  
být pozitivně vnímána širokou veřejností. Minulostí jsou mnohalůžkové pokoje s ústavní péčí. 
Sociální práce sice ještě není plně doceněna z hlediska jejího významu, stále není vnímána  
jako prestižní povolání či obor, avšak i zde je vidět pozitivní posun k lepšímu. Čím dál více 
se zlepšuje povědomí laické veřejnosti o naší práci. Jsme otevřenou organizací vůči pozitivním 
změnám našeho jednání. 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.

Ve spolupráci s orgány města a kraje dotváříme široké požadavky občanů na sociální služby.  
V plném rozsahu nemůžeme klientům nikdy nahradit vlastní rodinu. Jsme však vždy připra- 
veni pomoci našim uživatelům 24 hodin denně, a to i v nejtěžších chvílích jejich života.  
Zejména u pobytových služeb jsme pro některé uživatele druhou rodinou a nejbližšími přáteli,  
se kterými si mohou podle potřeby pohovořit a svěřit se jim s jejich problémy. 

Velice nás potěšilo, že jsme z rukou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse převzali 
„Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost pro rok 2013” za dosažené 1. místo v katego- 
rii „Veřejný sektor”. Při této příležitosti uvedl ředitel MÚSS Plzeň pan Ing. Vladimír Chuchler: 
„Osobně chápu umístění na 1. místě v rámci udělované Ceny hejtmana Plzeňského kraje  
za společenskou odpovědnost pro rok 2013 jako ocenění dlouhodobě férového a slušného 
přístupu všech našich zaměstnanců k uživatelům, MÚSS Plzeň jakožto zaměstnavatele ke všem  
svým zaměstnancům, celé organizace ke svým partnerům, jakož i k řešení celospolečensky 
důležitých témat, například k řešení problematiky životního prostředí”.

Byli bychom rádi, kdybychom mohli u pobytových služeb pokrýt všechny potřeby občanů města 
Plzně na sociální služby. Vlivem nárůstu počtu osob se zdravotním postižením a zvyšujícího  
se věku osob však nejsme schopni kapacitně pojmout veškeré žádosti občanů na umístění  
do našich zařízení pro dospělé osoby. Museli jsme přijmout i řadu organizačních opatření,  
abychom mohli přijmout do péče i osoby, které nejsou v okamžiku vzniku potřeby na přijetí 
do domova příjemci příspěvku na péči alespoň ve druhém a vyšším stupni závislosti na pomoci 
od jiné fyzické osoby. Nechceme za každou cenu umisťovat lidi do „umělých” domovů. Naším 
posláním je hlavně pomáhat řešit problémy spojené se stárnutím či nemocí a udržet osoby  
co nejdéle ve svém sociálním prostředí, které je jim vlastní. Upřednostňujeme proto terénní 
služby a některé ambulantní služby před pobytovými. Bohužel tam, kde již nemůže pomoci  
vlastní rodina či nejbližší okolí, je většinou jediným řešením přijetí do specializovaného  
pobytového zařízení sociálních služeb. Pro každého je to ale významná životní změna a značný 
zásah do zažitých zvyklostí.

Zájem na péči o mentálně postižené osoby v Domově pro osoby se zdravotním postižením 
„Nováček” a Denním stacionáři „Jitřenka” se nám daří uspokojit v plném rozsahu. Problémem 
nejsou ani požadavky na terénní sociální služby poskytované formou pečovatelské služby  
a na výkony prováděné v rámci Nestátního zdravotnického zařízení Domácí péče. tyto potřeby 
jsme schopni v plném rozsahu pokrýt.
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Jakákoliv organizace může dobře fungovat jen tehdy, podaří-li se jí propojit a uvést do pohybu  
materiální, finanční, informační a lidské zdroje. Význam lidských zdrojů je však rozhodující.  
Jádrem celého řízení organizace je uvědomění si hodnoty a významu lidí. ti představují největší 
bohatství firmy. Jejich řízení rozhoduje o tom, zda organizace uspěje či nikoliv. 

Pokud chce být podnik v moderním světě úspěšný, je potřeba, aby byl schopen se rozvíjet.  
Je nutné vytvořit prostor a nástroje vedoucí k rozvoji. Přijmout taková opatření, jimiž se  
ovlivní pracovní výkon zaměstnance a usměrní jeho chování tak, aby to vedlo k dlouhodobému 
prospěchu firmy. 

Stoprocentně správný přístup však neexistuje. Naše podniková personální politika se proto 
dlouhodobě utváří. Stojí při tom na třech pilířích: motivace zaměstnanců, jejich vzdělávání  
a výběr a výchova nových zaměstnanců. 

Uvědomujeme si, že organizace může optimálně fungovat jen s pozitivně motivovanými, 
týmově spolupracujícími zaměstnanci, kteří jsou plně ztotožněni se svou rolí a jejich očekávaným 
přínosem pro firmu. Preferujeme proto zaměstnance ochotné spojit svoji osobní perspektivu 
s perspektivou celé organizace. Chtěli bychom dosáhnout stavu, kdy by všichni zaměstnanci 
chápali opatření personální politiky, rozuměli ji a ztotožňovali se s ní. Víme, že spokojenost  
jednotlivých zaměstnanců se promítá do výkonnosti celé organizace a ovlivňuje ji. Člověk je  
však jedinečný, a proto nemůže být každý motivován týmž stimulem. Pro někoho je důležitá 
odměna, pro jiného možnost vzdělání a dalšího rozvoje a mnohé uspokojí především pozitivní 
hodnocení.

Významným nástrojem, který nám napomáhá identifikovat míru splnění stanovených cílů, jsou 
pravidelné hodnotící pohovory se všemi zaměstnanci. Systematické a pravidelné hodnocení 
zaměstnanců je jednou ze stěžejních činností personálního managementu podniku. Považujeme 
jej za vysoce efektivní nástroj kontroly, usměrňování i motivace pracovníků. Vytváří se při nich 
užší vztah s nadřízeným, důvěra ve vyšší management společnosti a prohlubuje se loajalita 
k firmě. Hodnocení pracovníků spočívá zejména ve zjišťování toho, jak vykonává svou práci, 
jak plní úkoly a požadavky svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a vztahy  
ke spolupracovníkům, klientům a dalším lidem, s nimiž v práci přichází do styku. Jejich cílem  
je sjednotit činnosti jednotlivce s cíli organizace a současně každého motivovat ke kvalitnímu 
plnění svěřených úkolů.

Nedílnou součástí motivace zaměstnanců je propracovaný systém odměňování, a to jak 
finančního, tak i nefinančního charakteru. Zaměstnancům, kteří dlouhodobě dosahují velmi  
dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, 
jsou poskytovány nestejně odstupňované osobní příplatky. Využívány jsou též různé formy 
odměn za úspěšné splnění mimořádného či zvlášť významného pracovního úkolu. I přes  
omezené finanční prostředky se v roce 2013 podařilo udržet průměrnou mzdu na úrovni 
předchozího roku.

Zaměstnanci mohou využívat i různorodé benefity. Jedná se například o příspěvek zaměst- 
navatele na penzijní připojištění a dotované závodní stravování. Dovolená na zotavenou je 
prodloužena o jeden týden. Ve spolupráci s odborovou organizací jsou vytvářeny programy 
zaměřené na zdravý životní styl a prevenci v oblasti péče o své zdraví. také jsou připravovány 
kulturní, společenské a sportovní aktivity, kde si jistě každý dokáže vybrat. trvalá péče se  
věnuje zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Pravidla a formy spolupůsobení  
s odborovou organizací jsou upraveny v Kolektivní smlouvě.

Organizace věnuje nemalé finanční prostředky na vzdělávací aktivity. Program podnikového 
vzdělávání je důležitou součástí personální práce. Jeho smyslem je formování podnikových 
vzdělávacích cílů a úkolů pro jednotlivé skupiny pracovníků. Bezprostředně na tento plán  
navazují individuální plány vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. Každý tak zná předem své 
vzdělávací úkoly a může zvolit vhodnou formu výcviku podle požadavků na pracovní místo. 
Vzdělávací programy tak co nejlépe odpovídají potřebám organizace. Důležitá je přitom pravi- 
delnost a soustavnost doplňování znalostí a dovedností. Musí také odpovídat zvyšujícím se 
nárokům na jejich práci, pracovní výkonnost, spolehlivost a pružnost práce. Vychováváme  
u pracovníků ochotu ke změnám a tvůrčí přístup ke zlepšování. Zaměstnanci jsou ochotni  
se učit, vzdělávat či rozvíjet, avšak musí být vnitřně přesvědčeni o přínosu vzdělávacích aktivit.  
K zefektivnění rozvoje kompetencí využíváme podporu moderních informačních a komunikač- 
ních technologií a progresívních výukových metod.

Upřednostňujeme týmovou práci, otevřenou komunikaci a současně tvoříme prostor pro  
rozvoj individuálních schopností jednotlivců. Vytváříme ovzduší vzájemné důvěry. Uplatňujeme 
vzájemnou úctu a respekt mezi zaměstnanci a snahu porozumět jejich problémům. K pro- 
sazení využíváme všechny nástroje personální práce. Loajalita spolupracovníků vyúsťuje  
v přijímání odpovědnosti za firmu při současném růstu jejich pružnosti a ochoty k pozitivním 
změnám. 
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trvalou péči věnujeme výběru a výchově nových zaměstnanců. Dlouhodobě při tom spolu- 
pracujeme se školami a úřadem práce. Potýkáme se však s problémem velké fluktuace 
zaměstnanců. Poskytování sociálních služeb je po fyzické, ale zejména psychické stránce velmi  
náročné. Ne každý je schopen a ochoten svou kvalifikací a svými morálními vlastnostmi naplnit 
náročné poslání organizace a nároky v práci. Velmi obtížně proto nacházíme na trhu práce 
vhodné pracovníky. Organizace má rovné a nerozdílné postavení ke všem zaměstnancům.

Během roku 2013 nebyly prováděny žádné zásadnější změny ve složení pracovních kolektivů  
a řídících pracovníků. Organizační struktura organizace a jednotlivých pracovišť byla udržo- 
vána v souladu s organizačním řádem organizace a se závěry projektu „Optimalizace správy 
města Plzně” od poradenské firmy Deloitte.

vrcHolové veDení mÚSS plzeň tvořili v roce 2013  
tito veDoucí zaměStnanci náSleDuJícícH Útvarů:

ing. vladimír chuchler, ředitel organizace

ing. Jaroslav plas, Ekonomické oddělení

mgr. Jaroslava Šeflerová, Personální oddělení*)

pavel bufka, Správa majetku**)

mgr. Jaroslava Šeflerová, Vnitřní kontrola*)

mirka netrvalová, Domov pro seniory „Sedmikráska”  
a Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek”

iva Koubová, Domov pro seniory „Kopretina”

bc. lenka pikrtová, Domov se zvláštním režimem „Sněženka”

bc. libuše Šebestová, Domov se zvláštním režimem „Petrklíč”

Jana Jurníková, Provozní oddělení Lochotín

mgr. martina ronzová, Provozní oddělení Bory a Bolevec

mgr. Jaroslava Kaiserová, Pečovatelská a ošetřovatelská služba

mgr. věra Kotrbatá, Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček”

vendula peštová, Denní stacionáře „Jitřenka”

petra Stehlíková, Provozní odd. Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček”
Poznámka:

*) Paní Mgr. Jaroslava Šeflerová vykonává funkci vedoucího útvaru „Personální oddělení” od 1.5.2013  
 (do této doby pracovala jako referent útvaru „Vnitřní kontrola”). Do 30.4.2013 zastávala funkci vedoucího  
 útvaru „Personální oddělení” paní Jitka Trousilová.

**) Funkci vedoucího útvaru „Správa majetku” vykonává od 1.6.2013, do této doby zde pracoval pan Vladimír  
 Netrval.

Práce všech našich zaměstnanců je trvale a bezprostředně hodnocena našimi uživateli  
sociálních služeb a jejich rodinami či známými. Jsme také neustále konfrontováni s náročnými 
požadavky vycházejícími ze standardů kvality podle zákona o sociálních službách. Plně si 
uvědomujeme, jaké fatální následky může mít chyba v naší práci. 

Hlavní řídící dokumenty týkající se fungování organizace MÚSS Plzeň a odměňování zaměst- 
nanců, 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 2007 až 2013. V tabulkové části v závěru této výroční zprávy jsou uvedeny podklady,  
z nichž grafy vychází.
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Základní právní úpravu pro hospodaření příspěvkové organizace upravuje zákon č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ten mimo jiné stanovuje pravidla finančního  
vztahu zřizovatele a příspěvkové organizace a postupy pro nakládání se svěřeným majetkem, 
resp. s vlastním majetkem organizace. Základním principem je skutečnost, že příspěvková  
organizace je neziskovou organizací, tzn., příjmy jsou nižší než výdaje. Zřizovatel poskytuje 
příspěvek na provoz, kterým rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovná. Cílem a kritériem úspěšnosti 
tedy není tvorba zisku, ale naplnění úkolů, pro něž byla organizace zřízena. Zisk vytvořený  
v rámci doplňkové činnosti se proto vrací zpět na posílení zdrojů do hlavní činnosti.

MÚSS Plzeň i v roce 2013 hospodařil podle předem stanoveného a zřizovatelem schváleného 
ročního rozpočtu hospodaření. tím byla určena struktura a objem příjmů a výdajů, včetně  
vymezení výše provozního příspěvku od zřizovatele.

Na roční rozpočet organizace úzce navazují dílčí rozpočty vnitropodnikových útvarů. tím jsou 
zajištěny pro jednotlivé aktivity odpovídající finanční zdroje. Struktura rozpočtu proto přímo 
odráží provozní a rozvojové potřeby jednotlivých zařízení organizace.

Pozitivní je trend posledních roků, kdy se nám daří zvyšovat podíl vlastních finančních zdrojů 
organizace a snižovat prostředky z rozpočtu města a státního rozpočtu, a to zejména v abso- 
lutním vyjádření. Zabezpečili jsme v požadovaném rozsahu většinu našich rozvojových aktivit. 
Množstvím přijatých operativních opatření se výrazně prohloubilo povědomí o systému hodnot  
u každého našeho zaměstnance. Zamezili jsme v mnoha případech zbytečnému plýtvání,  
což se v roce 2013 znatelně projevilo úsporami v objemu vynakládaných finančních prostředků.

V hlavní činnosti je základem vlastních zdrojů tzv. ošetřovné. tvoří jej úhrady od uživatelů 
sociálních služeb za pobyt a zajišťované služby a dále u pobytových zařízení úhrady  
za poskytnutou péči (odpovídá výši příspěvku na péči přiznaného oprávněným osobám  
podle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby). Přestože je výše úhrad legislativně  
omezena vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociál- 
ních službách, tzn. úhrady nelze libovolně upravovat a zvyšovat podle provozních požadavků, 
daří se nám prostřednictvím lepšího využívání disponibilních pobytových kapacit celkový  
objem úhrad navyšovat. Přehled obložnosti jednotlivých zařízení je uveden ve finanční části  
této výroční zprávy v tabulce „Obložnost provozovaných zařízení v roce 2013”. Nižší obložnost 
u DOZP „Nováček” a Denního stacionáře „Jitřenka” je dána historicky stanovenou kapacitou  
zařízení (teoretickou kapacitou) a charakterem těchto zařízení. I v roce 2013 přetrvávaly pro- 
blémy se schvalováním příspěvků na péči u uživatelů pobytových zařízení. Úřad práce buď 
nevyřizoval včas žádosti na příspěvky na péči, nebo výše přiznaných příspěvků na péči byla nižší 
a neodpovídala závěrům sociálního šetření. V praxi se tak stává, že uživatelé s vyšším stupněm 
příspěvku zemřeli a u stávajících uživatelů se nedaří prosadit zvýšení tohoto příspěvku. Některá 
lůžka v pobytových zařízeních by zůstávala z tohoto důvodu neobsazena a nebyl by zajištěn  
výběr očekávaných úhrad za provedenou péči v pobytových zařízeních. Proto jsme museli 
přijmout určitá provozní opatření, která tento stav částečně eliminují.

Za účelem mít možnost sledovat, zda byly řádně a v jakém rozsahu provedeny úkony  
sociálních služeb obslužným personálem, byl postupně v pobytových zařízeních zaveden  
a prohlouben elektronický systém sběru dat pomocí osobních přenosných terminálů.  
V jednotlivých domovech se sjednotila pravidla pro výkaznictví a v současnosti je možné analy- 
zovat veškeré provedené činnosti zejména z hlediska četnosti a časové a finanční náročnosti. 
Jedná se o významný nástroj vnitřní kontroly.

Významnou organizační změnou bylo od 1.1.2013 na základě usnesení RMP č. 1463  
z 24.11.2011 také snížení kapacity DS „Sedmikráska” o 30 lůžek a ve stejném rozsahu zvýšení 
kapacity DZR „Čtyřlístek” (viz tabulková část výroční zprávy). K tomuto kroku bylo potřeba 
přistoupit z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu uživatelů DS „Sedmikráska” a vzrůsta- 
jícího počtu osob s III. a IV. stupněm závislosti na pomoci druhé fyzické osoby podle zákona  
o sociálních službách v DS „Sedmikráska”.

Výnosy z terénních služeb, zejména z pečovatelské služby, již několik let stagnují, a to přesto, 
že naše pečovatelská služba zajišťuje široké spektrum úkonů: rozvoz obědů, úklid, nákupy,  
péči o hygienu, praní prádla atd. tato skutečnost jistě úzce souvisí s problémem využívání 
příspěvků na péči. Klienti používají příspěvek na péči častěji pro vylepšení rodinného rozpočtu, 
například na nákup léků, úhradu nájemného apod., a v menší míře jim slouží k pořízení sociál- 
ních služeb. Argumentují potom, že úkony jsou finančně náročné a že rodina jim zajistí péči 
levněji. Jsou často v situaci, kdy se ve společnosti prakticky všechno drasticky zdražuje, že mají 
jiné priority a dávají peníze za něco pro ně potřebnějšího, než za sociální služby. tento stav  
lze změnit jen vhodnou legislativou, zpřísněním kontroly využívání příspěvků na péči a zavede- 
ním sankcí při jejich zneužívání. Z hlediska typu služeb je ze strany klientů pečovatelské služby 
největší zájem o rozvoz obědů. V současné době ale existuje poměrně velká konkurence,  
protože obědy jsou schopny zajistit i jiné subjekty, než poskytovatelé sociálních služeb.  
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Standardně jsou tyto sociální služby poskytovány za úplatu, bezúplatně jen účastníkům  
odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.

Z důvodů ochrany a bezpečné manipulace s elektrickými spotřebiči ve vlastnictví klientů byla 
zavedena jako fakultativní služba jejich pravidelná elektrorevize. Užití jednotlivých zařízení  
je zpoplatněno v závislosti na spotřebě el. proudu.

V průběhu roku se stabilizovala i situace s proplácením úhrad z veřejného zdravotního 
pojištění za zdravotní úkony provedené vlastními zaměstnanci v pobytových zařízeních MÚSS 
Plzeň. Přestože jsme ještě během roku naráželi na jednání s VZP ČR, které bylo v rozporu  
s „úhradovou vyhláškou”, podařilo se nám u zdravotních pojišťoven uplatnit většinu našich 
předpisů úhrad. Lepší situace byla při proplácení zdravotních úkonů provedených Nestátním 
zdravotnickým zařízením - Domácí péče. Zde byl meziročně zaznamenán nárůst poskytované 
zdravotní péče, a tedy i proplacených úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Nejvýznamnějším externím zdrojem byl neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele.  
Dobrým hospodařením se nám podařilo ho snížit až na 30 408 300 Kč. V procesu schvalování 
finančního vztahu zřizovatele a příspěvkové organizace nám byl naproti tomu stanoven  
odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 8 400 tis. Kč. tyto zdroje  
vzniklé z odpisů jsme tedy nepoužili pro naši investiční činnost.

Druhým nejvýznamnějším externím zdrojem byla dotace ze státního rozpočtu, určená  
na úhradu provozních výdajů spojených s poskytováním sociálních služeb a nárokovaná  
u MPSV ČR prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje. Protože jsou takto získané 
finanční prostředky přísně zúčtovatelné oproti státnímu rozpočtu, mohly být použity výhradně 
na konkrétní sociální služby a nákladovou kapitolu rozpočtu. Dotace v roce 2013 meziročně 
poklesla o 979 tis. Kč a činila 27 133 tis. Kč.

Nemalou měrou se na straně příjmů podílela i doplňková činnost (hospodářská činnost).  
Protože se takto vytvořený zlepšený hospodářský výsledek využívá na krytí ztráty v hlavní čin- 
nosti, neustále hledáme oblasti, kde by se daly získat dodatečné zdroje. takovou oblastí  
je například fakultativní služba „pronájem kompenzačních pomůcek”, kdy tato činnost velice 
vhodně doplňuje pečovatelskou službu a je nemalým finančním přínosem.

Z důvodů dobrého finančního hospodaření nebylo potřeba v roce 2013 použít vlastní investiční 
fond na posílení zdrojů financování oprav svěřeného majetku. 

Výčet zdrojů financování uzavírají různé formy darů od fyzických a právnických osob a získané 
dědictví. Slouží na vylepšení pobytu našich obyvatel domovů tam, kde nelze použít běžné  
provozní prostředky organizace.

Názorně je struktura příjmové části rozpočtu roku 2013 zobrazena na následujícím grafu.  
Podkladová data jsou uvedena v tabulce „Časová řada vybraných nákladů a výnosů” ve finanční  
části této výroční zprávy.

Druhou stranou rozpočtu je oblast výdajů. Rok 2013 byl přínosný významnými úsporami  
ve všech oblastech hospodaření organizace. Již v jeho začátku byla ve spolupráci se všemi  
útvary zpracována a přijata celá řada úsporných opatření, které za využití systému odměňování 
v organizaci přeměnili zaměstnanci v reálné výsledky. Podařilo se nám snížit provozní náklady  
o několik milionů korun a tím i eliminovat nižší provozní příspěvek od zřizovatele a menší  
dotaci na poskytování sociálních služeb pro rok 2013. Celému systému velmi pomohl dobře  



	 13	 rozpočet	a	hospodaření	organizace

nastavený systém vnitropodnikového řízení, manažerského účetnictví a rozpočetnictví. V sou- 
časné době se vytváří pro 23 nákladových středisek v hlavní činnosti a 6 nákladových středisek 
v doplňkové činnosti útvarové roční rozpočty. Nákladová střediska znají předem rozpočtované 
náklady a mají pravidla pro čerpání a tvorbu finančních zdrojů. Každé nákladové středisko  
má samostatné účetní výkaznictví. Plnění se sleduje jak měsíčně, tak meziročně. Průběžnou  
kontrolou dosahovaných výsledků během roku bylo možné operativně přijímat opatření  
k nápravě. Díky tomu se nám podařilo zajistit i veškeré plánované provozní a investiční úkoly.

Každá výdajová oblast má svá specifika. Jednou z nejvýznamnějších položek rozpočtu (cca 12 %  
podíl z celkových nákladů) jsou náklady na materiál. Z toho se více jak z 66 % podílí spo- 
třebované potraviny ve stravovacích provozech. Snižování, resp. udržení stanoveného objemu 
spotřeby věnuje management organizace trvalou pozornost. Je předmětem měsíčního vyhod- 
nocování v rámci vnitropodnikového rozpočetnictví, a to jak z hlediska plnění ročního rozpočtu 
hospodaření, tak z dlouhodobého hlediska (meziroční srovnávání). Úsporná opatření byla 
naplněna. Došlo k meziroční úspoře spotřeby materiálu cca o 400 tis. Kč.

Rovněž objem nákladů na energie je velmi významný a zaslouží si mu věnovat značnou  
pozornost. Proto byly také úspory tepla, elektřiny a vody předmětem nejednoho cílového úkolu 
pro odměňování zaměstnanců. technická opatření jsou již prakticky vyčerpána a růst nákladů 
kopíruje růst vstupních nákupních cen. Jedině lidským faktorem lze ještě najít vhodná místa  
pro úsporu nákladů a zamezení plýtvání s energiemi. také zde bylo meziročně uspořeno cca  
600 tis. Kč.

Plánování oprav a údržby bylo od začátku roku zajišťováno novými postupy. Prostřednictvím 
zřízené investiční komise, která sestavovala „Čtvrtletní plán realizace nákupů hmotného  
majetku, oprav a údržby”, se podařilo zrealizovat většinu plánovaných akcí a nákupů. Opravy  
a údržba byly směřovány zejména do oblasti úspor nákladů na energie, na zlepšování pracov- 
ního prostředí zaměstnanců a životního prostředí klientů (např. výměna podlahových krytin, 
oprava sociálních zařízení, obkladů stěn, malování aj.). 

náklady na externí služby jsou trvale předmětem vyhodnocování alikvotního měsíčního roz- 
počtu a meziročního srovnávání. Do této oblasti bylo v roce 2013 proto směřováno velké množství 
operativních opatření na úspory, čímž se podařilo meziročně snížit náklady o cca 1 300 tis. Kč.

Svým objemem jsou nejvýznamnější personální náklady. Je to způsobeno tím, že poskytování 
sociálních služeb vyžaduje vysoký podíl lidské práce a kvalitní personální zajištění. Na základě 
personálního auditu se již v minulosti podařilo bez jakéhokoliv omezení množství poskytovaných 
služeb optimalizovat jednotlivé procesy, odstranit neefektivní činnosti, duplicity a snížit počet 
zaměstnanců o cca 100 osob. tím se zefektivnily vynakládané mzdové náklady a zajistilo se 
zvýšení průměrného výdělku zaměstnanců. V roce 2013 zůstaly mzdové prostředky na úrovni 
roku předchozího.

trvale se formou nákupu drobných předmětů a vybavení do 40 tis. Kč v pořizovací hodnotě 
vylepšuje pracovní prostředí zaměstnanců a obnovuje se vnitřní vybavení pro naše uživatele.

Přehled vybraných nákladových účtů za roky 2008 až 2013 je podrobně uveden v tabulkové  
části v závěru této výroční zprávy. Graficky je struktura nákladů za rok 2013 znázorněna  
na následujícím grafu.

Za celou organizaci (za hlavní a hospodářskou činnost) byl docílen zlepšený hospodářský  
výsledek ve výši 6 050 Kč.
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Veškeré naše úsilí směřujeme k tomu, že chceme co nejlépe a co nejkvalifikovaněji poskytovat  
terénní, ambulantní a pobytové sociální služby a ošetřovatelské služby nestátním zdravotnickým  
zařízením. Napomáháme našim uživatelům žít co nejspokojenější, důstojný a plnohodnotný 
život. Za tímto účelem využíváme i veškeré naše dostupné zdroje. trvale vylepšujeme nejen 
životní komfort našim klientům, ale i pracovní podmínky zaměstnancům organizace a zázemí 
pro jejich práci.

I přes velmi komplikovanou legislativní úpravu pro provádění veřejných zakázek se nám podařilo  
realizovat další obměnu a rozšíření investičního vybavení pobytových zařízení, stravovacích 
provozů, prádelen a útvaru „NZZ - Domácí péče”. Největší akcí byla úprava dieselagregátu 
ve středisku DOZP „Nováček”. Zařízení slouží jako záložní zdroj pro toto pobytové zařízení  
v případě výpadku dodávky energie ze sítě. Jedná se o investici za cca 900 tis. Kč. Pro zlepšení 
pracovních podmínek byly zakoupeny dvě myčky podložních mís do zařízení DZR „Sněženka”  
a DZR „Čtyřlístek”. Pro sterilizaci předmětů slouží nový sterilizátor do útvaru „NZZ - Domácí 
péče”. Průběžně se nahradily opotřebené předměty ve „Stravovacím provozu Lochotín”  
(konvektomat) a prádelnách (sušička prádla a průmyslová pračka). Celkově se investovalo  
cca 3 mil. Kč.

Vzhledem k dobrému hospodaření bylo možné realizovat i některé větší opravy objektů  
a zařízení. Můžeme jmenovat například opravu venkovní dlažby v lesoparku areálu DS  
„Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek”, výměnu podlahových krytin v několika pobytových zaříze- 
ních, opravu elektroinstalace a vodoinstalace v DZR „Čtyřlístek” a DZR „Sněženka”, vnitřního 
rozhlasu v DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek”, osvětlení v DZR „Sněženka”, střešní izolace 
a oken v Denním stacionáři „Jitřenka”, opravu omítek a odvodnění v objektu „NZZ - Domácí 
péče” a „Pečovatelské služby”, různé další stavební opravy v DZR „Čtyřlístek”, DS „Sedmi- 
kráska” a v DZR „Sněženka”, opravy obkladů stěn chodeb v několika zařízeních, interiérových 
dveří, malování pokojů klientů a společných prostor a další.

Nemalé finanční prostředky byly směřovány na nákup drobných předmětů a vybavení jednot- 
livých útvarů. Například bylo pořízeno ergoterapeutické, kompenzační a zdravotnické pomůcky 
nových trendů (křesla pro kardiaky, toaletní křesla, invalidní vozíky, rehabilitační pomůcky, 
rehabilitační lehátka aj.), vybavení do zahrad, manipulační vozíky, koupen nábytek do pokojů 
klientů a kanceláří obslužného personálu, antidekubitní matrace, nádoby na nápoje, termo- 
nádoby na stravu, nádobí, prádlo pro klienty, osobní přenosné terminály pro zaměstnance  
na pořizování evidence provedených výkonů, kancelářské vybavení, aj. V DZR „Sněženka”  
šli cestou instalace „memory boxů” pro každého uživatele. ty slouží k přehlednému uložení  
osobních věcí místo z hlediska bezpečnosti méně vhodných volných poliček. Drobných 
dlouhodobých předmětů s pořizovací cenou jedné položky do 40 tis. Kč bylo celkem v MÚSS 
Plzeň zakoupeno za cca 5,4 mil. Kč.

Ve všech zařízeních byl instalován nový informační systém, který daleko přehledněji umožňuje 
orientaci v domovech a slouží i k prezentaci sociálních služeb a zpříjemnění pobytu.

Velice kladně je uživateli a návštěvníky domovů hodnocena vnitřní výzdoba a prostředí domovů. 
trvalá péče se věnuje venkovní zeleni a úpravám zahrad u jednotlivých domovů a lesoparku  
v areálu DZR „Čtyřlístek” a DS „Sedmikráska”. Při údržbě mají i imobilní osoby možnost  
se na ní podílet formou péče o květinové truhlíky. Uživatelům jsou ve venkovním prostředí  
jednotlivých pobytových zařízení v „Senior parcích” k dispozici zahradní senior-prvky, venkovní 
posezení a zahradní grily, kde si sami mohou připravit nějakou dobrotu, v klidu si popovídat  
s ostatními a odpočinout si. V DZR „Sněženka” byly fitness prvky nainstalovány za přispění  
Nadace ČEZ. Slouží k protažení kloubů horních i dolních končetin a zad.

Rehabilitační a terapeutické prostory jsou vybaveny speciálními pomůckami. V areálu DZR 
„Sněženka” a v zahradě DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč” jsou uživatelům pro terapeutické 
činnosti k dispozici také dvě jurty, které svým vnitřním uzpůsobením navozují u každého tak 
potřebný a blahodárný pocit tepla domova.

Mimořádnou péči věnujeme podávané stravě našim klientům. Uvědomujeme si, jak je to dů- 
ležitá součást jejich života, zejména v pobytových zařízeních, kde nemají prakticky možnost  
jiné volby si zajišťovat jídlo sami. totéž platí i pro rozváženou stravu pečovatelskou službou. 
Uživatelé se sami podílí na skladbě stravy prostřednictvím svých zástupců ve stravovacích  
komisích jednotlivých domovů.

Naši uživatelé mají možnost, dovoluje-li jim to zdravotní stav, aktivně se zúčastňovat dění  
v domovech, ale i mimo nich. Bez omezení mohou sami navštěvovat kina, divadla, výstavy,  
obchody, přijímat své přátele a rodinu, organizovat si svůj volný čas a podílet se na spole- 
čenském životě. Umožňujeme podle možností prožívat tyto aktivity i imobilním klientům. 
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Nabídka činností v jednotlivých domovech je opravdu bohatá. Jedná se o různé kulturní, 
společenské a sportovní programy. Uživatelé mohou rozvíjet své zájmové aktivity. Do všech 
pobytových zařízení postupně rozšiřujeme i takové specifické činnosti, jako je canisterapie.  
Společný kontakt se zvířetem přináší u lidí zlepšení psychiky a je znát, že pes je opravdu  
nejlepší přítel člověka. 

Nelze ale rozhodně říci, že by naši uživatelé byli jen pasivními příjemci námi nabízených  
a připravených aktivit. Sami se podle svých schopností, zdravotního stavu a zájmů velmi často 
podílí na přípravě různých kulturních, společenských a sportovních aktivit a programů.

Výčet všech činností a uskutečněných akcí by byl velice rozsáhlý, proto uvedeme jen některé:

Nejpočetnější a nejvděčnější skupinu příjemců kulturních, společenských, sportovních a dalších 
aktivit tvoří naši senioři v domovech se zvláštním režimem a domovech pro seniory. Přestože 
jim často ve větším pohybu brání různé zdravotní neduhy, velmi rádi se s ostatními podělí  
o své životní zážitky a popovídají si o svých radostech i starostech. Příležitostí k tomu mají jistě 
spoustu. Zejména při setkáních s mladou generací rádi předávají své bohaté životní zkušenosti. 
Nejlépe se zavzpomíná při slavnostních příležitostech, jako jsou Velikonoce či Vánoce, když  
voní vlastní velikonoční nádivka a pečivo. Mnoho legrace se užije i při masopustních posezeních, 
pálení čarodějnic, různých besedách, „čertovské” návštěvě s Mikulášem a andělem, silvestrov- 
ském posezení apod. Během celého roku se tak podle ročního období, svátků, pranostik  
apod. vystřídají různé akce, spolupořádané samotnými klienty.

Obyvatelé domovů si během roku vyposlechli celou řadu zajímavých přednášek na různá  
témata. Konaly se zde také koncerty a vystoupení umělců. Jmenujme například za všechny  
v DZR „Čtyřlístek” a DS „Sedmikráska” koncert vážné hudby v podání Sojkova kvarteta, taneční 
vystoupení s baletním mistrem Mgr. Petrem Veletou, „Koncert pro potěšení” se zpěvačkou  
Janou Richterovou, Vánoční koncert, proložený zpívanými a hranými koledami. Velmi zajímavé  
bylo v DZR „Petrklíč” a DS „Kopretina” vystoupení šermířů, koncert studentů konzervatoře  
a mnoho jiných.

tradiční akcí, na kterou se senioři a jejich přátelé velice těšili, byla na začátku léta již 15.  
Zahradní slavnost, uspořádaná v lesoparku DZR „Čtyřlístek” a DS „Sedmikráska”, tentokrát 
v muzikálovém duchu. Sešli se zde zástupci všech zařízení MÚSS Plzeň, vedení organizace  
a zástupci MMP, aby si při koncertování hostů, ale i obyvatel jednotlivých domovů, společně 
zazpívali, někteří zatancovali a současně něco dobrého snědli z ugrilovaných uzenin a masa.  
Na konci léta se v zahradě domovů ještě udělalo „Zavírání zahrady”. Vydařilo se počasí, a tak 
chutnaly grilované klobásy s chlebem dvojnásob.

Konec roku zase všude patří oslavám adventu. Například v DZR „Čtyřlístek” a DS „Sedmi- 
kráska” se začínalo rozsvěcováním vánočního stromu, který se za zvuků fanfáry rozzářil všemi 
barvami, objevil se tu také voňavý vánoční punč a vánoční balíčky s cukrovím. 

Klienti v cestě za zábavou a poučením nezůstávají jen doma, ale podle svých zdravotních  
schopností absolvují i různé výlety a účastní se výstav mimo domovy. Podle možností se sna- 
žíme, aby byly akce dostupné i pro imobilní uživatele. Například se jednalo o výlety do Zápa- 
dočeského muzea v Plzni, do plzeňské ZOO, do kláštera v Plasích, na zámek Zbiroh, návštěvu 
výstavy Mikoláš Aleš v Plzni, výstavy filmových kostýmů v OC Olympia, výstavy plakátů  
Alfonse Muchy v Praze, muzea ve Spáleném Poříčí, velikonočních a adventních trhů v Plzni, 
návštěvy kina aj. Některé výlety byly oslazeny i s příjemným posezením v cukrárně. 

Oboustranně příjemný a poučný je kontakt seniorů s dětmi z mateřských a základních škol,  
které docházejí do domovů s různými vystoupeními, ať již hudebními či dramatickými.

Během roku probíhají s ohledem na zdravotní handicapy našich uživatelů hlavně v zahradách 
domovů různá „sportovní klání”. Všichni k tomu přistupují velmi zodpovědně. Zažijí při tom 
mnoho radostných chvil. Velmi zdařilé byly například „pozdně letní” Olympijské hry konané  
v DZR „Čtyřlístek” a DS „Sedmikráska”. Nechybělo tady ani zapálení olympijského ohně.  
Následovalo „tvrdé” sportovní zápolení jako na skutečných hrách. Odpoledne potom seniorům 
zahrál k poslechu a radosti Václav žákovec.

Ani DZR „Sněženka” nezůstává v ničem pozadu. Kromě již uvedených aktivit byl značný  
zájem například o pobyt v solné jeskyni ve FN Bory v Plzni, o návštěvu Muzea loutek v Plzni  
s následnou besedou s pracovníky muzea. Zajímavá byla ukázka práce policejního psa, což  
bylo zcela něco jiného, než se nechat rozmazlovat canisterapeutickým psem. Pravidelně  
se organizují vycházky do blízkého Borského parku a mnoho jiného.

Svědectvím úsilí je i účast zástupce DS „Kopretina” pana Jiřího Schneidera ve IV. ročníku  
Lormolympiády ve Vyškově u Brna pro lidi s kombinovaným postižením zraku a sluchu, kde se 
stal již poněkolikáté šampionem v šachách.
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život v domovech si senioři zpestřují též dalšími aktivitami, ve kterých jsou sami aktivními 
účastníky. Jsou to například kroužky pečení, pravidelné měsíční návštěvy některé z blízkých 
cukráren, připravují svá hudebně-dramatická vystoupení, zhotovují různé výrobky pro radost,  
se kterými se prezentují na výstavách ručních dovedností v domovech, ale i mimo nich. 

Senioři se také velmi rádi vzdělávají a učí novým znalostem, například ovládat počítače  
a pracovat na internetu. Založili si vlastní PC kroužek, kde se učí různým formám práce, pracují  
s elektronickou poštou, poslouchají hudbu, vzdělávají se, ale také tvoří své plakáty, sbírají  
recepty na pečení apod. 

Samozřejmostí jsou nyní také ve všech domovech pravidelné bohoslužby. Věřící tak nemusí  
nikam docházet mimo domov.

MÚSS Plzeň společně se Svazem důchodců a OSS MMP se aktivně spolupodílel na organizaci 
„Gerontologického dne” v Plzni. této akce se zúčastnili i někteří naši klienti.

V mnohém specifické vyplňují život aktivity našim nejmladším uživatelům v DOZP „Nováček”. 
Začne-li se s výčtem sportovních akcí, bylo to například společné cvičení s dobrovolným hasič- 
ským sborem Města touškov. Pro zdravotně postižené děti zorganizoval v Plzni OSS MMP 
střelecký čtyřboj Handicap shooting cup. Odměnou pro účastníky jim byl diplom o účasti  
v soutěži. Zdařilý byl i „Desetiboj pro zdravotně postiženou mládež a její přátele” v Rokyca- 
nech. Někteří si poměřili svoji fyzickou zdatnost v Pivovarském dvoře Purkmistr v Plzni  
na bowlingovém turnaji spojeném s malým občerstvením.

Bohatý je i kulturní život domova. tradiční jsou velikonoční oslavy formou akce „Velikonoční 
zajíček”, mikulášská nadílka a vánoční setkání. Organizátoři „Pouti U sv. Jiří” v Plzni nechali 
děti zadarmo si užít některé pouťové atrakce. Plzeňské občanské sdružení „tak pojď s náma” 
zorganizovalo pro ně také společné taneční večery v restauraci ve městě. Společně s uživateli 
DSt „Jitřenka” se zúčastnili v Praze v O2 Aréně charitativního koncertu „Chceme žít s vámi”, 
který pořádala tV NOVA. Dětem je umožněno chodit i do divadla, například na představení 
plzeňského divadla PLUtO. Radost jim přineslo i taneční odpoledne v kulturním domě  
ve Stodu, pořádané DOZP Stod, nebo „Kopretinové party”, při které se mohly potěšit  
kulturním vystoupením, něco si ugrilovat a sladkou tečkou byly jahody se šlehačkou. Všechny 
vyjmenované akce jistě přispěly ke zkvalitnění jejich života.

Poučení dětem přinesly různé besedy, například s příslušníky Městské policie v Plzni a jejich  
ukázka práce psovoda. Ke zlepšení zdraví klientů pomohl rehabilitační pobyt v Jahodovém  
kempu v Jesenici u Rakovníka. 

V rámci projektu EHMK 2015 a ve spolupráci s Rotary clubem Plzeň se na dni Melina Mercouri 
prezentovali naši uživatelé také se svými výrobky na výstavce prací.

Děti se společně s dospělými zapojili také do sběru druhotných surovin formou sbírání víček  
od PEt lahví, papírových kartonů a ostatního odpadového papíru.

také kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti jsou v Denním stacionáři „Jitřenka” velice rozma- 
nité, přestože má provoz jen v průběhu týdne. Jejich výčet je rozsáhlý. Proto jen namátkou: 
beseda se zástupci Policie ČR, účast na charitativním koncertu „Chceme žít s vámi” v Praze  
v O2 Aréně, návštěva akce „Dny vědy a techniky” v Plzni, v rámci oslav osvobození Plzně  
návštěva „vojenského kempu”, „Pouti U sv. Jiří” v Plzni, soutěžení na několika bowlingo- 
vých turnajích a minigolfu, účast v „Desetiboji pro zdravotně postiženou mládež a její přátele”  
v Rokycanech, návštěvy plzeňské ZOO, některých výstav a expozic v Západočeském muzeu  
v Plzni, plaveckého bazénu na Slovanech v Plzni a mnoho jiného. 

Uživatelé DSt „Jitřenka” přináší i radost ostatním svými hudebně-dramatickými vystoupeními,  
například v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni, na akci „Prostor pro duši” v tachově,  
na „Zahradní slavnosti” v zahradě DZR „Čtyřlístek” a DS „Sedmikráska”, na festivalu  
„Na konci léta”, konaného pod záštitou primátora města Plzně, kde vystoupili s oblíbenými 
písněmi z muzikálu Šakalí léta, a jinde.

Velkou radost klientům stacionáře přinesl vánoční dárek od pana primátora scrapbooking,  
který slouží k vyřezávání a vtlačování různých plastických motivů ze šablon.

K prezentaci naší práce u široké veřejnosti a poznávání života našich uživatelů jistě přispívají  
Dny otevřených dveří v jednotlivých zařízeních, organizované několikrát do roka. Nechybí zde  
ani návštěvy zástupců orgánů města.
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Podle demografického vývoje České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy dojde v blízké  
budoucnosti k významnému nárůstu podílu starších osob, tj. lidí starších 65 let. Bude se  
zejména zvětšovat skupina tzv. velmi starých (old old), tedy lidí 80letých a starších, kteří mají 
své specifické potřeby. tento jev je již dnes doprovázen poklesem podílu mladých lidí a osob  
v produktivním věku. Prodloužení doby života je sice jedním z velkých úspěchů evropských  
zemí, avšak stárnutí obyvatelstva představuje značný problém pro jejich ekonomiky, hlavně  
má dopad na veřejné finance státu a na systémy sociální péče. Přinese to zcela nové úkoly  
v oblasti péče o seniory a bude třeba změnit přístupy k procesu stárnutí. Sociální služby  
se stanou z pohledu společnosti mnohem významnější a prestižnější oblastí činnosti, na druhé 
straně bude potřeba velmi zefektivnit prostředky, vynakládané za tímto účelem, protože výdaje 
budou enormní.

Prioritně se předpokládá, že se o seniory co nejdéle postará rodina nebo blízké sociální okolí. 
Neumožňuje-li přirozené prostředí seniora dostatečnou péči, nastupuje systém sociálních  
služeb. Pro zabezpečení potřeb těchto osob jsou v našich podmínkách prioritní pečovatelská 
služba, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

Pro fyzické osoby bez přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby nebo s při- 
znanou závislostí ve stupni I., kteří nevyžadují vysokou míru podpory, upřednostňujeme pomoc  
formou terénních služeb v přirozeném prostředí. tyto služby jsou v nákladech na jednoho 
uživatele výrazně levnější než služby pobytové. Stát však musí zajistit mnohem větší kontrolu  
užití příspěvků na péči, aby byly prostředky skutečně upotřebeny ke stanovenému účelu,  
tj. na sociální služby.

Ještě před nedávnem všemi předpovídané snižování kapacit pobytových zařízení je z hlediska 
demografického vývoje velmi nepravděpodobné. Velice strmě narůstá počet osob vyžadující 
speciální péči odborného personálu. Zejména je výrazný nástup Alzheimerovy choroby, různých 
typů demencí a specifických zdravotních postižení. tento vývoj přinese další růst počtu žadatelů 
o poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních. I v našich domovech pro seniory  
a domovech se zvláštním režimem neustále u uživatelů stoupá míra jejich podpory jinou fyzickou 
osobou, vyjádřená rostoucím stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona  
o sociálních službách (ve II. a vyšším stupni). Vyvstává v této souvislosti obecná otázka: „Jakou 
formou a jak co nejefektivněji do budoucnosti zabezpečit potřebné podmínky života seniorů  
a osob s nějakým zdravotním handicapem a jak zajistit jejich důstojný život a stáří?”

Na úrovni Plzeňského kraje a města Plzně se do povědomí občanů stále více dostává pojem 
„komunitní plánování sociálních služeb”. Jeho cílem je snaha přispět k vytváření vhodných  
podmínek pro to, aby lidem mohly být poskytovány takové sociální služby, jaké si přejí, a aby  
se síť sociálních služeb rozvíjela s ohledem na skutečné potřeby všech, kterých se tyto služby 
dotýkají. Je to významný nástroj i pro efektivnější financování a zajištění dostupnosti sociálních 
služeb ve městě a okolí. I naše organizace se aktivně spolupodílí na definování oblastí potřeb  
a rozsahu pomoci jednotlivým komunitám a jednotlivcům. Máme zájem na tom, aby vynaložené 
veřejné prostředky byly využity účelně, efektivně a hospodárně.

V druhé polovině roku 2013 byly managementem organizace zahájeny přípravné práce na pro- 
jektu pracovně nazvaném „Změna 2013 – 2014”. Jedná se o racionalizační opatření v oblasti 
provozování obslužných a pomocných útvarů spočívající v centralizaci těchto služeb do větších 
organizačních celků (stravovací provozy, prádelny) v rámci organizace, resp. ve vyčlenění 
podpůrných a vedlejších činností mimo organizaci (středisko vnitroúdržby). Realizace projektu  
by měla podle předběžných propočtů přinést úsporu několika set tisíc korun. tím by se měly 
zcela uhradit projektem vyvolané prostředky do nákupu hmotného majetku. Pracovní prostředí 
centralizovaných útvarů by se mělo významně zmodernizovat a činnost zefektivnit. V prvním 
kroku je zajišťováno již od února roku 2014 stravování uživatelů a zaměstnanců pobytových 
zařízení Domov se zvláštním režimem „Petrklíč” a Domov pro seniory „Kopretina” vlastním 
stravovacím provozem místo externího dodavatele.

Aktivně se rovněž za naši organizaci podílíme metodicky a na zpracování vstupních podkladů 
pro „Monitoring sociálních služeb”. Nositelem úkolu je Odbor sociálních služeb ÚSO MMP. 
Prostřednictvím této aktivity je možné získávat informace o nákladovosti, výkonnosti a výnos- 
nosti poskytované služby, a to v porovnání se srovnatelnými službami ve městě, resp. ve skupině 
služeb. Je pozitivní, že námi poskytované služby máme plně srovnatelné s ostatními poskytovateli 
obdobných sociálních služeb, resp. v mnoha směrech dosahujeme lepších výsledků.

Jsme dlouholetými členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR). 
APSS ČR je největším profesním sdružením poskytovatelů sociálních služeb v České republice. 
Obdobně jsme zapojeni do činnosti České asociace pečovatelské služby (ČAPS). ta sdružuje 
přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Obě profesní sdružení 
nám pomáhají rozšiřovat vědecké a výzkumné poznatky do denní praxe a koordinovat práci  
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s ostatními poskytovateli sociálních služeb. Společně například realizujeme systém profesního 
vzdělávání aj.

Samozřejmostí je i úzká spolupráce s druhými poskytovateli sociálních služeb v rámci města, 
Plzeňského kraje, ale i republiky. Koordinujeme některé aktivity se zástupci organizací seniorů  
a zdravotně postižených občanů. Z Dětského centra v Plzni často přechází děti po dovršení 
třetího roku věku do DOZP „Nováček”. Profesně spolupracujeme také s plzeňskými školami 
všech stupňů, či dalšími městskými a krajskými organizacemi.

Co říci závěrem? Každodenně se snažíme, aby naše motto „umíme pomáhat” nebylo jen  
prázdnou frází. Jsme přesvědčeni, že cesta, kterou jsme prošli v posledních letech, je nejvíce 
vidět v našich pobytových zařízeních. Jsme moderní organizací, disponující zkušeným týmem 
pracovníků, který dokáže rozpoznat potřeby našich uživatelů. Naše domovy vytváří pro naše 
klienty prostředí, které by mělo co nejvíce připomínat jejich původní přirozené prostředí, i když 
jim pochopitelně vlastní domov nikdy plně nemůžeme nahradit. Přesto si přejeme, aby se zde 
všichni cítili opravdu jako doma. Jsme i kvalitním a stabilním pracovním zázemím pro naše 
zaměstnance. 

Poskytované sociální služby jsou postaveny na dobrovolnosti osob přijímat tyto služby  
a na partnerství poskytovatele s uživatelem. Prohlašujeme, že naše služby mají kvalitu sta- 
novenou 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 spolupráci při zajišťování našich služeb. Bez jejich podpory by nebylo možné úspěšně obstát  
v naší nelehké práci. Jsou pro nás hnací silou na naší cestě neustálého zlepšování.
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ROZVAHA

K 31.12.2013

(v tis. Kč)

VýKAZ ZISKU A ZtRáty

K 31.12.2013

(v tis. Kč)

aKtiva paSiva

Stálá aktiva (netto) - celkem 105 314 vlastní zdroje 119 743

dlouhodobý nehmotný majetek 0 jmění účetní jednotky 104 438

dlouhodobý hmotný majetek 105 314 fondy účetní jednotky 15 298

výsledek hospodaření 6

oběžná aktiva - celkem 44 870 cizí zdroje 30 441

zásoby 1 262 krátkodobé závazky 30 441

pohledávky 7 307 z toho: přechodné účty pasivní 3 034

z toho: přechodné účty aktivní 99 bankovní úvěry 0

finanční majetek (krátkodobý) 36 301

aKtiva celKem 150 183 paSiva celKem 150 183

název položky
Hlavní  
činnost

Hospodářská  
činnost

Spotřeba materiálu 21 611,2 8,0

Spotřeba energie 10 402,9 14,3

Služby 25 376,0 9,0

Osobní náklady 112 121,4 202,4

Odpisy dlouhodobého majetku 3 572,0 0

Náklady z DDHM 5 413,7 0

Ostatní náklady 627,4 73,4

náKlaDy celKem 179 124,6 307,1

Výnosy z prodeje služeb 120 669,5 825,3

Aktivace 0,0 0,0

Zúčtování fondů 150,1 0,0

Ostatní výnosy 251,6 0,0

Příspěvky a dotace na provoz 57 541,3 0,0

vÝnoSy celKem 178 612,5 825,3

vÝSleDeK HoSpoDaření -512,1 518,2
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ČASOVá řADA VyBRANýCH

 NáKLADů A VýNOSů

(v tis. Kč)

ČASOVá řADA 

PRůMěRNýCH MěSíČNíCH 

PLAtů A PřEPOČtENéHO 

POČtU ZAMěStNANCů

ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013

průměrný	měsíční	plat 20	899 21	436 22	139 22	255 22	160 22	156

přepočtený	počet	zaměstnanců 317,9 302,0 301,7 306,4 306,0 304,4

ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Spotřeba pohonných hmot 736 666 763 726 794 707

Spotřeba potravin 14 437 15 304 15 103 14 584 14 627 14 350

Spotřeba ostatního materiálu *) 11 533 14 858 13 345 13 551 8 635 11 976

Spotřeba elektrické energie 3 518 3 694 3 536 3 793 3 917 3 614

Spotřeba plynu 230 305 225 341 383 143

Spotřeba tepla 7 195 4 796 4 848 4 530 4 764 4 920

Spotřeba vody 1 434 1 159 1 202 1 669 1 940 1 740

Opravy a udržování 15 653 10 602 11 253 14 566 9 141 11 253

Ostatní služby 15 098 14 413 13 053 15 695 15 329 14 045

Mzdové náklady 80 718 79 190 81 166 82 647 82 658 82 659

Zákonné sociální pojištění 28 132 25 914 27 550 28 096 27 862 27 890

Odpisy dlouhodobého majetku 8 176 6 020 6 674 6 703 5 926 3 572

Ostatní náklady 3 296 3 228 3 719 2 955 2 562 2 563

náklady celkem 190 156 180 149 182 437 189 856 178 538 179 432

Příspěvek na provoz MMP 59 262 44 543 38 055 46 125 31 455 30 408

Provozní dotace ze SR 31 374 31 430 30 986 28 461 28 112 27 133

tržby z prodeje vlastních služeb 82 713 88 531 97 454 98 867 101 013 105 272

tržby od zdravotních pojišťoven 10 670 14 646 12 848 14 767 16 325 16 044

Zúčtování fondů 3 236 348 2 452 953 832 150

Ostatní výnosy 2 909 659 651 687 811 431

výnosy celkem 190 164 180 157 182 446 189 860 178 548 179 438

výsledek hospodaření 8 8 9 4 10 6

Poznámka: *) Včetně drobného dlouhodobého majetku.



	 21	 finanční	část

OBLOžNOSt

PROVOZOVANýCH ZAříZENí

 V ROCE 2013

VýKONy NEStátNíHO
 ZDRAVOtNICKéHO

 ZAříZENí DOMáCí PéČE (DP)
 A PEČOVAtELSKé

 SLUžBy (PS)

zařízení 2009 2010 2011 2012 2013

NZZ Domácí péče (počet klientů) 1 537 1 519 1 374 1 273 1 171

Ošetřovací dny NZZ DP 37 045 36 061 33 985 37 522 37 085

Pečovatelská služba (počet klientů) 1 665 1 549 1 415 1 357 1 347

Ošetřovací dny PS 233 728 209 523 193 623 177 075 169 249

Rozvážka obědů (počet za rok) 222 788 200 308 198 223 166 989 162 615

zařízení
Kapacita  
zařízení

průměr. obložnost 
zařízení [%]

DZR „Sněženka”, Klatovská tř. 1892/145 69 98,57

DZR „Čtyřlístek”, Kotíkovská 649/15 134 98,49

DZR „Petrklíč”, Západní 1315/7 23 96,64

DS „Sedmikráska”, Kotíkovská 649/15 150 98,62

DS „Kopretina”, Západní 1315/7 38 98,98

Denní stacionář „Jitřenka”, Zábělská 5/43 25 62,34

DOZP „Nováček”, Rabštejnská 1618/29 44 93,67



 NáZEV SPOLEČNOStI Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

 SíDLO SPOLEČNOStI Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 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 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

   - Domov pro seniory „Kopretina”  
    Západní 1315/7, Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň

   - Domov se zvláštním režimem „Sněženka”  
    Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

   - Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek”  
    Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Plzeň

   - Domov se zvláštním režimem „Petrklíč”  
    Západní 1315/7, Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň

   - Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“  
    Rabštejnská 1618/29, Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň

   - Denní stacionář „Jitřenka“  
    Zábělská 5/43, Plzeň 4 - Doubravka, 312 00 Plzeň

   - Pečovatelská služba  
    Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

  b) provozování a poskytování služeb nestátního zdravotnického zařízení

   - Ošetřovatelská péče (Domácí péče, Home care)  
    Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

   - Rehabilitace  
    Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

  c) poskytování masérských, rekondičních a rehabilitačních služeb  
   uživatelům Pečovatelské služby a zaměstnancům organizace,  
   Plzenecká 2565/21, Plzeň 2 - Slovany, 326 00 Plzeň

  d) provozování stravovacích zařízení zajišťujících přípravu jídel pro uživatele využívající  
   poskytované sociální služby a stravování zaměstnanců 

   - Vyvařovna pro důchodce  
    Macháčkova ul., Plzeň 3 - Skvrňany, 318 00 Plzeň

   - Stravovací provoz Domova pro seniory „Sedmikráska”  
    a Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek”  
    Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

   - Stravovací provoz Domova se zvláštním režimem „Sněženka”  
    Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

   - Stravovací provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“  
    Rabštejnská 1618/29, Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 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

  2014 
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