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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 2014.

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.

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 argu- 
mentovat skutečností, že žadatelé, 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.

K výše uvedenému je třeba poznamenat, že v kalendářním roce 2014 prošly veškeré  
registrované sociální služby Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková 
organizace certifikací kvality prováděnou Asociací poskytovatelů sociálních služeb České 
republiky a veškeré provozované sociální služby mohou na základě takto provedené  
certifikace používat označení „Značka kvality v sociálních službách“. Registrovaná sociální  
služba „Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3  
- Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň navíc v průběhu kalendářního roku 2014 úspěšně prošla 
certifikačním procesem České alzheimerovské společnosti a získala certifikát Vážka®.  
V praxi to znamená, že Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organi- 
zace poskytuje sociální služby nejen rychle, ale i velmi kvalitně.

I přes výše uvedené významné úspěchy na poli kvality a rychlosti poskytovaných sociálních 
služeb osobně řadím na první místo v úspěších příspěvkové organizace za kalendářní rok 
2014 realizaci projektu „Změna 2013 - 2014“. Realizací tohoto projektu došlo k podstat- 
nému navýšení počtu zaměstnanců v přímé obslužné péči o uživatele na všech útvarech  
poskytujících sociální služby, a to bez jakéhokoli zvýšeného požadavku příspěvkové  
organizace na počet zaměstnanců, na zvýšení objemu mzdových, respektive osobních,  
nákladů, či na zvýšení objemu finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem  
na provoz příspěvkové organizace. Velmi poctivá příprava i vlastní citlivá realizace  
jednotlivých etap projektu „Změna 2013 - 2014“, při němž došlo prakticky k úplné  
změně organizační struktury celé příspěvkové organizace, je výsledkem skvělé práce  
vrcholového managementu i všech zaměstnanců příspěvkové organizace.

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.
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Výsledky činnosti organizace v roce 2014 včetně potřebného komentáře jsou uvedeny  
na následujících stránkách a v následujících kapitolách této výroční zprávy. 

Jsem přesvědčen, že každý z čtenářů tohoto dokumentu v následujícím textu si najde 
potřebné informace. V opačném případě jsem Vám pochopitelně kdykoli k dispozici pro 
podání dalších informací či vysvětlení.

Osobně si, společně s managementem příspěvkové organizace, plně uvědomuji, že jed- 
notlivých výsledků, které jsou v této zprávě prezentovány, by nebylo možno dosáhnout  
bez každodenní 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 Bc. Evy Herinkové - náměstkyně 
primátora Statutárního města Plzeň pro oblast školství a sociálních věcí, paní PhDr. Heleny 
Knížové - ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně, za což jim všem 
mnohokrát děkuji. 

Děkuji touto formou za spolupráci v roce 2014 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 2015 

 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 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345, patří k největším 
poskytovatelům sociálních služeb na území města Plzně. Zabývá se shodným předmětem 
činnosti již od roku 1991. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Plzeň. Funkci 
zřizovatele vykonává Rada města Plzně (RMP) prostřednictvím Magistrátu města Plzně (MMP).

Rozsah poskytovaných aktivit se v průběhu let postupně upravoval a měnil. V současné době 
zajišťuje MÚSS Plzeň sociální služby ve smyslu zákona 108/2006 Sb. 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 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

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

oStatní Služby

MÚSS Plzeň v roce 2013 dále provozoval tyto služby:

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

V rámci hlavní činnosti vyvíjely v roce 2014 činnost také pomocné a obslužné útvary. Patří mezi 
ně stravovací provozy (Stravovací provoz Bory, Stravovací provoz Lochotín, Stravovací provoz  
DOZP „Nováček“, Vyvařovna pro důchodce) a 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 se zřizovací listinou a předpisy pro hospodaření příspěvkových organizací byly  
v rámci tzv. doplňkové (hospodářské) činnosti a svých volných kapacit prováděny také  
služby maséra, rekondiční a regenerační služby. V malém rozsahu se pralo prádlo pro externí 
úklidovou firmu a ve stravovacích provozech prodávaly obědy cizím strávníkům. Pro další dvě 
městské příspěvkové organizace jsou zpracovávány mzdové a personální agendy. Finančně 
přínosný je i pronájem dočasně volného majetku. Činnosti Pečovatelské služby vhodně doplňuje 
pronájem různých kompenzačních pomůcek.

Naším hlavním posláním je poskytovat stanovenému okruhu uživatelů kvalitní a vhodné služby, 
které potřebují ke svému životu, které je podporují ve vlastní soběstačnosti a které jim napo- 
máhají vytvářet prostředí, ve kterém se cítí dobře, a to bez ohledu na skutečnost, jedná-li se  
o ambulantní, terénní či pobytové služby. Prostřednictvím sociálních služeb poskytujeme 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.

Největší podíl našich klientů tvoří senioři. Z menší části to jsou mentálně postižené děti a osoby 
v DOZP „Nováček“ a DSt „Jitřenka“. 

Konkurenční výhodou MÚSS Plzeň oproti jiným organizacím ve městě a okolí bezesporu je,  
že je velkou fungující organizací, která disponuje potřebnými finančními, materiálními a perso- 
nálními zdroji pro výkon stanovených činností.
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Nepřihlížíme-li k formě služeb, je naším hlavním cílem zachování a znovuobnovení soběstačnosti 
uživatelů v základních oblastech života, pomoc a podpora v oblastech, které již nezvládají,  
zejména vést aktivní způsob života. Především v pobytových zařízeních nabízíme spoustu mož- 
ností plnohodnotného využití volného času a tím přispíváme k udržení a rozvoji soběstačnosti, 
schopností a dovedností. I když je to většinou s ohledem na zdravotní stav uživatelů a další  
faktory velmi obtížné, podporujeme je vést v našich domovech život co nejvíce podobný životu 
v přirozeném prostředí.

V pobytových zařízeních umožňujeme spoluvytvářet příjemné, bezpečné a podnětné prostředí, 
které vyhovuje potřebám uživatelů. Jedná se zejména o vybavení domovů a jednotlivých pokojů.

Neustále rozvíjíme systém individuální práce s uživateli. Naší snahou je velkou měrou uspokojo- 
vat jejich individuální potřeby a přání. Respektujeme každého člověka jako jedinečnou osobnost,  
ctíme jeho důstojnost, zvyky, názory, potřeby, přání, touhy, životní hodnoty a rozhodování  
na základě vlastní vůle, které vede k uvědomování si sebe sama a k prožívání aktivního a plno- 
hodnotného života. Podporujeme uživatele v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace, 
v uplatňování jejich přání, osobních cílů a představ. Napomáháme obnovení přirozených so-
ciálních vazeb uživatelů. Podporujeme jejich přirozené, nenásilné a včasné začleňování a účast 
na běžném životu společnosti, navázání a rozvoj sociálních kontaktů s rodinou, přáteli a širším 
společenským prostředím. Jsme ale otevřeni i k případné kritice a stížnostem, a to jak ze strany 
samotných uživatelů, tak i jejich rodin či okolí domova.

Kolektiv našich spolupracovníků vytváří v pobytových zařízeních pozitivní podmínky pro aktivní  
prožívání volného času uživateli formou účastí v zájmových činnostech. Rozvíjí osobnost uživatele 
při pracovní rehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii, dramatické výchově a ostatních činnostech 
aktivizačního programu. Přestože je to s ohledem na zdravotní stav uživatelů velmi obtížné, 
podporuje je v prožívání samostatného života, partnerských vztazích a jejich zapojení do pra- 
covního procesu. trvale rozvíjí osobnost všech klientů a jejich duševní i tělesné schopnosti.  
Respektuje citový život uživatelů a umožňuje jim navazovat přátelské mezilidské vztahy.  
Systematicky a společnými silami s uživateli a jejich blízkými vytváříme nové možnosti k udržení, 
popř. zvyšování rozumových, pohybových, komunikačních, praktických schopností a doved- 
ností obyvatel domovů. tím zlepšujeme kvalitu jejich života. Otevírá se tak cesta k udržení  
co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti klientů při řešení své životní situace a při  
zvládání každodenních činností.

Naši uživatelé se dle svých možností sami aktivně podílí na plánování a průběhu sociální služby, 
která je jim poskytována. Služby jsou pro jednotlivé uživatele vyžádanou podporou v situacích,  
ve kterých si sami neporadí. Úplná péče je poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast 
uživatele není možná, zejména ze zdravotních důvodů. Během poskytování služby se naši pra- 
covníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. 
Nedochází tak k cílenému „přepečovávání“. Uživatel je vždy rovnocenným partnerem, jehož 
práva, oprávněné zájmy a vůli respektujeme a zároveň ho podporujeme při jejich prosazování.

Uživatelé se sami nevědomky a bezprostředně formou podaných návrhů a společným definováním 
svých osobních cílů v rámci individuálního plánování služeb, ale i stížností a připomínek, aktivně 
podílí na neustálém zvyšování kvality a rozvoji sociálních služeb.

Základními činnostmi v pobytových zařízeních jsou: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy,  
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo pos- 
kytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatnění práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Vytváříme zejména pro osoby s různými demencemi, ubytované v našich pobytových zaříze- 
ních, co nejúčelnější prostředí jednotlivých domovů umožňující jim dobrou orientaci, odstranění 
rizik a vytvářející vhodné množství podnětů. 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 odpovídalo domácím podmínkám.

Rozvíjíme schopnosti našich uživatelů služeb. Umožňujeme jim, pokud toho mohou být  
schopni, podle svých osobních schopností, zdravotních dispozic, zájmů a zálib trávit aktivně  
svůj volný čas a vést samostatný život. Mají k dispozici vhodnou nabídku volnočasových aktivit  
mimo domov, podporujeme jejich koníčky a záliby, sportovní aktivity, ale mohou se indivi- 
duálně realizovat i v sociálně terapeutických dílnách.

tam, kde je to možné, snižujeme sociální a zdravotní rizika související se způsobem života našich 
uživatelů. Snažíme se jim ulehčit jejich zdravotní handicap využíváním celé řady technických 
a kompenzačních pomůcek (polohovací postele, hrazdy k lůžku, jídelní desky, držáky fran- 
couzských holí, speciální výtahy, cvičební pomůcky, ...).
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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. Zdravotnické úkony jsou na rozdíl  
od sociálních služeb většinou z větší části hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Na každého z nás zcela rozdílně působí, má-li nějaký handicap v důsledku většího zdravotního  
postižení či jiného omezení, zejména jedná-li se o nečekanou či náhlou situaci. Většinou  
to znamená vzdát se věcí, na které měl dříve dostatek sil, byl na ně zvyklý a přinášely mu radost 
do života. tento stav je nesmírně stresující. V této situaci je velice důležité zajistit jeho základní 
fyziologické potřeby, aby nebyl osamělý, aby měl zájem o sebe a své okolí a zůstal do jisté  
míry aktivní, i když v omezeném rozsahu. 

Kvalita života je však individuální hodnota, kterou každý subjektivně pociťuje v jiných dimenzích. 
Pro každý věk má tato kvalita jiný význam a důrazy. Se vzrůstajícím věkem však narůstá jeho 
význam. Každý má svůj tzv. „individuální plán stárnutí.“ Člověk se musí vyrovnat s některými 
změnami a riziky. Pro některé lidi je stárnutí spojené s mnoha neduhy, které se vyvíjejí s věkem, 
např. poruchy paměti, osteoporóza, revmatismus, artróza, demence. Snížení tělesné zdatnosti  
vede k závislosti na ostatních a přináší rostoucí frustraci z důvodu nedostatku nezávislosti. 
Mnoho starých lidí si myslí, že jsou zbyteční a že je společnost odmítá. Často jsou tyto pocity 
doprovázené samotou - partner nebo přátelé stejného věku odchází, děti žijí svůj vlastní život. 
Přichází také zhoršení kvality života tím, že důchody jsou nižší než mzdy za práci na plný úvazek. 
Uvedené průvodní jevy jsou doprovázeny ztrátou společenské prestiže, nadbytkem volného 
času, osamělostí, špatnou adaptací na penzionování, věkovou segregací a diskriminací. Starší 
lidé se bojí smrti, pociťují smutek, protože se jejich život chýlí ke konci. Přemýšlí o promarně- 
ných příležitostech a nesplněných snech, a to je nesmírně depresivní. Z uvedeného výčtu  
je zřejmé, že starší lidé potřebují najít smysl života - jedná se o činnost, kterou vyplní svůj  
volný čas, zapojí svou mysl a budou mít co dělat. Co je pro tuto osobu nejlepší, to závisí  
na jejím zdraví, fyzické kondici a potřebách. Starší lidé si zaslouží naši úctu a ohleduplnost  
k jejich důstojnosti. tito lidé se vzdávají své nezávislosti a musí se spoléhat na jinou fyzickou 
osobu, na pečovatele. Být nablízku zejména nemocným lidem je obzvláště citlivá věc.

O stáří existuje mnoho stereotypů, a ty ovlivňují způsob, jakým vnímáme starší lidi. „Kult mládí“, 
který ve společnosti nyní převažuje, často způsobuje přehlížení starších lidí - jedná se o jejich 
vyřazení z profesního života a z života ve společnosti. Je to pravý opak respektujícího a milého 
přístupu, kterým jsme ke starým lidem povinováni. Zatímco v mládí je převážná část populace 
zdravá a pokud přicházejí nemoci, jsou většinou akutní a krátkodobé, se zvyšujícím se věkem  
nás stále více trápí nejrůznější neduhy. Bohužel na rozdíl od mladšího věku je většina nemocí,  
které postihují seniory, dlouhodobá nebo dokonce trvalá. Navíc se starší organismus s nemo- 
cemi hůře vyrovnává. Nemoci ve stáří však mají řadu zvláštností. Převažují chronické dlouho- 
dobé nemoci způsobené „opotřebením“ orgánů. Podmínky ve stáří proto nelze oddělit  
od předcházejících životních etap. 

Pokud nahlédneme do problematiky stáří současným pohledem, zjistíme, že ho můžeme prožit 
i radostně, smysluplně a aktivně, záleží však na každém, jak se na toto pozdní období připraví, 
jaké si vytvoří podmínky pro jeho hodnotné prožití a jaké je jeho reálné bytí. 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. Starší lidé jsou pro nás vždy zdrojem zkušeností a poučení.

Naše služby a aktivity neustále přizpůsobujeme potřebám a opodstatněným požadavkům 
uživatelů. Přistupujeme ke klientům na principu dobrovolnosti jimi využívat formu a rozsah naší 
služby. Pro každého máme dostatek trpělivosti, pochopení, otevřené oči i uši. tento princip 
uplatňujeme jak u pobytových, tak i u terénních a ambulantních služeb.

Máme radost z toho, že sociální služby začínají být chápány širokou veřejností pozitivně. Stále  
ale není vnímána sociální práce jako prestižní povolání či obor, avšak i zde je vidět pozitivní  
posun k lepšímu. Jsme otevřenou organizací vůči pozitivním změnám našeho jednání. Jsme 
rádi, že se nám v této oblasti prozatím daří, což dokládají kladné reakce samotných klientů  
i jejich rodin, rovněž tak příznivá hodnocení různých hodnotících organizací a institucí. Zlepšuje 
se povědomí laické veřejnosti o naší práci. Můžeme s hrdostí říci, že Město Plzeň se díky  
systematickému zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb řadí na špičku v republice. 

Jsme si vědomi, že nikdy nemůžeme v plném rozsahu nahradit vlastní rodinu. Jsme však vždy 
připraveni pomoci našim uživatelům 24 hodin denně, a to i v nejtěžších chvílích jejich života. 
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Stáváme se tak pro mnohé naše klienty druhou rodinou a nejbližšími přáteli, se kterými si mohou 
podle potřeby pohovořit a svěřit se jim s jejich problémy.

Vlivem nárůstu počtu osob se zdravotním postižením a neustále se zvyšujícího věku osob  
zatím nejsme schopni kapacitně pojmout veškeré žádosti občanů na umístění do našich poby- 
tových zařízení pro dospělé osoby. Přijali jsme 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. Upřednostňujeme proto terénní služby a některé ambulantní služby před pobytovými. 
Snažíme se udržet osoby co nejdéle ve svém sociálním prostředí, které je jim vlastní. Bohužel,  
ne vždy může pomoci vlastní rodina či nejbližší okolí. Většinou jediným řešením je potom přijetí 
do specializovaného pobytového zařízení sociálních služeb. Pro každého je to ale významná ži- 
votní změna a značný zásah do zažitých zvyklostí, který je obvykle spojený se značným stresem.

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.

V maximální možné míře spolupracujeme s jinými organizacemi a institucemi ve městě  
a v Plzeňském kraji. Společně se podílíme na řešení problémů a vzájemně si předáváme zkuše- 
nosti v souvislosti s poskytovanou sociální službou. Ve spolupráci s orgány města a kraje  
dotváříme široké požadavky občanů na sociální služby.

S odstupem času můžeme konstatovat, že uplatnění principů a zásad zákona o sociálních  
službách bylo i přes „bolestný porod“ v roce 2007 velmi přínosné. Nový zákon se stal význam- 
ným 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 nám umožňuje a neustále vytváří prostor pro zlepšování. V praxi se naplnil hlavní 
smysl zákona, a to zlepšení kvality života klientů sociálních služeb v jednotlivých zařízeních  
i mimo ně. Přinesl úplně jiný pohled na celou oblast poskytování sociální péče. Přesto je stále  
co zlepšovat, a to jak na celostátní, tak i krajské či lokální úrovni. takovým příkladem  
je například zcela neúčelové využívání příspěvků na péči u osob mimo pobytová zařízení, kdy 
se takto získané 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. 
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Základnou pro dobré fungování organizace a profesionalitu poskytovaných služeb je mít 
vzdělaný, pozitivně motivovaný a spokojený personál. Jádrem celého řízení organizace je uvě- 
domění si hodnoty a významu lidí. Základem poskytování služeb je sdílení společných hodnot  
a cílů všemi pracovníky a jejich týmová spolupráce. Význam lidských zdrojů je rozhodující  
pro to, zda organizace uspěje či nikoliv v silné konkurenci ostatních poskytovatelů. Z tohoto 
důvodu klademe vysoké nároky na personální práci - na řízení lidských zdrojů, tedy na zí- 
skávání vhodných zaměstnanců, jejich formování, fungování a využívání v organizaci a na pro- 
pojování jejich výsledků práce, pracovních schopností a vztahu k vykonávané práci s dalšími 
spolupracovníky, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž jejich osobního uspokojení  
z vykonávané práce.

K řízení lidských zdrojů přistupujeme se zaměřením na dlouhodobou perspektivu. Zvažujeme 
dlouhodobé důsledky námi přijatých rozhodnutí. Personální práce přestala být činností od- 
borných personalistů a stala se součástí každodenní práce všech našich vedoucích pracovníků. 
Došlo tak k propojení personální práce se strategiemi a plány naší organizace. Rozvoj lidských 
zdrojů se logicky stal nástrojem flexibility organizace a nejdůležitější oblastí řízení.

Nedílnou součástí naší personální práce se stala orientace na kvalitu pracovního života a spo- 
kojenost pracovníků. Základem je budování pocitu sounáležitosti pracovníků s posláním a cíli  
organizace. Důraz klademe na vytváření žádoucí organizační kultury a zdravých pracovních 
vztahů. Podstatnou součástí této koncepce je také vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti 
organizace.

V zájmu naplnění těchto úkolů se do popředí dostává vše, co slouží pružnosti a efektivnosti  
organizace a formování efektivního personálu organizace. Dříve se takové personální činnosti 
vnímaly spíše jako druhořadé. Můžeme sem zařadit například vzdělávání a rozvoj pracovníků, 
organizační rozvoj, vytváření pracovních úkolů, pracovních míst a organizačních struktur,  
formování personálu organizace, zabezpečování datové základny, plánování lidských zdrojů, 
odměňování a zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy či pomoc pracovníkům. Důraz klademe 
na zdravé vztahy v organizaci a na péči o pracovníky, což předpokládá neustálou a obousměr- 
nou komunikaci od vedení k ostatním pracovníkům a zpět.

Lidské zdroje chápeme jako klíčové pro efektivní fungování celé organizace. Jsou to právě  
tyto zdroje, které rozhodují o směru a dynamice naší organizace i o tom, jakým způsobem  
budou využity zdroje finanční a materiální. Je to tedy právě kvalita lidského kapitálu, na níž  
závisí konkurenceschopnost a vůbec životaschopnost dnešní organizace. Lidský kapitál je nej- 
cennějším zdrojem podniku. 

Chceme-li být v moderním světě úspěšní, je potřeba, abychom byli schopni se neustále rozvíjet.  
Přijímáme proto 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. 

Chtěli bychom dosáhnout stavu, kdy by všichni naši zaměstnanci byli pozitivně motivovanými, 
týmově spolupracujícími, byli by plně ztotožněni se svou rolí a jejich očekávaným přínosem pro 
firmu. Každý člověk je však jiný a tudíž je motivován jinými stimuly. Pro někoho je důležitá 
odměna, pro jiného možnost vzdělání a dalšího rozvoje a mnohé uspokojí především pozitivní 
hodnocení jeho práce. Spokojený a motivovaný zaměstnanec je zároveň zaměstnancem loajál- 
ním a ochotným k velkým výkonům. Preferujeme zaměstnance ochotné spojit svoji osobní  
perspektivu s perspektivou celé organizace.

Hodnocení zaměstnanců je jedno z nejcitlivějších témat v práci s lidmi, jeho propojení s finančním 
hodnocením a motivací tvoří základ řízení lidských zdrojů naší firmy. Jak ale zajistit, aby hodno- 
cení zaměstnanců bylo objektivní, spravedlivé, motivující a přehledné? Podstatou je skutečně 
reálné vidění výkonů a srozumitelná zpětná vazba pro zaměstnance.

Čeho chceme dosáhnout zavedeným systémem hodnocení zaměstnanců? Zejména stabilizaci  
a postupné zlepšování pracovního výkonu zaměstnanců, propojení firemních cílů s cíli jednot- 
livců, zpětné vazby pro zaměstnance k jejich práci a výkonům, zintenzivnění komunikace mezi 
nadřízenými a podřízenými, zvýšení motivace zaměstnanců, sjednocení způsobu hodnocení  
pracovní výkonnosti pro všechny zaměstnance a zavedení nástroje k objektivnímu odměňování 
a dalšímu rozvoji zaměstnanců. Vytváří se při hodnocení užší vztah s nadřízeným, důvěra  
ve vyšší management společnosti a prohlubuje se i loajalita k firmě.
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Na hodnocení zaměstnanců úzce navazuje systém odměňování, a to jak finančního, tak i ne- 
finančního charakteru. Zaměstnancům, kteří dlouhodobě dosahují velmi dobrých pracovních 
výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, jsou poskytová-
ny nestejně odstupňované osobní příplatky. Využíváme též v souladu se zákoníkem práce  
různé formy odměn za úspěšné splnění mimořádného či zvlášť významného pracovního úkolu.  
V roce 2014 se podařilo mírně zvýšit průměrnou mzdu v organizaci.

Významnou složkou motivace zaměstnanců jsou různorodé benefity. Jsou upravené ve spolu- 
práci s odborovou organizací v Kolektivní smlouvě. Jedná se například o příspěvek zaměst- 
navatele na penzijní připojištění a dotované závodní stravování. Dovolená na zotavenou  
je prodloužena o jeden týden. Jsou vytvářeny též programy zaměřené na zdravý životní styl  
a prevenci v oblasti péče o své zdraví. Stranou nezůstává ani kulturní, společenské a sportovní 
vyžití. V průběhu roku si jistě každý vybere aktivitu podle svých představ a možností. trvalá péče  
se věnuje neustálému zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.

Základem kvality poskytovaných služeb je odbornost a profesionalita pracovníků. 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, resp. pro jednotlivé zaměstnance. Každý tak zná 
předem své vzdělávací cíle a úkoly. Důležitá je přitom pravidelnost a soustavnost doplňování 
znalostí a dovedností. Podporujeme profesní růst a systém celoživotního vzdělávání všech našich 
pracovníků prostřednictvím kurzů v zařízení i mimo něj, formou stáží, účastí na konferencích 
a jiných vzdělávacích akcích. Celé řadě zaměstnanců se umožnilo studium při zaměstnání  
na vysokých školách.

Práce všech našich zaměstnanců je neustále konfrontována s náročnými požadavky vycháze- 
jícími ze standardů kvality podle zákona o sociálních službách. Je bezprostředně hodnocena 
též uživateli sociálních služeb a jejich rodinami či známými. Plně si uvědomujeme, jaké fatální 
následky může mít chyba v naší práci.

Mimořádně obtížným úkolem řízení lidských zdrojů je výběr a výchova nových zaměstnanců. 
Potýkáme se s problémem velké fluktuace zaměstnanců. Poskytování sociálních služeb je po 
fyzické, ale zejména psychické stránce velmi náročné a noví zaměstnanci často nejsou ochotni 
převzít a 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 2014 nebyly provedeny žádné zásadnější změny ve složení pracovních kolektivů  
a řídících pracovníků. Organizační a funkční struktura organizace a jednotlivých pracovišť  
byla v průběhu roku upravena v souladu se schváleným organizačním řádem. Jednalo se však  
o méně zásadní přeměny v rámci organizace (např. změny podřízenosti zaměstnanců a někte- 
rých útvarů, zvýšení počtu pracovníků některých útvarů aj.).

vrcHolové veDení mÚSS plzeň tvořili v roce 2014  
tito veDoucí zaměStnanci náSleDuJícícH Útvarů:

ing. vladimír chuchler, ředitel organizace

ing. Jaroslav plas, Ekonomické oddělení

mgr. Jaroslava Šeflerová, Personální oddělení

pavel bufka, Správa majetku

JuDr. petr Hrbáček, Vnitřní kontrola*)

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

bc. libuše Šebestová, Domov se zvláštním režimem „Petrklíč” 
a Domov pro seniory „Kopretina”***)

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

mgr. martina ronzová, Provozní oddělení Lochotín**)

Jana Jurníková, Provozní oddělení Bory, Bolevec a Doubravka**)

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”+)
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Poznámka:

*) JUDr. P. Hrbáček vykonával funkci od začátku roku 2014. Z části roku 2013 byla funkce neobsazena.

**) Uveden stav ke dni 31.12.2014. Ode dne 1.10.2014 byla provedena vzájemná personální záměna vedoucích  
 zaměstnanců ve funkci vedoucího útvaru „Provoz. odd. Lochotín“ a vedoucího „Provozního odd. Bory,  
 Bolevec a Doubravka“ (Mgr. M. Ronzová za sl. J. Jurníkovou).

***) Ode dne 1.9.2014 byla sloučena funkce vedoucího útvarů DZR „Petrklíč“ a DS „Kopretina“ (Bc. L. Šebestová).
+) Ke dni 31.10.2014 byl zrušen útvar Prov. odd. DOZP „Nováček“ a zrušena funkce vedoucího Provozního  
 odd. DOZP „Nováček“.

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 2008 až 2014. V tabulkové části v závěru této výroční zprávy jsou uvedeny podklady,  
z nichž grafy vychází.
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Hospodaření příspěvkových organizací upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových  
pravidlech územních rozpočtů. Stanovuje pravidla finančního vztahu zřizovatele a příspěvkové 
organizace a postupy pro nakládání se svěřeným majetkem, resp. s vlastním majetkem orga- 
nizace. Základním principem je skutečnost, že příspěvková organizace je neziskovou organizací,  
tzn., příjmy jsou nižší než výdaje. Rozdíl mezi příjmy a výdaji vykrývá svým příspěvkem  
na provoz zřizovatel. Zákon dále uvádí, že lze se souhlasem zřizovatele použít zisk vytvořený  
v rámci doplňkové činnosti na posílení zdrojů do hlavní činnosti.

Příspěvkové organizace, tedy i MÚSS Plzeň, hospodaří podle předem stanoveného a zřizovate- 
lem schváleného ročního rozpočtu. tím je dána druhová struktura a objem příjmů a výdajů, 
včetně vymezení výše provozního příspěvku od zřizovatele. Roční rozpočet je následně roz- 
pracován do dílčích ročních rozpočtů vnitropodnikových útvarů. ty přímo odráží provozní  
a rozvojové potřeby jednotlivých útvarů organizace. Útvarové rozpočty, ale pochopitelně  
i rozpočet celé organizace, jsou předmětem pravidelné měsíční kontroly hospodaření (souladu  
výhledu se skutečností) vrcholovým vedením organizace. V rámci organizace se vytváří další  
dílčí rozpočty různých oblastí hospodaření, například „Čtvrtletní plán nákupů dlouhodobého 
hmotného majetku, oprav a údržby“. Postupuje se dle zřizovatelem stanoveného limitu mzdo- 
vých prostředků pro hlavní činnost, průběžně se sledují nákupy dle druhového (sortimentního) 
složení a objemu dodávek podle zásad pro zadávání veřejných zakázek aj. 

Podíváme-li se na strukturu finančních zdrojů za poslední roky, můžeme konstatovat pozitivní 
trend zvyšování podílu vlastních finančních zdrojů organizace a snižování prostředků z rozpočtu 
města, a to zejména v absolutním vyjádření. Daří se nám zajistit většinu našich rozvojových 
aktivit. Pozitivně se projevila opatření zaměřená na úsporu v objemu vynakládaných finančních 
prostředků. V mnoha případech jsme tak zamezili zbytečnému plýtvání.

Základem vlastních zdrojů je tzv. ošetřovné. tvoří jej úhrady od uživatelů sociálních služeb 
za pobyt a zajišťované služby a dále u pobytových zařízení úhrady za poskytnutou péči 
(odpovídají výši příspěvku na péči přiznaného oprávněným osobám podle stupně závislosti  
na pomoci jiné fyzické osoby). K vlastním zdrojům dále řadíme úhrady z veřejného zdravot- 
ního pojištění.

Způsob stanovení a maximální výše úhrad od uživatelů sociálních služeb za pobyt a zajišťované 
služby je legislativně dán vyhláškou č. 505/2006 Sb., provádějící některá ustanovení zákona  
o sociálních službách. V tomto případě určuje maximální výši úhrad placenou klienty. Znamená to,  
že úhrady nelze libovolně upravovat a zvyšovat podle provozních požadavků. Jedinou cestou 
pro dosažení požadovaného objemu příjmů je zajištění co nejlepšího využívání disponibilních 
pobytových kapacit (tzv. obložnost = obsazenost lůžek). Přehled průměrné obložnosti jednot- 
livých zařízení ve sledovaném období je uveden ve finanční části této výroční zprávy v tabulce 
„Obložnost provozovaných zařízení v roce 2014“. 

Nižší obložnost u DOZP „Nováček“ a Denního stacionáře „Jitřenka“ je dána charakterem těchto 
zařízení (cílovou skupinou) a historicky stanovenou kapacitou zařízení (teoretickou kapacitou)  
dle registru poskytovatelů.

Aktuální úhradníky služeb podle jednotlivých zařízení jsou uloženy na internetové adrese:  
http://socialnisluzby.plzen.eu

Situace okolo schvalování příspěvků na péči u uživatelů pobytových zařízení se celkově oproti 
minulým létům stabilizovala. Úřad práce dle svých kapacitních možností vyřizuje naše žádosti  
na příspěvky na péči. Velmi dobrá spolupráce je zejména s Úřadem práce Plzeň-město. Bohužel  
se nám v praxi stává, že uživatelé s vyšším stupněm příspěvku zemřou a nám se u nových uživa- 
telů nedaří zajistit obdobnou výši tohoto příspěvku. tím nám vzniká propad na straně příjmů. 
Museli jsme proto již vloni přijmout i určitá provozní opatření, která tento stav částečně elimi- 
nují a která zamezí, aby nezůstávala lůžka z tohoto důvodu neobsazena.

Porovnáme-li dosavadní vývoj vlastních příjmů za ubytování a služby, podařilo se nám  
je za posledních pět roků zvýšit o 8,8 % (viz tabulková část na závěr této výroční zprávy).  
to má významný přínos umožňující snižovat závislost na cizích zdrojích, zejména na příspěvku 
od zřizovatele.

Daří se nám ve všech pobytových zařízeních organizace prohlubovat elektronický systém sběru 
dat pomocí osobních přenosných terminálů. Sjednotili jsme v celé firmě pravidla pro výkaz- 
nictví. Ze zjištěných dat tak můžeme čerpat informace o četnosti, časové a finanční náročnosti 
provedených úkonů. Jedná se o významný nástroj řízení a vnitřní kontroly.
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Úsilím všech pracovníků pečovatelské služby se v roce 2014 meziročně zvýšily i výnosy  
z terénních služeb. Zúročuje se nám v praxi naše snaha udržet starší osoby co nejdéle ve svém  
přirozeném prostředí. Přesto, jak již bylo ve výroční zprávě uvedeno, střetáváme se zde přímo 
v terénu s problémem využívání příspěvků na péči. Klienti používají příspěvek na péči častěji 
pro vylepšení rodinného rozpočtu, například na nákup léků, úhradu nájemného apod.,  
než na nákup sociálních služeb. Příspěvek na péči tak neplní svoji funkci a stát tímto neúčelně 
vynakládá nemalé finanční prostředky. tento stav lze změnit jen vhodnou legislativou, zpřísně- 
ním kontroly využívání příspěvků na péči a zavedením sankcí při jejich zneužívání. Pečovatelská 
služba zajišťuje velmi široké spektrum úkonů: rozvoz obědů, úklid, nákupy, péči o hygienu, praní 
prádla atd. Ze strany klientů pečovatelské služby je největší zájem o rozvoz obědů. Přestože  
v Plzni existuje v této oblasti poměrně velká konkurence od jiných subjektů, udržujeme 
si stále významný podíl na trhu s těmito sociálními službami. terénní sociální služby jsou 
standardně poskytovány za úplatu, bezúplatně jen účastníkům odboje a pozůstalým manželům  
(manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.

Klientům pobytových služeb je umožněn vyšší standard bydlení tím, že mají možnost využívat 
formou zpoplatněných fakultativních služeb soukromé elektrické spotřebiče (televizory, rádia, 
vařiče, ledničky apod.).

Poslední složkou vlastních výnosů jsou úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdra- 
votní úkony provedené vlastními zaměstnanci v pobytových zařízeních MÚSS Plzeň a zaměst- 
nanci Nestátního zdravotnického zařízení - Domácí péče. Situace okolo proplácení skutečně  
provedených a podle platné legislativy („úhradová vyhláška“) vykazatelných úkonů vůči 
Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR je stále předmětem probíhajícího soudního jednání.  
V důsledku zhoršování zdravotního stavu uživatelů a nárůstu počtu provedených úkonů  
se meziročně zvýšily úhrady o 3,2 %. 

Za posledních pět roků se výnosy z prodeje vlastních služeb (vč. úhrad z veřejného zdravotního 
pojištění) zvýšily o 11,2 % (viz tabulková část této výroční zprávy). to je jistě pozitivní vývoj.

Cizí zdroje jsou tvořeny neinvestičním příspěvkem na provoz od zřizovatele a dotací  
ze státního rozpočtu, určenou na úhradu provozních výdajů spojených s poskytováním  
sociálních služeb. 

Zvyšování vlastních příjmů za posledních pět let umožnilo snížit příspěvek na provoz od zřizo- 
vatele z 38 055 tis. Kč na 30 465 tis. Kč. to je jistě velmi pozitivní trend. Navíc, v procesu  
schvalování finančního vztahu zřizovatele a příspěvkové organizace nám byl pro rok 2014  
stanoven odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 647 tis. Kč. tyto zdroje 
vzniklé z odpisů jsme tedy nemohli použít pro naši investiční činnost.

Druhým nejvýznamnějším externím zdrojem byla dotace ze státního rozpočtu. Finanční  
prostředky jsou přísně zúčtovatelné oproti státnímu rozpočtu a mohou být použity výhradně  
na konkrétní sociální služby a nákladovou kapitolu rozpočtu. Dotace byla posledním rokem  
schvalována MPSV ČR. Od roku 2015 je již stanovována Krajským úřadem Plzeňského kraje. 
Změnila se i metodika schvalování. Rok 2014 byl z pohledu přiznané výše dotace zcela výji- 
mečným. Objem finančních prostředků poprvé od roku 2007 neklesal a byla prakticky přiznána 
dotace v objemu podle námi podané žádosti (viz tabulková část této výroční zprávy). 

Na dobrém hospodaření se pozitivně podílela i doplňková činnost (hospodářská činnost).  
Se souhlasem zřizovatele byl vytvořený zlepšený hospodářský výsledek využit na krytí ztráty  
v hlavní činnosti. Neustále hledáme a využíváme oblasti, kde by se daly získat další dodatečné 
zdroje.

V roce 2014 nebylo potřeba z důvodu dobrého hospodaření použít vlastní investiční fond  
na posílení zdrojů financování oprav svěřeného majetku.

Doplňkovým zdrojem financování jsou různé druhy darů (finanční a věcné) od fyzických a práv- 
nických osob a dědictví. Získané peníze slouží na vylepšení pobytu našich obyvatel domovů tam,  
kde nelze použít běžné provozní prostředky organizace. tímto děkujeme všem našim dárcům. 
Velice si takto získaných prostředků vážíme.

Struktura příjmové části rozpočtu v roce 2014 je názorně zobrazena na následujícím grafu.  
Podkladová data jsou uvedena v tabulce „Časová řada vybraných nákladů a výnosů“ ve finanční 
části této výroční zprávy.
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Protistranou rozpočtu příjmů (výnosů) je oblast výdajů (nákladů). Objem rozpočtovaných 
výdajů (resp. nákladů) je dán jednak plánovanou spotřebou podle jednotlivých druhů a jednak  
disponibilními zdroji organizace. V roce 2014 pokračovaly ve všech oblastech hospodaření  
organizace úsporná opatření. Byla odrazem pozitivní motivace zaměstnanců organizace.  
Podařilo se tím reálně uspořit několik milionů korun v nákladech a eliminovat dopad nižšího 
provozního příspěvku od zřizovatele. 

Procesu řízení výdajové strany rozpočtu napomohl dobře nastavený systém vnitropodnikového  
řízení, manažerského účetnictví a rozpočetnictví. Prostřednictvím 23 nákladových středisek  
v hlavní činnosti a 6 nákladových středisek v doplňkové činnosti se provádí průběžná kontrola 
procesu hospodaření. Nákladová střediska znají předem rozpočtované náklady a mají pravidla  
pro čerpání a tvorbu finančních zdrojů. tyto nástroje řízení umožňují vrcholovému řízení  
organizace průběžně sledovat ekonomiku jednotlivých útvarů a operativně přijímat opatření  
k zajištění stanovených cílů. Díky tomu se nám podařilo zajistit i veškeré plánované provozní  
a investiční úkoly.

Objemově k největším výdajovým položkám rozpočtu (cca 12 % podíl z celkových nákladů)  
náleží náklady na materiál. Z toho se více jak z 53 % podílí spotřebované potraviny  
ve stravovacích provozech. Spotřeba materiálu se v průběhu minulých let výrazně nezměnila. 
Kopíruje provozní potřeby jednotlivých útvarů. Management organizace věnuje trvalou  
pozornost udržení stanoveného objemu spotřeby. Je předmětem měsíčního vyhodnocování  
v rámci vnitropodnikového rozpočetnictví, a to jak z hlediska plnění ročního rozpočtu hospo- 
daření, tak z dlouhodobého hlediska (meziroční srovnávání).

Důslednou realizací energetického auditu a přijatých operativních opatření cílených na úspory 
energií se daří udržet relativně nízkou spotřebu, a to i přesto, že jednotkové náklady neustále 
v průběhu minulých let stoupají. Objem nákladů na energie je velmi významný a zaslouží si  
mu věnovat značnou pozornost. Je potřeba však konstatovat, že technická opatření jsou již 
prakticky vyčerpána a nelze očekávat v tomto směru větší úspory. Jedině lidským faktorem 
lze ještě najít vhodná místa pro úsporu nákladů a zamezit plýtvání s energiemi. Rok 2014 byl  
pro nás pozitivní i tím, že byla spotřeba tepla nízká díky velmi teplému počasí v zimě. Úspory  
tepla, elektřiny a vody byly také předmětem nejednoho cílového úkolu pro odměňování zaměst- 
nanců. Využití systému odměňování v organizaci tak přeměnili zaměstnanci v reálné výsledky.

Plánované opravy a údržba byly již druhým rokem zajišťovány novými postupy, a to pro- 
střednictvím zřízené investiční komise, která sestavovala „Čtvrtletní plán realizace nákupů 
hmotného majetku, oprav a údržby“. Vzhledem k dobrému hospodaření se zajistila většina 
plánovaných oprav a údržby (např. výměna podlahových krytin, oprava sociálních zařízení, 
obkladů stěn, oprava dveří, malování, z části též do oblasti úspor nákladů na energie, aj.).

Prostor pro zefektivnění hospodaření skýtají náklady na externí služby (například na likvidaci 
odpadů, úklid, telefony a ostatní). Do této oblasti bylo proto v roce 2014 směřováno velké 
množství operativních opatření na úspory.
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Z hlediska objemu jsou nejvýznamnější složkou výdajové strany rozpočtu personální náklady.  
Je to způsobeno tím, že poskytování sociálních služeb vyžaduje vysoký podíl lidské práce  
a kvalitní personální zajištění. V posledním desetiletí se značně zefektivnily vynakládané  
mzdové náklady. Podařilo se nám realizací personálního auditu odstranit neefektivní činnosti 
a funkční duplicity a snížit počet zaměstnanců o cca 100 osob. Nedaří se nám však zajistit 
požadovaný počet zaměstnanců podle schváleného organizačního řádu organizace. Jen velmi 
malá část nových pracovníků se dokáže vyrovnat s vysokými požadavky kladenými na naše 
zaměstnance a brzy odchází. Zajištění dobrých platových podmínek je proto vhodným stimulem 
pro nové zaměstnance a pro nás jednou z priorit.

Poslední významnou oblastí rozpočtu je nákup drobných hmotných předmětů a vybavení 
do 40 tis. Kč v pořizovací hodnotě. Díky úsporám v jiných oblastech hospodaření se podařilo  
v roce 2014 zrealizovat většinu plánovaných nákupů. Většina jich byla směřována na zlepšo- 
vání pracovního prostředí zaměstnanců a životního prostředí klientů.

Veškeré nákupy jsou prováděny transparentním způsobem podle pravidel Statutárního města 
Plzeň pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek. Jsou pod veřejnou kontrolou v jakékoli 
fázi výběrového řízení. Podléhají také předpisům pro provádění finanční kontroly. 

Přehled vybraných nákladových účtů za roky 2009 až 2014 je podrobně uveden v tabulkové  
části v závěru této výroční zprávy. Graficky je struktura nákladů za rok 2014 znázorněna  
na následujícím grafu.

Za celou organizaci (za hlavní a hospodářskou činnost) byl docílen zlepšený hospodářský  
výsledek ve výši 271 033 Kč.
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Přestože musíme každodenně řešit celou řadu problémů, ať provozního či ekonomického  
charakteru, můžeme konstatovat, že se nám v průběhu posledního desetiletí podařilo významně 
zlepšit životní prostředí a životní komfort našich klientů, ale i pracovní podmínky našich 
zaměstnanců organizace a zázemí pro jejich práci. to se týká všech forem služeb - terénní,  
ambulantní a pobytové sociální služby a ošetřovatelské služby zajišťované nestátním zdravot- 
nickým zařízením.

I přes velmi komplikovanou legislativní úpravu pro provádění veřejných zakázek se nám podařilo i 
v roce 2014 obměnit a rozšířit investiční vybavení pobytových zařízení, stravovacích provozů, 
prádelen, útvaru „NZZ - Domácí péče“ a „Doprava a služby“. K významnějším investicím  
lze zařadit například nákup 4 kusů myček podložních mís pro zařízení DS „Kopretina“, DZR 
„Petrklíč“ a DS „Sedmikráska“ za téměř 870 tis. Kč. Dále proběhla průběžná obnova zařízení 
stravovacích provozů za cca 1 288 tis. Kč (chladící a mrazící skříně, myčky, sporák, universální 
stroj, varný kotel, skříňový mrazák aj.), v zařízení DZR „Petrklíč“ vznikl přístavbou za 411 tis. Kč 
sklad zdravotnického materiálu, v „Prádelně Lochotín“ se obměnily 2 automatické průmyslové 
pračky za 240 tis. Kč, pro rozvoz stravy „Pečovatelskou službou“ se do útvaru „Doprava  
a služby“ pořídila 2 užitková vozidla za 1 032 tis. Kč, vozový park útvaru „NZZ - Domácí 
péče“ se rozšířil o jedno osobní referentské vozidlo za 214 tis. Kč, na mytí použitého nádobí  
se instalovaly 2 myčky za cca 321 tis. Kč.

Dobré hospodaření umožnilo též realizovat některé větší opravy svěřeného majetku. Mezi 
významnější opravy lze zařadit například opravu sociálních zařízení a koupelny v Denním  
stacionáři „Jitřenka“, vacumetů v útvarech DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“, přívodu 
evakuačního výtahu v DOZP „Nováček“, obkladů stěn „dekoba“ v DS „Sedmikráska“ a DZR 
„Čtyřlístek“, opravu interiérových dveří v DZR „Čtyřlístek“ a DZR „Sněženka“, sociálního zá- 
zemí zaměstnanců v DZR „Sněženka“, oplocení v zařízení DS „Kopretina“, sklepních prostor 
v objektu NZZ - Domácí péče, opravu balkonů a schodů v zařízení DS „Kopretina“, výměnu 
podlahových krytin v DZR „Sněženka“, opravu venkovních cest, schodiště a hlavního vchodu  
v DZR „Sněženka“, aj. Podle plánu údržby proběhlo malování ve všech zařízeních. Celkově  
objem oprav v roce 2014 činil cca 13 003 tis. Kč, z toho činily opravy objektů svěřených  
do správy cca 8 100 tis. Kč. 

Stranou nezůstává ani nákup drobných předmětů a vybavení jednotlivých útvarů. Jedná 
se například o nábytek do pokojů klientů a kanceláří zaměstnanců, o ergoterapeutické, 
kompenzační a zdravotnické pomůcky pro uživatele (křesla pro kardiaky, toaletní křesla, inva- 
lidní vozíky, rehabilitační pomůcky, rehabilitační lehátka apod.), manipulační vozíky, vybavení 
do zahrad, nádoby pro transport stravy ze stravovacích provozů, prádlo pro klienty, informační 
systém pro klienty, automaty na horkou a studenou vodu, apod. Celkově bylo v roce 2014  
v MÚSS Plzeň nakoupeno drobných dlouhodobých předmětů s pořizovací cenou jedné  
položky do 40 tis. Kč za cca 7,2 mil. Kč.

trvalá péče je věnována životnímu prostředí pro klienty ve všech pobytových zařízeních. Jedná  
se nejen o vnitřní vybavení domovů, ale i o úpravu venkovní zeleně a zahrad. Vnitřní, tak  
i venkovní prostory jsou přizpůsobeny i imobilním uživatelům a osobám se zhoršenou orientací. 
Sami klienti se podílí při drobné údržbě zeleně formou péče o květinové truhlíky. Uživatelé mají  
ve venkovním prostředí různé formy „Senior parků“, kde mají k dispozici zahradní senior-prvky,  
venkovní posezení a zahradní grily, kde si sami mohou ugrilovat nějakou uzeninu, v klidu  
si popovídat s ostatními a odpočinout si. V zahradách jsou také k dispozici různé fitness prvky 
sloužící k protažení kloubů nohou, rukou a zad.

Speciálními pomůckami jsou vybaveny rehabilitační a terapeutické prostory všech zařízení.  
Velice kladně jsou klienty hodnoceny dvě jurty (v DZR „Sněženka“ a venkovním areálu DS a DZR  
v Západní ulici). Svým vnitřním uzpůsobením a vybavením slouží k příjemnému provádění různých 
terapeutických činností. Navozují u každého tak potřebný a blahodárný pocit tepla domova.

Mimořádná péče je věnována jak logisticky, tak věcně stravování našich klientů. V rámci řešení 
projektu pracovně nazvaném „Změna 2013 - 2014“ (viz dále) se nám podařilo centralizovat  
stravovací provozy ve firmě. Kromě ekonomického efektu to má tu výhodu, že se ze všech  
kuchyní převzalo jen to nejlepší. Plně si uvědomujeme, jak je kvalitní stravování důležitou sou- 
částí života našich klientů, zejména v pobytových zařízeních, kde lidé nemají prakticky možnost 
si zajišťovat jídlo sami. Uživatelé jsou také „vtaženi“ do sestavování jídelníčků prostřednictvím 
svých zástupců ve stravovacích komisích jednotlivých domovů. V domovech není uplatňována 
stravovací povinnost. Lidé mají možnost výběru z několika druhů jídel podle zvolené diety.

Kromě stravování a vlastního fungování a života v domově mají naši uživatelé naprostou volnost. 
Pokud jim to dovoluje zdravotní stav, mohou bez omezení navštěvovat kina, divadla, výstavy, 
obchody, přijímat své přátele a rodinu, organizovat si svůj volný čas a podílet se na spole- 
čenském životě. Většina aktivit je umožněna i imobilním klientům. 
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Podíváme-li se na způsob využití volného času klientů v našich domovech, musíme konstatovat, 
že je velice pestré, ať jde o různé kulturní, společenské a sportovní programy. Uživatelé mohou 
rozvíjet své zájmové aktivity. Naši obyvatelé domovů rozhodně nejsou 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 aktivitách  
a programech. Stranou nezůstává ani využívání specifických terapeutických činností, jakými  
jsou například canisterapie, kde společný kontakt se zvířetem přináší u lidí zlepšení psychiky,  
tak v roce 2014 zavedené reminiscenční terapie (pozn.- jedná se o speciální techniku práce  
formou vedení rozhovoru se seniory, prostřednictvím nichž se u těchto osob vyvolají vzpomínky 
a minulé životní zkušenosti.)

Je velice obtížné obsáhnout veškeré činnosti a aktivity uskutečněné během roku. Největší podíl 
na nich mají senioři v domovech se zvláštním režimem a domovech pro seniory. I přes jejich 
různé zdravotní handicapy, jejich „záběr“ je značný. Snad největší podíl na těchto aktivitách 
mají různá setkání, ať již jen tak mezi sebou, tak s ostatními lidmi mimo domov, kde se podělí 
o své životní zážitky a popovídají si o svých radostech i starostech. Příležitostí k tomu mají jistě 
hodně. Hezká jsou setkání s mladou generací, kde senioři mladším rádi předávají své bohaté  
životní zkušenosti. Ke slavnostní atmosféře Velikonoc, Vánoc, Masopustu a dalších svátků rádi 
přispějí upečenou vlastní velikonoční nádivkou, či pečivem. Během roku se najde rozhodně  
více příležitostí ke společnému setkávání. Oblíbené jsou různé společné přednášky.

Výčet uskutečněných činností podle jednotlivých zařízení sociálních služeb by byl jistě 
značně rozsáhlý. Můžeme proto za všechny jmenovat aktivity například v DS „Sedmikráska“ 
a DZR „Čtyřlístek“. Během roku se zde vystřídalo mnoho hudebníků, a to s vážnou hudbou  
(např. Sojkovo kvarteto), tak s populární hudbou (např. heligonkář p. Míka, p. V. žákovec aj.). 
Kladně bylo přijato „Povídání o jaru a Velikonocích“ spojené s úryvky z knížek a encyklopedií  
v režii p. Ing. Kozáka a Mgr. Kunce.

Vždy je milé a poučné potkávání těch nejmladších z mateřských škol a základních škol  
se seniory. Kladnou odezvu mělo např. vystoupení dětí z 81. a 51. MŠ Plzeň věnované jaru  
a Velikonocím či Vánocím. Maminkám přišel zazpívat dětský pěvecký sbor Sluníčko, složený  
z dětí 15. základní školy v Plzni.

tradiční akcí, na kterou se senioři a jejich přátelé vždy velice těší, byl na začátku léta již 16. ročník 
„Zahradní slavnosti“, uspořádané v lesoparku DZR „Čtyřlístek“ a DS „Sedmikráska“. tento- 
krát „měl vůni“ Divokého západu. V dopoledním a odpoledním programu vystoupili uživatelé 
ze všech našich domovů a dětského stacionáře. Za zmínku stojí i vystoupení s koněm a bar- 
manská show. K tanci a poslechu zahrál AM Band. Všichni přítomní klienti a pozvaní hosté 
obdrželi grilované maso nebo klobásy, občerstvili se nealko pivem či limonádou. tradičně  
se nabízeli různé dárky a výrobky vyrobené pro radost našimi uživateli. Na konci léta se v za- 
hradě domovů ještě udělalo „Zavírání zahrady“. Vydařilo se počasí, a tak chutnaly grilované 
klobásy s chlebem dvojnásob. Pro radost zahrál p. Chaloupka a jeho zpívající kolegyně.

Během roku mají klienti možnost se zúčastnit také několika společných výletů, organizovaných 
jednotlivými pobytovými zařízeními, například na zámek Kozel, procházky po Plzni aj. Všechny 
tyto akce byly spojeny s návštěvou některé cukrárny. U některých akcí pomáhaly dobrovolnice  
z DC ADRA Plzeň.

Konec roku již tradičně patří oslavám kouzelného adventu. Například v DZR „Čtyřlístek“  
a DS „Sedmikráska“ se začínalo rozsvěcováním vánočního stromu, který se za zvuků fanfáry 
Plzeňského fanfárového souboru rozzářil všemi barvami, objevil se tu také voňavý vánoční punč 
a vánoční balíčky s cukrovím. 

I přes svůj zdravotní handicap rádi senioři soutěží v různých sportovních kláních. tím byl napří- 
klad „Osmiboj seniorů o pohár starosty MO Plzeň 1“. Za DZR „Čtyřlístek“ a DS „Sedmikráska“ 
soutěžily v „olympijských disciplínách“ 2 týmy.

Senioři nezůstávají stranou ani ve snaze se lecčemus naučit. Překvapivá byla například vysoká 
účast seniorů ve II. ročníku „Seniorského lycea“. Účastníci měli možnost seznámit se formou 
velice fundovaných tematických přednášek s celou řadou nových poznatků. Lyceum bylo v listo- 
padu zakončeno slavnostní promocí a předáním diplomů. Součástí bylo i hudební vystoupení.

Senioři se také učí 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. 

Klienti se v rámci terapeutických činností během roku také aktivně zúčastňují výstav se svými 
výrobky, a to i mimo domovy.

Ani v ostatních domovech nezůstávají v ničem pozadu. Kromě obdobných činností, jak již 
bylo uvedeno, jsou velmi zajímavá například v DZR „Petrklíč“ a DS „Kopretina“ vystoupení  
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„Senior kapely“, pořádaná v prostoru jurty. Největší úspěchy u uživatelů mají pejskové  
a kočičky z organizace „Pomocné tlapky“. Klienty potěšily také návštěvy Muzea loutek, výstavy 
techmanie, planetária a ZOO v Plzni, velikonočních a adventních trhů v Plzni, návštěvy kina aj.  
Aktivní jsou též kroužky pečení, filmový kroužek, kde se promítají především cestopisné  
filmy, aj. DZR „Sněženka“ navázala velmi dobrou spolupráci s chráněnými dílnami organizace 
EXODUS z třemošné a se svíčkárnou v Liticích u Plzně. 

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

Samozřejmostí se v našich domovech stala spolupráce s canisterapeutickým psem. Kontakt  
s tak milým zvířetem, jakým je pes, přináší seniorům spoustu radosti.

Výčet aktivit našich nejmladších uživatelů v DOZP „Nováček“ je také velice rozsáhlý. Jako každé 
mládí, upřednostňují i tyto děti různé sportovní akce. Ze všech, kromě běžných her s míčem, 
různým sportovním náčiním apod., lze například jmenovat cvičení s dobrovolným hasičským 
sborem touškov a střeleckou soutěž „Handicap shooting cup 2014“, pořádanou OSS MMP  
ve spolupráci se střeleckým klubem Dukla Plzeň. Odměnou pro účastníky jim byl diplom o účasti  
v soutěži.

Velmi bohatý je kulturní a společenský život domova. tradiční jsou velikonoční oslavy formou 
akce „Velikonoční zajíček“ spojené se soutěží v hledání vajíček v zahradě domova. Během 
roku to byly další různé oslavy, například „maškarní rej“, mikulášská nadílka a vánoční setkání. 
Plzeňské občanské sdružení „tak pojď s náma“ zorganizovalo pro děti společné taneční večery  
v restauraci ve městě. Děti vítají i společné vycházky do města na různé akce, například návštěva 
pouti U Sv. Jiří v Plzni, plzeňské ZOO, výstavy „tři oříšky pro Popelku“, oslav osvobození v Plzni, 
aj. Klienti domova se aktivně zúčastnili také na 13. ročníku přehlídky tvořivosti a schopností dětí 
s postižením „Prostor pro duši“ v tachově. Dětem je umožněno chodit i do divadla. V zahradě 
domova se podařilo uspořádat pro klienty „Zahradní party“ spojené s grilování uzenin a kultur- 
ním vystoupením.

Organizačně rozsáhlejšími akcemi byly několikadenní rehabilitační pobyt v Kašperských Horách 
a výlet po Hracholuské přehradě. 

Všechny vyjmenované akce jistě přispěly ke zkvalitnění jejich života. Děti se společně s dospě- 
lými zapojily také do sběru druhotných surovin formou sbírání víček od PEt lahví, papírových 
kartonů a ostatního odpadového papíru.

Posledním námi prezentovaným zařízením je DSt „Jitřenka“. Vytváří pro své uživatele velmi  
pestrou strukturu činností. Jmenujme například ze sportovních aktivit pravidelné 1x týdně 
návštěvy v plzeňském plaveckém areálu, několikrát do roka bowlingové turnaje v Bowling  
Lucerna Plzeň, účast na 4. ročníku střeleckého turnaje „Handicap shooting cup 2014“, aj. 

Uživatelé DSt „Jitřenka“ přináší i radost ostatním svými hudebně-dramatickými vystoupeními,  
například na jaře na náměstí Republiky v Plzni, dále 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, a jinde. 

Mezi zdařilé akce lze zařadit také pravidelné čtvrteční „Zpívání s kytarou“, návštěva plzeňského 
„Pivovarského muzea“, výstavy „100 let Čs. legií v KD Peklo Plzeň, plzeňské ZOO a Dino parku, 
shlédnutí několika filmů v multikinu Cinestar, beseda o včelách aj. Aktivní je také vzájemná  
spolupráce s několika ZŠ a LŠU.

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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Přes počáteční impulzy, které ještě začátkem nového století předpovídaly malou budoucnost 
pobytovým zařízením a hlavní smysl sociální péče viděly v terénních službách, se ukázalo,  
že neměly pravdu. Demokratický vývoj České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy ukázal,  
že neustále narůstá podíl starších osob, tj. lidí starších 65 let. Vlivem prohloubení zdravotní péče 
a dalších sociálních podmínek se současně zvyšuje počet velmi starých osob, tedy lidí 80letých 
a starších. ty mají své specifické potřeby. Velice obtížně lze u nich zajistit plnohodnotnou péči 
prostřednictvím terénních sociálních služeb. Svůj význam postupně nabývají pobytové služby. 
Jsou nepostradatelné pro značné množství lidí, kteří se neobejdou bez cizí pomoci. 

Proces stárnutí populace je již dnes doprovázen poklesem podílu mladých lidí a osob  
v produktivním věku. Na jedné straně je prodloužení doby života jedním z velkých úspěchů  
evropských zemí, na straně druhé však stárnutí obyvatelstva představuje značný problém pro 
jejich ekonomiky, hlavně má dopad na veřejné finance státu, a na systémy sociální péče. 

Současná doba přináší zcela nové úkoly v oblasti péče o seniory, mění se přístupy k procesu  
stárnutí. Za tímto účelem se vynakládají stále vyšší finanční prostředky. Prioritně se předpokládá  
péče ve vlastní rodině a ve svém přirozeném prostředí, tzn. podpořená terénními sociálními 
službami, v našem případě pomocí pečovatelské služby. 

Jak již bylo uvedeno, dříve předpovídané snižování kapacit pobytových zařízení v MÚSS Plzeň 
je tedy velmi nepravděpodobné. Naopak demografický vývoj Plzeňského kraje a města Plzně 
ukazuje na stále nedostatečnou kapacitu těchto zařízení. Potvrzují to i závěry komunitního 
plánování sociálních služeb na úrovni města a kraje. Cílem tohoto procesu je zejména  
zacílit sociální služby na regionální úrovni tam, kde jsou potřeba. Je to významný nástroj 
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 a na co nejefektivnějším vynakládání veřejných prostředků.

V roce 2014 jsme v maximálním rozsahu dokázali realizovat záměry projektu pracovně  
nazvaném „změna 2013 - 2014“. Obsažená racionalizační opatření jsou prvotně zaměřena  
na zvýšení počtu pracovníků v přímé obslužné péči na pobytových zařízeních sociálních služeb 
a na efektivnější fungování obslužných a pomocných útvarů. Spočívají 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). 
Centralizace útvarů umožní významně zmodernizovat jejich pracovní prostředí a zefektivnit 
prováděné činnosti.

V průběhu roku 2014 se podařilo centralizovat naše stravovací provozy (Stravovací provoz  
Bory, Stravovací provoz DOZP „Nováček“) do Stravovacího provozu Lochotín. Přestala se také 
odebírat strava z 90. mateřské školy pro naše zařízení Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“ 
a Domov pro seniory „Kopretina“. Spojení stravovacích provozů je plně funkční. Vznikly tím 
předpoklady pro úsporu několika set tisíc korun.

Byly již zahájeny přípravné práce na centralizaci prádelen. Jedná se však s ohledem na probíhající  
výběrová řízení o mimořádně náročný úkol. Některé profese vnitropodnikové údržby (útvar  
Doprava a služby), které byly z provozního hlediska nerentabilní, byly v roce 2014 vyčleněny 
mimo organizaci. 

V oblasti přímé obslužné péče o uživatele se realizací projektu „Změna 2013 - 2014“ podařilo 
zvýšit počet pracovníků v přímé obslužné péči (pracovníků v sociálních službách) na každé denní 
směně a na každém oddělení pobytových zařízení sociálních služeb o jednoho, to je v rámci 
celé organizace celkem o 22 pracovníků, a to bez jakéhokoli zvýšeného nároku na zřizovatelem  
stanovený maximální počet zaměstnanců organice či bez jakéhokoli zvýšeného nároku na sta- 
novený limit finančních prostředků určených na platy zaměstnanců.

Pro MÚSS Plzeň bylo v uplynulém roce velmi prestižní zařazení do vládního Programu Česká 
kvalita, garantujícího objektivitu a nezávislost svých značek. Značka kvality v sociálních službách 
je jako nástroj a měřítko kvality zcela běžné v mnoha západoevropských zemích. Cílem Značky 
kvality v sociálních službách v ČR je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům  
o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou  
od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Značka kvality v sociálních službách  
hodnotí všechny důležité aspekty pobytu v zařízení, a to pouze z jednoho úhlu pohledu  
- z pohledu samotného uživatele této sociální služby. Jde o systém externí certifikace, který 
je založen na tzv. udělování hvězd. Značka kvality usiluje o zvyšování kvality v certifikovaných 
zařízeních, poukazuje na slabá místa v poskytování péče a předkládá doporučení, v jakých 
oblastech je možné se dále zlepšovat. Jsme velice rádi, že jsme ve všech našich pobytových 
zařízeních a Pečovatelské službě získali v rámci certifikace velmi dobrý výsledek a uznání naší 
práce, a to 4 hvězdy ve většině certifikovaných oblastí z maximálních dosažitelných pěti hvězd.



	 21	 cesty	dalšího	rozvoje

DZR „Sněženka“se navíc aktivně zapojil do certifikačního systému zajišťovaného Českou  
Alzheimerovou společností (ČALS). Systém je určen pro služby pro lidi s demencí. DZR „Sněženka“ 
prošel úspěšně certifikací a získal „Certifikát Vážka®“ na dobu 18 měsíců.

Velmi přínosná pro Statutární město Plzeň a pro naši organizaci je spolupráce v rámci tzv.  
„Monitoringu sociálních služeb“. Nositelem úkolu je Odbor sociálních služeb ÚSO MMP. Sbě- 
rem dat v rámci tohoto projektu se získávají informace o nákladovosti, výkonnosti a výnosnosti 
poskytovaných služeb, a to v porovnání se srovnatelnými službami ve městě, resp. ve skupině 
služeb. Jsme rádi, že námi poskytované služby jsou konkurenceschopné s ostatními poskytovateli 
obdobných sociálních služeb, resp. v mnoha směrech dosahujeme lepších výsledků.

Při své činnosti spolupracujeme s mnoha dalšími poskytovateli sociálních služeb, a to nejen  
v rámci města a kraje. 

V Plzni se podílíme na některých aktivitách se zástupci organizací seniorů a zdravotně postiže- 
ných občanů. Spolupracujeme také s plzeňskými školami všech stupňů, či dalšími městskými  
a krajskými organizacemi. 

Jsme hrdi na to, že naše motto „umíme pomáhat“ naplňujeme každodenní činností. Různá 
ocenění naší práce jsou proto odrazem úsilí, které do sociálních služeb vkládáme. Jsme moderní  
organizací, disponující zkušeným týmem pracovníků. Plně si uvědomujeme, že přestože se sna- 
žíme vytvořit pro naše klienty druhý domov, nikdy nemůžeme nahradit původní přirozené 
prostředí. Přesto si velice přejeme, aby se všichni u nás cítili dobře. Aby naše služby přinášely 
našim klientům jen radost a úsměv na tvářích.

Veřejně prohlašujeme, že naše služby mají kvalitu stanovenou předpisy v této oblasti. toto je 
trvale ověřováno vnitřními kontrolními mechanismy, ale zejména inspekcemi sociálních služeb, 
nebo dobrovolně získanými „Certifikáty značky jakosti“ pro pobytová zařízení či pečovatelskou 
službu v rámci programu „Značka kvality v sociálních službách“. 

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.



ROZVAHA

K 31.12.2014

(v tis. Kč)

VýKAZ ZISKU A ZtRáty

K 31.12.2014

(v tis. Kč)
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aKtiva  paSiva  

Stálá aktiva (netto) - celkem 106 086 vlastní kapitál 118 295

dlouhodobý nehmotný majetek 0 jmění účetní jednotky 105 220

dlouhodobý hmotný majetek 106 086 fondy účetní jednotky 12 804

  výsledek hospodaření 271

oběžná aktiva - celkem 45 951 cizí zdroje 33 742

zásoby 1 091 krátkodobé závazky 33 742

pohledávky 7 647 z toho: přechodné účty pasivní 2 643

z toho: přechodné účty aktivní 87 bankovní úvěry 0

finanční majetek (krátkodobý) 38 213   

aKtiva celKem 152 037 paSiva celKem 152 037

název položky
Hlavní
činnost

Hospodářská 
činnost

Spotřeba materiálu 22 187,4 19,3

Spotřeba energie 9 099,8 7,5

Služby 24 407,1 2,3

Osobní náklady 117 663,4 242,9

Odpisy dlouhodobého majetku 3 594,9 0,0

Náklady z DDHM 7 153,3 0,0

Ostatní náklady 650,8 46,7

náKlaDy celKem 184 756,7 318,6

Výnosy z prodeje služeb 121 940,7 671,4

Aktivace 0,0 0,0

Zúčtování fondů 123,1 0,0

Ostatní výnosy 343,4 180,8

Příspěvky a dotace na provoz 62 087,0 0,0

vÝnoSy celKem 184 494,2 852,2

vÝSleDeK HoSpoDaření -262,5 533,5
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ČASOVá řADA VyBRANýCH

 NáKLADů A VýNOSů

(v tis. Kč)

ČASOVá řADA 

PRůMěRNýCH MěSíČNíCH 

PLAtů A PřEPOČtENéHO 

POČtU ZAMěStNANCů

ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Spotřeba pohonných hmot 666 763 726 794 707 695

Spotřeba potravin 15 304 15 103 14 584 14 627 14 350 15 434

Spotřeba ostatního materiálu *) 14 858 13 345 13 551 8 635 11 976 13 231

Spotřeba elektrické energie 3 694 3 536 3 793 3 917 3 614 3 065

Spotřeba plynu 305 225 341 383 143 263

Spotřeba tepla 4 796 4 848 4 530 4 764 4 920 3 833

Spotřeba vody 1 159 1 202 1 669 1 940 1 740 1 946

Opravy a udržování 10 602 11 253 14 566 9 141 11 253 13 004

Ostatní služby 14 413 13 053 15 695 15 329 14 045 11 314

Mzdové náklady 79 190 81 166 82 647 82 658 82 659 86 784

Zákonné sociální pojištění 25 914 27 550 28 096 27 862 27 890 29 269

Odpisy dlouhodobého majetku 6 020 6 674 6 703 5 926 3 572 3 595

Ostatní náklady 3 228 3 719 2 955 2 562 2 563 2 642

náklady celkem 180 149 182 437 189 856 178 538 179 432 185 075

Příspěvek na provoz MMP 44 543 38 055 46 125 31 455 30 408 30 465

Provozní dotace ze SR 31 430 30 986 28 461 28 112 27 133 31 622

tržby z prodeje vlastních služeb 88 531 97 454 98 867 101 013 105 272 106 053

tržby od zdravotních pojišťoven 14 646 12 848 14 767 16 325 16 044 16 559

Zúčtování fondů 348 2 452 953 832 150 123

Ostatní výnosy 659 651 687 811 431 524

výnosy celkem 180 157 182 446 189 860 178 548 179 438 185 346

výsledek hospodaření 8 9 4 10 6 271

Poznámka: *) Včetně drobného dlouhodobého majetku.

ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Průměrný měsíční plat 21 436 22 139 22 255 22 160 22 156 23 079

Přepočtený počet zaměstnanců 302,0 301,7 306,4 306,0 304,4 306,9
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OBLOžNOSt

PROVOZOVANýCH ZAříZENí

 V ROCE 2014

VýKONy NEStátNíHO
 ZDRAVOtNICKéHO

 ZAříZENí DOMáCí PéČE (DP)
 A PEČOVAtELSKé

 SLUžBy (PS)

zařízení
Kapacita
zařízení

průměr. obložnost 
zařízení [%]

DZR „Sněženka”, Klatovská tř. třída 1892/145 69 99,62

DZR „Čtyřlístek”, Kotíkovská 649/15 134 98,89

DZR „Petrklíč”, Západní 1315/7 23 97,96

DS „Sedmikráska”, Kotíkovská 649/15 150 98,89

DS „Kopretina”, Západní 1315/7 38 98,33

Denní stacionář „Jitřenka”, Zábělská 5/43 25 62,30

DOZP „Nováček”, Rabštejnská 1618/29 44 91,66

zařízení 2010 2011 2012 2013 2014

NZZ Domácí péče (počet klientů) 1 519 1 374 1 273 1 171 1 316

Ošetřovací dny NZZ DP 36 061 33 985 37 522 37 085 37 105

Pečovatelská služba (počet klientů) 1 549 1 415 1 357 1 347 1 434

Ošetřovací dny PS 209 523 193 623 177 075 169 249 162 195

Rozvážka obědů (počet za rok) 200 308 198 223 166 989 162 615 151 532
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 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

   - 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

  2015 






