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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.
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Úvodní slovo ředitele organizace

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám touto formou předložit Výroční zprávu Městského ústavu
sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace za kalendářní rok
2015.

Veškeré údaje o činnosti a hospodaření Městského ústavu sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace (dále jen MÚSS Plzeň) jsou uvedeny v následujícím textu, který
bych si dovolil uvést následujícími několika málo slovy.
Kalendářní rok 2015, stejně jako roky předchozí opětovně stavěl před poskytovatele
sociálních služeb problémy, a to jak na straně kvality poskytovaných sociálních služeb,
tak na straně ekonomiky poskytování sociálních služeb.
Pokud pominu každodenní avšak velmi podstatný problém spočívající v nedostatku pracovních sil na trhu práce a s tím spojené permanentní přetěžování stávajících zaměstnanců,
zejména pak zaměstnanců v přímé obslužné péči o uživatele, je určitě třeba se zmínit
o novém systému financování sociálních služeb formou tzv. vyrovnávací platby, který podstatným způsobem komplikuje financování zdravotních služeb poskytovaných uživatelům
v pobytových zařízeních sociálních služeb i daňovou optimalizaci jednotlivých sociálních
služeb a celé organizace.
Nemalým problémem je i neustále se zvyšující administrativní náročnost spojená s poskytováním sociálních služeb a to jak v oblasti registrace poskytovatele sociálních služeb,
tak v oblasti vykazování použitých finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.
Přes zmiňované problémy jsem velmi rád, že se nám již po několik let po sobě v průměru
do tří týdnů daří poskytnout pomoc osobám, které se octly v tísni a potřebují pomoc
jiné fyzické osoby na pobytových zařízeních sociálních služeb a do 24 hodin v případě
terénní pečovatelské služby, stejně jako udržet vysokou kvalitu veškerých poskytovaných
sociálních služeb, jejíž kvalitu dokazují získané certifikáty „Značka kvality v sociálních
službách“ či „Vážka®“.
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Úvodní slovo ředitele organizace
Velmi rád bych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům organizace za jejich
každodenní náročnou a zodpovědnou práci a v ní dosažené výsledky, představitelům
Statutárního města Plzeň, zejména pak Bc. Evě Herinkové – náměstkyni primátora pro
oblast školství a sociálních věcí a PhDr. Heleně Knížové – ředitelce Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně za spolupráci, vstřícnost, pochopení a podporu při řešení
problémů.
Děkuji touto formou za spolupráci i všem spolupracujícím osobám, subjektům, orgánům
a institucím.
Největší poděkování směřuji k našim uživatelům za důvěru, se kterou nám umožňují
poskytovat jim pomoc v jejich nelehké tíživé sociální situaci.

V Plzni, květen 2016

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

DOZP
DPH
DS

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

DSt

Denní stacionář

DZR

Domov se zvláštním režimem

EU	

Evropská unie

MMP

Magistrát města Plzně

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MÚSS Plzeň
NZZ
	OSS

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Nestátní zdravotnické zařízení
Odbor sociálních služeb

RMP

Rada města Plzně

ÚSO	

Úřad služeb obyvatelstvu

ZMP

Zastupitelstvo města Plzně
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poslání a profil organizace
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, provozuje v Plzni
po více jak 25 let různá zařízení sociální péče. V současnosti patří k největším poskytovatelům
sociálních služeb na území města Plzně. Byl zřízen jako příspěvková organizace Statutárním
městem Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně (RMP) prostřednictvím Magistrátu
města Plzně (MMP).
Přestože se rozsah jím poskytovaných služeb v průběhu let měnil, hlavním posláním organizace
zůstává po celou dobu existence péče o seniory a o osoby se zdravotním postižením, kteří
potřebují pomoc druhé fyzické osoby. V současné době zajišťuje MÚSS Plzeň sociální služby
ve smyslu zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 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 2015 dále provozoval tyto služby:
Nestátní zdravotnické zařízení Domácí péče (Home care), Klatovská tř. 777/90
V rámci hlavní činnosti vyvíjely činnost také pomocné a obslužné útvary. Patří mezi ně
stravovací provozy (Stravovací provoz Lochotín a Vyvařovna pro důchodce) a prádelna
(Prádelna Lochotín). Pro všechny útvary MÚSS Plzeň zajišťoval útvar Doprava a služby (DaS)
autoprovoz a vnitropodnikovou údržbu.
Za účelem efektivního využití dočasně volného majetku a pracovních kapacit je provozována
kromě hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena, tzv. doplňková (hospodářská)
činnost. V malém rozsahu se pralo prádlo pro externí úklidovou firmu a prodávaly obědy
cizím strávníkům ve stravovacích provozech. 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 a služby maséra, rekondiční a regenerační služby.
Poskytování sociálních služeb v České republice je vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Upravuje ve vztahu ke klientům zejména podmínky poskytování
pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních
služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.
MÚSS Plzeň využívá ve své činnosti všech forem poskytování sociálních služeb, tzn. terénní
(pečovatelská služba), kde je sociální služba poskytována uživateli v jeho přirozeném prostředí
(bytě), dále ambulantní (denní stacionář), kdy uživatel dochází do zařízení poskytujícího
sociální služby, a pobytové (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domov pro
osoby se zdravotním postižením), kdy klient v zřízení sociálních služeb bydlí.
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poslání a profil organizace
Hlavním posláním a cílem MÚSS Plzeň je zlepšení nebo alespoň zachování soběstačnosti příjemců
sociální služby, rozvíjení jejich schopností a snížení sociálních a zdravotních rizik u uživatelů.
Naší činností zejména podporujeme udržení soběstačnosti klientů v základních oblastech
života. Napomáháme vytvářet prostředí, ve kterém se cítí dobře, a to bez ohledu na skutečnost,
jedná-li se o ambulantní, terénní či pobytové služby. Pomáháme jim dle individuálních možností
vést aktivní způsob života, při péči o vlastní osobu, při zajištění chodu domácnosti, ošetřování,
při prosazování práv a zájmů, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím,
poskytujeme stravování, ubytování a mnoho dalších činností. Především v pobytových zařízeních
nabízíme spoustu možností plnohodnotného využití volného času a tím přispíváme k udržení
a rozvoji soběstačnosti, schopností a dovedností. Bohužel největším omezujícím faktorem
veškerých aktivit je zhoršený zdravotní stav uživatelů. Přesto se snažíme hlavně v našich pobytových zařízeních vytvářet podmínky podobné životu v přirozeném prostředí. Jedná se zejména
o vybavení domovů a jednotlivých pokojů, které vyhovuje potřebám uživatelů, široké spektrum
podnětných aktivit a o pozitivně motivovaný personál. 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 plnohodnotného života. 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. Na druhé straně jsme ale plně otevřeni i k případné
kritice a stížnostem, a to jak ze strany samotných uživatelů, tak i jejich rodin či okolí domova.
V souladu se zákonem o sociálních službách tvoří v pobytových zařízeních základní činnosti:
poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 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.
V ambulantních a terénních službách je to obdobné, kromě poskytování ubytování.
Naši klienti se s přihlédnutím na jejich zdravotní stav aktivně podílí na vlastním průběhu sociální
služby. Je však pravdou, že ne každý je zcela připraven na tyto změněné podmínky, ve kterých
si sám či s rodinou neporadí, přijímat v menší či větší míře pomoc od okolí. Úplná péče je ale
poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná, zejména ze zdravotních
důvodů. Při rozhodování o rozsahu a charakteru sociální služby vycházíme z toho, co uživatel
ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Tzn., nedochází tak k cílenému
„přepečovávání”. Společně s klienty systematicky rozvíjíme a zlepšujeme kvalitu jejich života
zejména udržováním, popř. zvyšováním rozumových, pohybových, komunikačních, praktických
schopností a dovedností. Napomáháme tím k co nejvyšší míře soběstačnosti a samostatnosti
klientů při řešení jejich životních situací a při zvládání každodenních činností.
Kolektiv našich spolupracovníků vytváří v pobytových zařízeních pozitivní podmínky pro aktivní
prožívání volného času uživateli formou účasti v zájmových činnostech. Rozvíjí osobnost
uživatele při pracovní rehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii, canisterapii, dramatické výchově
a ostatních činnostech aktivizačního programu. Klienti mají k dispozici vhodnou nabídku
volnočasových aktivit mimo domov, podporujeme jejich koníčky a záliby, sportovní aktivity,
ale mohou se individuálně 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, zdravotní a antidekubitní matrace,
jídelní desky, držáky francouzských holí, speciální výtahy, cvičební pomůcky, senior prvky...).
Za všech okolností respektujeme jejich citový život a umožňujeme jim navazovat přátelské
mezilidské vztahy. Uživatel je pro nás vždy rovnocenným partnerem.
Plně si uvědomujeme, že naše pobytová zařízení nemohou plně nahradit našim klientům jejich
přirozený a vlastní domov. Proto je naším hlavním cílem a úkolem zajistit jim takové prostředí,
které by co nejvíce odpovídalo domácím podmínkám.
K zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob napomáhají i námi poskytované zdravotní
služby. Mohou pomáhat jak osobám v pobytových zařízeních, které jsou většinou natolik
nesoběstačné že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech, tak v domácím
prostředí těm, kteří ji využívají v rámci terénních služeb. Zdravotnické úkony jsou na rozdíl
od sociálních služeb různou měrou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění.
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Tradičně největší podíl našich klientů tvoří senioři. Menší část dělají mentálně postižené děti
v DOZP „Nováček” a DSt „Jitřenka”.
Přijímání sociální služby je vždy zcela individuální záležitostí. Ocitne-li se člověk znenadání
v situaci, kdy z důvodu nemoci či jiného omezení nemůže vykonávat aktivity, na které byl zvyklý
a je odkázán na cizí pomoc, je tato okolnost vždy nesmírně stresující. Zejména, jedná-li se
o staršího člověka. Většinou to znamená vzdát se věcí, na které měl dříve dostatek sil,
byl na ně zvyklý a přinášely mu radost do života. 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. Stárnutí je obvykle spojeno s mnoha neduhy,
např. poruchy paměti, osteoporóza, revmatismus, artróza, demence. Snížení tělesné a duševní
zdatnosti přináší rostoucí frustraci z důvodu nedostatku nezávislosti. S věkem se mění kvalita
života a žebříček hodnot. Člověk je vystaven zcela novým situacím, na které dříve nebyl zvyklý,
musí se vyrovnat s některými změnami a riziky. Stárnoucí lidé si často myslí, že jsou zbyteční
a že je společnost odmítá. Mnohem bytostněji a subjektivněji vnímají různé křivdy. Často jsou
tyto pocity doprovázené samotou, kdy partner nebo přátelé stejného věku odchází, děti žijí svůj
vlastní život. Tyto průvodní jevy jsou doprovázeny věkovou segregací a diskriminací, ale i špatnou
adaptací na penzionování a ztrátou společenské prestiže. Nemalou měrou se na zhoršení
kvality života podílí zhoršená finanční situace, kdy jsou důchody nižší než dřívější mzdy za práci
na plný úvazek. V důsledku nadbytku volného času častěji než dříve přemýšlí o promarněných
příležitostech a nesplněných snech. Jsou vyřazováni z profesního života a ze života ve společnosti. Pociťují smutek, protože se jejich život chýlí ke konci. Vše je nesmírně depresivní a bez
cizí pomoci většinou neřešitelné. Starší lidé si však zaslouží naši úctu a ohleduplnost k jejich
důstojnosti. Často se musí spoléhat na jinou fyzickou osobu, na pečovatele. Být nablízku
zejména nemocným lidem je obzvláště citlivá věc. Starší organismus se s nemocemi hůře
vyrovnává. Na rozdíl od mladšího věku převažují chronické dlouhodobé nemoci způsobené
„opotřebením” orgánů. Je proto nesmírně důležité, aby starší lidé našli smysl života, tj. činnost,
kterou vyplní svůj volný čas, zapojí svou mysl a budou mít co dělat. I starší a handicapovaní
lidé chtějí být potřební a užiteční, aby nebyli vyčleňováni ze společnosti, mohli zdokonalovat
sami sebe a vytvářet nějaké hodnoty. Starší lidé však mají menší zdatnost, hůře snášejí změnu
prostředí a vyžadují intenzivnější péči. Proto při naší práci ke každému člověku přistupujeme
individuálně. Klienti MÚSS Plzeň využívají námi poskytované sociální služby na principu
dobrovolnosti. Jsme připraveni pomoci našim uživatelům 24 hodin denně, a to i v nejtěžších
chvílích jejich života.
Z uvedených důvodů upřednostňujeme terénní služby a některé ambulantní služby před pobytovými. Snažíme se udržet osoby co nejdéle ve svém sociálním prostředí, které je jim vlastní.
Ne vždy se ale může podílet na pomoci také vlastní rodina či nejbližší okolí. Většinou jediným
řešením je potom přijetí do specializovaného pobytového zařízení sociálních služeb. Pro každého
je to však významná životní změna a značný zásah do zažitých zvyklostí, který je obvykle
spojený se značným stresem. I přes tyto skutečnosti zatím nejsme schopni vlivem nárůstu
počtu osob se zdravotním postižením a neustále se zvyšujícího věku osob kapacitně pojmout
veškeré žádosti občanů na umístění do našich pobytových zařízení pro dospělé osoby.
Požadavky na umístění mentálně postižených osob v Domově pro osoby se zdravotním
postižením „Nováček” a Denním stacionáři „Jitřenka” se nám daří uspokojit v plném rozsahu.
Rovněž žádosti na terénní sociální služby poskytované formou pečovatelské služby či na výkony
prováděné v rámci Nestátního zdravotnického zařízení Domácí péče jsme schopni v plném
rozsahu pokrýt.
Naše služby a aktivity neustále přizpůsobujeme potřebám a opodstatněným požadavkům
uživatelů. Klienti jsou pro nás podnětem pro neustálé zlepšování naší práce. Jsme rádi,
že se nám v oblasti poskytování sociálních služeb prozatím daří, což dokládají kladné reakce
samotných klientů i jejich rodin, rovněž tak příznivá hodnocení různých hodnotících organizací
a institucí, včetně inspekčních kontrolujících činnost MÚSS Plzeň podle zákona o sociálních
službách. Naše práce je i pozitivně vnímána širokou laickou veřejností. Můžeme s hrdostí
konstatovat, že Město Plzeň se díky systematickému zkvalitňování poskytovaných sociálních
služeb řadí na špičku v republice. Ve spolupráci s orgány města a Plzeňského kraje průběžně
dotváříme široké požadavky občanů na sociální služby. V praxi tak naplňujeme hlavní smysl
zákona o sociálních službách, a to zlepšení kvality života klientů sociálních služeb v jednotlivých zařízeních i mimo ně.
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poslání a profil organizace
MÚSS Plzeň má oproti jiným organizacím ve městě a okolí značnou konkurenční výhodu tím,
že je velkou fungující organizací, která disponuje potřebnými finančními, materiálními a personálními zdroji pro výkon stanovených činností a že jejím zřizovatelem je dobře fungující město.
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správa a personální politika organizace
V silné konkurenci ostatních poskytovatelů uspěje jen ten, kdo na jedné straně umí zužitkovat
potenciál lidských zdrojů, na straně druhé dokáže personál dlouhodobě pozitivně motivovat.
Z tohoto důvodu klademe v celé organizaci vysoké nároky na personální práci, jinak řečeno
na řízení lidských zdrojů. V této činnosti převažuje strategický aspekt, tj. věnujeme zvýšenou pozornost formulování dlouhodobých a komplexně pojatých cílů a hledání a navrhování
cest směřujících k jejich dosažení.
Řízení lidských zdrojů je založeno zejména na získávání vhodných zaměstnanců, jejich formování, fungování a využívání v organizaci, na propojování jejich výsledků práce a pracovních
schopností se stanovenými záměry a cíli organizace, na vytváření jejich vztahu k vykonávané
práci s dalšími spolupracovníky, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýkají, rovněž na jejich
osobním uspokojení z vykonávané práce, včetně odpovídajícího finančního ohodnocení.
Pochopitelně velmi významný je i proces neustálého vzdělávání zaměstnanců.
Naše personální práce se pořád vyvíjí. Uplatňujeme při ní tři základní principy: výběr a výchova
nových zaměstnanců, správná motivace zaměstnanců a jejich vzdělávání.
Tak jako mnoho zaměstnavatelů se potýkáme s problémem velké fluktuace zaměstnanců
a s obtížným zajišťováním nových kvalitních pracovníků. Naše přímá obslužná práce je jak
po fyzické, tak zejména po psychické stránce velmi náročná. Noví zaměstnanci často nejsou
ochotni převzít a naplnit náročné poslání organizace a nároky v práci. Přijdou k nám poprvé
do zaměstnání, zdrží se několik dnů, týdnů či měsíců, ani se nestačí zapracovat a ukončí pracovní poměr. Velmi obtížně nacházíme na trhu práce vhodné pracovníky. Zajistit v současnosti
například zdravotnický personál je v Plzni prakticky nemožné. Velmi obdobné je to u pracovníků
v přímé obslužné péči (pracovníci v sociálních službách).
Prvořadým úkolem personální práce je zajistit odbornost a profesionalitu pracovníků. Organizace
věnuje nemalé finanční prostředky na vzdělávací aktivity. Podporujeme profesní růst každého
ze zaměstnanců a systém jejich celoživotního vzdělávání prostřednictvím kurzů v zařízení
i mimo něj, formou stáží, účastí na konferencích a jiných vzdělávacích akcích. Roční osobní
plány výcviku reagují na potřeby útvarů. Jejich smyslem je formování podnikových vzdělávacích
cílů a úkolů pro jednotlivé skupiny pracovníků. Důležitá je přitom pravidelnost a soustavnost
doplňování znalostí a dovedností na všech úrovních řízení. Mnoha zaměstnancům je umožněno
studium při zaměstnání na školách.
Každodenní praxí je ověřeno, že základem dobrého fungování organizace je vzdělaný, pozitivně
motivovaný a spokojený personál. Máme soustavně na paměti, že člověk je nejen pracovní
silou, ale že má své vlastní potřeby, zájmy, životní a pracovní cíle, které je třeba respektovat.
V první řadě jde o péči o rozvoj pracovních schopností (kvalifikace, způsobilosti) pracovníků,
péči o jejich pracovní kariéru a jejich pracovní i životní podmínky. Prostřednictvím této péče
se zvyšuje vnitřní uspokojení našich pracovníků z vykonávané práce, dochází ke sbližování jejich
individuálních zájmů a cílů se zájmy a cíli naší firmy a upevňuje se pozitivní vztah pracovníka
k firmě. V této souvislosti hrají mimořádnou roli vztahy mezi podřízenými a nadřízenými a způsob vedení lidí. Významné jsou též i vztahy v pracovní skupině. Naším cílem je dosáhnout
pozitivní motivace u každého z našich zaměstnanců, kdy budou všichni týmově spolupracujícími, budou ztotožněni se svou rolí a jejich očekávaným přínosem pro firmu. Každý člověk
je však jiný a tudíž musí být motivován jinými stimuly.
Další složkou motivace k pracovnímu výkonu je dobře fungující systém odměňování, a to jak
finančního, tak i nefinančního charakteru. Dosahují-li zaměstnanci velmi dobrých pracovních
výsledků nebo plní-li větší rozsah pracovních úkolů než ostatní, jsou jim poskytovány různě
odstupňované osobní příplatky. Plně využíváme též i všech forem odměn za úspěšné splnění
mimořádného či zvlášť významného pracovního úkolu.
Nezanedbatelnou složkou motivace zaměstnanců jsou i různorodé benefity. Vychází z platné
Kolektivní smlouvy uzavřené s naší odborovou organizací. Ze sociálního fondu (FKSP) je například vyplácen příspěvek na penzijní připojištění. Lze využívat možností bohatého kulturního,
společenského a sportovního vyžití. V průběhu roku si jistě každý vybere aktivitu podle svých
představ a možností. Zaměstnanci mají k dispozici dotované závodní stravování. Dovolená
na zotavenou je prodloužena o jeden týden. Mimořádnou péči věnujeme neustálému zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Vytváří se programy zaměřené na zdravý životní styl
a prevenci v oblasti péče o své zdraví.
V procesu řízení lidí zaujímá významné místo hodnocení pracovního výkonu pracovníků.
Jeho podstatou je skutečně reálné vidění výkonů a srozumitelná zpětná vazba pro zaměstnance.
Jedná se o postup činností mající zjistit, jak pracovník vykonává svou práci, jaké má pro ni
předpoklady a jaký je jeho rozvojový potenciál. Zaměstnanci se vytváří prostor, aby mohl osobně
projednat závěry hodnocení, vyjádřit se ke své práci a společně s nadřízeným rozhodnout
o opatřeních vyplývajících z hodnocení.
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správa a personální politika organizace
Trvale usilujeme o optimální využívání pracovníků, zejména o jejich efektivní využívání fondu
pracovní doby a pracovních schopností. Právě lidské zdroje rozhodující měrou ovlivňují, jakým
způsobem budou využity zdroje finanční a materiální.
Dalším charakteristickým rysem naší personální práce je to, že stále větší část konkrétní personální práce delegujeme na vedoucí pracovníky všech úrovní, především na liniové manažery.
Personální práce se tak stává součástí jejich každodenní práce. Není tedy jen činností odborného personalisty. Rozvoj lidských zdrojů je logicky nejdůležitější oblastí řízení.
Naše práce je opravdu nelehká. Jsme neustále konfrontováni s náročnými požadavky vycházejícími ze standardů kvality podle zákona o sociálních službách, na straně druhé musíme
dle možností neprodleně zajistit veškeré lidské potřeby a požadavky našich uživatelů či jejich
rodin. Přitom jsme bezprostředně hodnoceni laickou veřejností. Plně si uvědomujeme, jaké
fatální následky může mít chyba v naší práci.
V průběhu roku 2015 nebyly provedeny žádné zásadnější změny ve složení pracovních
kolektivů a řídících pracovníků (např. proběhly pouze změny podřízenosti zaměstnanců, zvýšení
počtu pracovníků některých útvarů aj.). Organizační struktura organizace vychází z platného
organizačního řádu (viz http://muss.plzen.eu/). Během roku byly v rámci zefektivnění obslužných provozů sjednoceny prádelenské provozy z jednotlivých zařízení MÚSS Plzeň do centrální
Prádelny Lochotín (od 1.10.2016 Prádelna DOZP „Nováček”, od 9.11.2016 Prádelna Bory,
od 16.11.2016 Prádelna Bolevec). Stravovací provozy byly převedeny do centrálního Stravovacího provozu Lochotín již v průběhu roku 2014 (od 1.2.2014 stravování v DZR „Petrklíč”
a DS „Kopretina”, od 1.10.2014 Strav. provoz Bory, od 15.10.2014 Strav. provoz DOZP
„Nováček”). Rovněž tak útvar Doprava a služby prošel reorganizací již v roce 2014. Změna
tedy spočívala 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).
Vrcholové vedení MÚSS Plzeň tvořili v roce 2015
tito vedoucí zaměstnanci následujících útvarů:
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel organizace
Šárka Vopatová, asistentka ředitele organizace
Ing. Jaroslav Plas, Ekonomické oddělení
Mgr. Jaroslava Šeflerová, Personální oddělení
Ing. Kateřina Šampalíková, MBA, 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 a Mgr. Andrea Pěchoučková,
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”
Poznámka:
*) Po odchodu Bc. Lenky Pikrtové na mateřskou dovolenou byla funkci vedoucí DZR Sněženka pověřena od
1.8.2015 Mgr. Andrea Pěchoučková.

Hlavní řídící dokumenty týkající se fungování organizace MÚSS Plzeň a odměňování zaměstnanců, včetně Kolektivní smlouvy, jsou uloženy na internetové adrese:
http://muss.plzen.eu/
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správa a personální politika organizace
Na následujících grafech je znázorněn vývoj počtu zaměstnanců a průměrné výše platů
za roky 2009 až 2015. V tabulkové části v závěru této výroční zprávy jsou uvedeny podklady,
z nichž grafy vychází.
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rozpočet a hospodaření organizace
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, popř. s vlastním majetkem
organizace. Základním principem je skutečnost, že 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.
Druhovou strukturu a objem příjmů a výdajů, včetně stanovení výše provozního příspěvku
od zřizovatele a očekávaných cizích zdrojů, určuje předem stanovený a zřizovatelem schválený roční rozpočet. Z tohoto rozpočtu vychází dílčí roční rozpočty vnitropodnikových útvarů.
Ty přímo odráží provozní a rozvojové potřeby jednotlivých útvarů organizace. Zřizovatel též
schvaluje jako závazný ukazatel limit mzdových prostředků pro hlavní činnost.
Hospodaření organizace podléhá průběžnému hodnocení našimi pracovníky Ekonomického
oddělení, managementem organizace na měsíčních poradách vrcholového vedení a referenty
Úřadu služeb obyvatelstvu MMP na čtvrtletních kontrolních dnech. Pro účely naplnění zásad
pro zadávání veřejných zakázek sledujeme objem nákupů dle druhového (sortimentního)
složení, objemu dodávek podle dodavatelů a další. Samostatným nástrojem řízení je „Plán
nákupů dlouhodobého hmotného majetku, oprav a údržby”. Obsahuje výčet samostatných
akcí dle útvarů, jež jsou v rozhodovací pravomoci investiční komise.
Dlouhodobým pozitivním trendem za poslední roky je skutečnost, že se snižuje závislost naší
organizace na cizích zdrojích (prostředky z rozpočtu města a kraje) a zvyšuje se podíl vlastních
finančních zdrojů, a to zejména v absolutním vyjádření (viz tabulková část na závěr této výroční
zprávy). Významnou měrou se na tom podílejí též opatření směřující na úsporu vynakládaných
finančních prostředků. Tím jsme v mnoha případech zamezili zbytečnému plýtvání.
Rozpočet hospodaření lze rozdělit na stranu výnosů (příjmů) a na stranu nákladů (výdajů).
Základem vlastních zdrojů je tzv. ošetřovné. Tvoří jej úhrady od uživatelů sociálních služeb
za pobyt a zajišťované sociální 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
zdravotního pojištění.
Výše úhrad od uživatelů za pobyt a poskytované úkony sociálních služeb je legislativně dána
vyhláškou č. 505/2006 Sb., provádějící některá ustanovení zákona o sociálních službách.
V praxi to znamená, že výše úhrady je maximální a nepřekročitelná. Požadovaný rozpočtovaný
objem lze zajistit pouze efektivním využíváním disponibilních pobytových kapacit (tzv. obložnost = obsazenost lůžek). Přehled průměrné obložnosti jednotlivých zařízení ve sledovaném
období je uveden ve finanční části této výroční zprávy v tabulce „Obložnost provozovaných
zařízení v roce 2015”. Naplnit obložnost se nedaří u DOZP „Nováček” a DSt „Jitřenka”. Zde
je to dáno charakterem zařízení a historicky stanovenou kapacitou zařízení (teoretickou kapacitou) dle registru poskytovatelů. Objem prostředků z úhrad za sociální služby se oproti roku
2014 mírně zvýšil. Se zhoršováním zdravotního stavu klientů je pro nás spojen negativní jev,
kdy vzrůstá počet hospitalizovaných osob a v důsledku toho klesají úhrady za naše služby
(snížená úhrada vyplacením tzv. vratek). Přitom režie provozu zůstává zachována.
Dalším negativním jevem je skutečnost, že uživatelé pobytových zařízení mají nízké příjmy
(důchody). Po uplatnění ustanovení § 73 zákona o sociálních službách, kdy jim po úhradě
za ubytování a za stravu musí zůstat alespoň 15% jejich příjmu, dochází ke krácení stanovené měsíční úhrady. V důsledku toho v průměru cca 80% našich klientů (u zařízení DOZP
„Nováček” přes 90%) hradí nižší úhrady, než stanovují úhradníky pro dané měsíční období.
U DOZP „Nováček” je to dáno dále tím, že uživatelé pochází ze sociálně slabých rodin a že přes
polovinu tvoří nezletilé děti.
Platné úhradníky služeb podle jednotlivých zařízení jsou uvedeny na internetové adrese:
http://muss.plzen.eu/
V roce 2015 se oproti předchozímu roku mírně zvýšily příjmy i za tzv. poskytnutou péči
(pobytovým zařízením sociálních služeb náleží v plném rozsahu příspěvek na péči přiznaný
oprávněným osobám). Průběžně se daří uplatňovat a schvalovat Úřadem práce nové aktuální
žádosti na příspěvky na péči u našich klientů. V tomto směru se nám osvědčila i přijatá opatření,
která zamezila a eliminovala, aby nezůstávala lůžka z důvodu neschváleného příspěvku na péči
neobsazena.
K vyšší průkaznosti poskytnutých úkonů sociálních služeb i úkonů péče přispívá elektronický
systém sběru dat pomocí osobních přenosných terminálů. Kdykoliv je zpětně možné vyhodnotit, které činnosti byly u klientů vykonány. Můžeme též čerpat informace o četnosti, časové
a finanční náročnosti provedených úkonů. Jedná se o významný nástroj řízení a vnitřní kontroly.
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Klienti našich pobytových zařízení mají možnost také využívat formou zpoplatněných fakultativních služeb soukromé elektrické spotřebiče (televizory, rádia, vařiče, ledničky apod.).
Mírně nám meziročně klesly výnosy z terénních služeb pečovatelské služby. Tato skutečnost
je zapříčiněna jednak tím, že v této oblasti služeb je poměrně velká konkurence od jiných subjektů. Druhý problém souvisí s využíváním příspěvků na péči samotnými uživateli. Protože jsou
sociální služby hrazené, využívají klienti příspěvku 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. Přes tuto realitu si udržujeme stále významný podíl na trhu s těmito terénními
sociálními službami. Pečovatelská služba zajišťuje velmi široké spektrum úkonů: rozvoz obědů,
úklid, nákupy, péči o hygienu, praní prádla atd. Ze strany klientů pečovatelské služby je ale
největší zájem o rozvoz obědů. Terénní sociální služby jsou standardně poskytovány za úplatu,
bezúplatně jen účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje
starším 70 let.
Poslední součástí vlastních výnosů jsou úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní úkony provedené našimi zaměstnanci v pobytových zařízeních MÚSS Plzeň a v terénu
zaměstnanci Nestátního zdravotnického zařízení - Domácí péče. Stále přetrvávají problémy
s proplácením skutečně provedených a podle platné legislativy („úhradové vyhlášky”) vykazatelných úkonů, zejména Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Náhrada některých v minulosti
vykázaných a neuhrazených úkonů u této pojišťovny je stále předmětem probíhajícího soudního jednání. Meziroční navýšení úhrad v roce 2015 o necelých 15% (viz tabulková část této
výroční zprávy) je zejména důsledkem výrazně se zhoršujícího stavu našich klientů v pobytových
zařízeních a tím většího rozsahu péče, částečně také vlivem změny „úhradové vyhlášky”.
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.
V důsledku zvyšování vlastních příjmů se nám za posledních šest let podařilo snížit příspěvek
na provoz od zřizovatele z 38 055 tis. Kč na 30 132 tis. Kč, a to při nezměněném rozsahu
poskytovaných služeb a zajištění odpovídající péče řádného hospodáře u zřizovatelem svěřeného majetku. Navíc nám byl pro rok 2015 stanoven odvod z investičního fondu do rozpočtu
zřizovatele ve výši 2 100 tis. Kč. Tyto zdroje jsme tedy nemohli použít pro naši investiční činnost. Při své práci stále narážíme na velice omezený finanční zdroj vzniklý z odpisů hmotného
majetku. Pravidla pro tvorbu fondu a odepisování majetku neodpovídají potřebě alespoň
na prostou reprodukci svěřeného majetku. Tím naše zařízení morálně i fyzicky zastarávají
a zbytečně se nám u nich prodražují opravy zajišťující jejich dlouhodobou funkčnost.
Druhým nejvýznamnějším externím zdrojem byla dotace ze státního rozpočtu. V roce 2015
se začala uplatňovat zcela jiná pravidla pro použití těchto prostředků. Objevil se úplně nový
termín, tzv. „vyrovnávací platba”. Pravidla pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu jsou legislativně upravena ve Smlouvě o fungování Evropské unie.
Administrativu spojenou s vyrovnávací platbou zajišťoval Plzeňský kraj. Ten celý tento proces
metodicky řídil. Současně stanovoval podle zákona o sociálních službách výši finanční dotace
schválenou pro poskytovatele sociálních služeb jako nedílnou součást vyrovnávací platby. Nutno
říci, že okolo vyrovnávací platby panovalo v průběhu celého roku mnoho nejasností a byl
nejednoznačný výklad základních pojmů. To velice ztěžovalo práci managementu naší organizace při řízení financí jednotlivých sociálních služeb. Přesto můžeme konstatovat, že rok 2015
byl z pohledu přiznané výše dotace Krajským úřadem Plzeňského kraje zcela výjimečným.
Objem finančních prostředků ze státního rozpočtu meziročně neklesl a byla prakticky přiznána
dotace v objemu podle námi podané žádosti (viz tabulková část této výroční zprávy).
K dobrému “finančnímu zdraví” naší organizace jistě přispěla i doplňková činnost (hospodářská
činnost). Se souhlasem zřizovatele byl vytvořený zlepšený hospodářský výsledek využit na krytí
ztráty v hlavní činnosti.
Z důvodu dobrého hospodaření nebyl v roce 2015 použit vlastní investiční fond na posílení
zdrojů financování oprav svěřeného majetku.
Cizí zdroje financování doplňují různé druhy darů (finanční a věcné) od fyzických a právnických
osob, případně dědictví. Děkujeme všem našim dárcům. Velice si takto získaných prostředků
vážíme. Peníze a věcné předměty slouží na vylepšení pobytu našich obyvatel domovů tam,
kde nelze použít běžné provozní prostředky organizace.
Struktura příjmové části rozpočtu v roce 2015 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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Druhou stranou rozpočtu jsou výdaje (resp. náklady). Výše rozpočtovaných výdajů (resp.
nákladů) odpovídá disponibilním prostředkům organizace a na druhé straně jejím potřebám
zajišťovat provozní a rozvojové činnosti v souladu se zřizovací listinou. Z dlouhodobého hlediska
stagnuje spotřeba u hlavních nákladových druhů kromě osobních nákladů, které se průběžně
zvyšují v důsledku nárůstu tarifních mezd vyvolaného legislativní úpravou platů. I v roce 2015
pokračovala ve všech oblastech hospodaření organizace úsporná opatření. Tím bylo možné
krýt většinu provozních a rozvojových potřeb i v podmínkách klesajícího příspěvku na provoz
od zřizovatele.
Základem procesu řízení nákladové strany rozpočtu je dobře nastavený systém vnitropodnikového řízení, manažerského účetnictví a rozpočetnictví. Vedoucí jednotlivých útvarů mají
v průběhu roku k dispozici informace jak o plánovaných výdajích a příjmech, tak znají po ukončení kalendářního měsíce skutečné plnění. Vnitropodnikové výkaznictví je doplněno o přehledy
čerpání nákladů podle jednotlivých nákladových druhů. V současnosti je takto řízeno 18
nákladových středisek v hlavní činnosti a 5 nákladových středisek v doplňkové činnosti. I řízení
spotřeby bylo v průběhu roku velmi zkomplikované zabezpečením správné výše vyrovnávací
platby u jednotlivých sociálních služeb.
Z hlediska objemu a významnosti patří k největším výdajovým položkám rozpočtu (cca 12%
podíl z celkových nákladů) náklady na materiál. Z 68% je tvoří spotřebované potraviny
ve stravovacích provozech. Z přehledů nákladů uváděné v tabulkové části této výroční zprávy
je zřejmé, že celková roční spotřeba materiálu je v průběhu posledních let prakticky neměnná.
Tento stav je pozitivně ovlivňován trvalým hledáním úsporných opatření a zamezením zbytečnému plýtvání.
Další významnou položku tvoří náklady na energie. Do úsilí směřujícího k úsporám v této
oblasti se v minulosti investovalo dost prostředků. Daří se udržet relativně nízkou spotřebu,
a to i přesto, že jednotkové náklady neustále v průběhu posledních let stoupají. V současnosti
jsou však již technická opatření prakticky vyčerpána, rovněž tak operativní činnosti zaměřené
na úspory tepla, elektřiny a vody v jednotlivých zařízeních organizace. K dobrým výsledkům
přispěl i uplatňovaný systém odměňování zaměstnanců orientovaný také do této oblasti řízení.
Systém plánování, schvalování a realizace oprav a údržby zajišťovala v průběhu roku investiční
komise. Ta na základě požadavků jednotlivých útvarů sestavovala „Plán realizace nákupů
hmotného majetku, oprav a údržby”. Vzhledem k dobrému hospodaření bylo možné většinu
oprávněných a efektivních potřeb zrealizovat.
Trend směřující k úsporám zaznamenaly také náklady na externí služby. Již druhým rokem
se tyto náklady nezvyšují. Je to také odrazem přijetí velkého množství operativních opatření
na úspory v minulých letech.
Přes 65% všech výdajů směřovalo na personální náklady. Hlavním důvodem je, že poskytování sociálních služeb vyžaduje vysoký podíl lidské práce. Člověka nelze ničím nahradit.
Přestože se v posledním desetiletí realizováním velkého množství racionalizačních opatření snížil
počet zaměstnanců o cca 100 osob a odstranily se neefektivní činnosti a funkční duplicity,
sociální služby se bez kvalitního personálního zajištění neobejdou. Jak již bylo v této výroční
zprávě uvedeno, nedaří se nám v současnosti naplnit požadovaná pracovní místa podle
schváleného organizačního řádu organizace, především u zdravotnického personálu a pracovníků v sociálních službách pro přímou obslužnou péči. Zajištění dobrých platových podmínek
je proto vhodným stimulem pro nové zaměstnance a pro nás jednou z priorit.
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Mezi významnější položky rozpočtu výdajů patří i nákup drobných hmotných předmětů
a vybavení do 40 tis. Kč v pořizovací hodnotě. V důsledku dobrého hospodaření bylo možné
zrealizovat většinu plánovaných nákupů. Většina jich byla směřována na zlepšování životního
prostředí klientů, pracovního prostředí zaměstnanců, vybavení domovů pro uživatele apod.
Veškeré nákupy se řídí vnitřními pravidly stanovenými zřizovatelem (Statutární město Plzeň)
a platnou legislativou pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek. Každý nákup podléhá
též předpisům pro provádění finanční kontroly. Stává se tak předmětem veřejné kontroly
v jakékoliv fázi pořízení. Přispívá k tomu i povinné zveřejňování uzavřených smluv, kde nákup
přesahuje 50 tis. Kč.
V tabulkové části v závěru této výroční zprávy je uveden podrobný přehled výnosových
a nákladových účtů za roky 2010 až 2015. Graficky je struktura nákladů za rok 2015 znázorněna na následujícím grafu.

Za celou organizaci (za hlavní a hospodářskou činnost) byl docílen zlepšený hospodářský
výsledek ve výši 117 739 Kč.
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Rok 2015 plně navazoval svým charakterem činností na předchozí desetiletí. Hlavním naším
záměrem je v pobytových zařízeních a u ambulantních služeb trvale zlepšovat životní prostředí
a životní komfort našich klientů. U terénních služeb (pečovatelské a ošetřovatelské služby)
zajistit co nejlepší podmínky k životu ve vlastním domácím prostředí. Stranou nezůstalo ani
trvalé zlepšování pracovních podmínek našich zaměstnanců.
Přestože se jako všechny příspěvkové organizace zřízené obcemi potýkáme s nesmírně složitými
legislativními předpisy pro provádění veřejných zakázek, navíc zpřísněné vnitřními pravidly
od orgánů města, podařilo se díky našemu útvaru Správa majetku zrealizovat nemalé množství
nákupů investic (zařízení nad 40 tis. Kč v pořizovací hodnotě) a větších oprav. Jmenujme např.
vybavení stravovacích provozů (varné kotle, konvektomat, pánev, kutr, myčka nádobí) za cca
1,7 mil. Kč, vybavení centrální prádelny (průmyslová pračka, sušič a žehlič prádla, zařízení
na evidenci prádla) za cca 1,4 mil. Kč. Investovalo se i v dalších střediscích organizace.
Např. pro potřeby útvaru NZZ - Domácí péče se zakoupilo osobní uživatelské vozidlo Škoda
Fabia, na rozvoz stravy do vnitropodnikového autoprovozu 2 užitkové automobily za cca
1 mil. Kč, v DS Sedmikráska se instalovala myčka podložních mís, pro potřeby údržby zahrady
u DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek” se koupil zahradní traktor, za finančního přispění
ÚMO 3 pojízdný vertikalizační zvedák celkově za 130 tis. Kč, aj.
Provedly se též některé větší opravy svěřeného majetku. Nemalé prostředky jsou věnovány
ve všech zařízeních na pravidelné malování pokojů klientů, společných prostor a zázemí pro
zaměstnance. Z větších oprav lze například jmenovat generální opravy několika vacumetů
(zařízení pro dekontaminaci zdravotnických odpadů, konkrétně použitých inkontinenčních
pomůcek), opravu stoupaček topení a koupelen v DS „Sedmikráska”, opravy výtahů v několika
zařízeních zaměřené na odstranění případných rizik z provozu pro klienty, v DZR „Sněženka”
se opravily skladovací prostory, otevírání dveří aj., ve Stravovacím provozu Lochotín chladicí
boxy, v DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč” se vyměnily některé podlahové krytiny a provedl servis
oken, v DOZP „Nováček” se opravily pergoly a dřevěné prvky, v DZR „Čtyřlístek” dorozumívací
zařízení sestra-klient, v DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek” probíhá oprava oplocení a další.
Celkově činil objem oprav v roce 2015 cca 10 985 tis. Kč, z toho tvořily opravy objektů svěřených do správy cca 7 222 tis. Kč.
Investice a opravy doplňuje nákup drobných předmětů a vybavení jednotlivých útvarů.
Na všech zařízeních nepřetržitě probíhá výměna opotřebovaného nábytku a vybavení pokojů
pro klienty. Neustále se doplňují různé ergoterapeutické, kompenzační a zdravotnické pomůcky
nových trendů pro uživatele (křesla pro kardiaky, toaletní křesla, invalidní vozíky, rehabilitační
pomůcky, rehabilitační lehátka, šicí stroje apod.), zahrady u domovů se vybavují prvky pro
seniory, obměňuje se prádlo pro klienty, instalují se orientační prvky pro lepší pohyb uživatelů
v pobytových zařízeních, nakoupily se manipulační vozíky a kancelářská technika pro personál,
nářadí pro útvar údržby, drobné vybavení do stravovacích provozů a centrální prádelny, přístroje
a nábytek do kuchyněk pro klienty, myčky na nádobí, lednice, barely na čaj, jídlonosiče pro
rozvoz stravy pečovatelskou službou a mnoho jiného. Celkově bylo v roce 2015 v MÚSS Plzeň
nakoupeno drobných dlouhodobých předmětů s pořizovací cenou jedné položky do 40 tis. Kč
za cca 5,5 mil. Kč.
Velká pozornost je věnována životnímu prostředí vytvářená pro klienty ve všech pobytových
zařízeních. Jak vnitřní, tak venkovní plochy jsou přizpůsobovány pohybu seniorů, imobilních
osob a osob se zhoršenou orientací. Chceme, aby vnitřní prostory nebyly „šedé”, ale příjemně
barevné, aby vytvářely útulný pocit domova. O úpravu venkovní zeleně zahrad a parku se nám
stará odborná zahradnická firma. Ale i sami klienti se podílí na drobné údržbě zeleně formou
péče o květinové truhlíky. Ve venkovním prostředí mají uživatelé různé formy „Senior parků”,
kde mají k dispozici zahradní senior-prvky, venkovní posezení a zahradní grily. Fitness prvky
v zahradách jsou přizpůsobeny věku a zdravotnímu stavu starších osob. Slouží k protažení
kloubů nohou, rukou a zad.
Samozřejmostí jsou v pobytových zařízeních různé rehabilitační a terapeutické prostory vybavené
speciálními pomůckami. Všem klientům je umožněno používat vhodné kompenzační pomůcky.
Pečovatelská služba rozšířila tuto pomoc i pro své klienty. Mají možnost si za nízkou úhradu
vypůjčit pro sebe či svoji rodinu různé kompenzační pomůcky, včetně např. polohovacích postelí.
Velice kladně jsou klienty domovů hodnoceny všechny ergoterapeutické aktivity, a že je
z čeho vybírat. Specifické jsou již několik let provozované 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.
Při výčtu základních činností poskytovaných uživatelům nemůžeme opomenout stravování.
V roce 2014 se nám podařilo centralizovat stravovací provozy našich pobytových zařízení.
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Vytvořili jsme tak podmínky pro efektivnější hospodaření kuchyní a logicky i pro kvalitnější
a pestřejší stravu. Provedly se personální změny ve vedení provozu i v obsazení kuchyně.
Kromě ekonomického efektu to umožnilo převzít z jednotlivých kuchyní jen to nejlepší. Odrazem
prvních změn je rozšíření sortimentu jídel a možnost vybírat si z dalšího výběrového jídla podle
zvolené diety. Plně si uvědomujeme, jak je kvalitní stravování důležitou součástí života našich
klientů. Jsme otevřeni k případným připomínkám a návrhům samotných strávníků nebo jejich
rodin. V domovech není uplatňována stravovací povinnost.
Naši uživatelé mají v pobytových zařízeních naprostou volnost. Jsou omezeni pouze s ohledem
na svůj zdravotní stav a na vlastní fungování a život v domově. Mohou se podílet na společenském životě, přijímat své přátele a rodinu, odcházet za nimi mimo domov, organizovat si svůj
volný čas, navštěvovat obchody, kina, divadla, výstavy, vyznávat svoji víru, apod. Většina aktivit
je umožněna i imobilním klientům.
Obyvatelé našich domovů mohou využívat svůj volný čas mnoha způsoby, a to jak svým přičiněním, tak využitím aktivit, které nabízíme. Vytváříme jim velice pestrou a různorodou nabídku
kulturních, společenských a sportovních programů. Každý z uživatelů má tak s ohledem na své
zdravotní dispozice a zájmy možnost se zapojit do různých kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních aktivit a programů. Velice přínosné je využívání specifických terapeutických
činností, jakými jsou například canisterapie a zooterapie, kde společný kontakt se zvířetem přináší
u lidí zlepšení psychiky, nebo reminiscenční terapie, při níž se speciální technikou práce formou
vedení rozhovoru nebo aktivit se seniory vyvolají u nich vzpomínky a minulé životní zkušenosti.
Výčet uskutečněných činností podle jednotlivých zařízení sociálních služeb by byl jistě značně
rozsáhlý a přesáhl by rámec této výroční zprávy.
Začněme popořadě od ambulantních a terénních sociálních služeb až po pobytová zařízení.
Přestože je Denní stacionář „Jitřenka” naše nejmenší zařízení a počet klientů se pohybuje pouze
okolo dvaceti, může se pochlubit rozsáhlou činností. Ve spolupráci s uživateli DOZP „Nováček”
mají nacvičeno několik tanečních pásem, s kterými během roku vystoupili např. na akcích
„Šikovné ruce” (akce MMP), na přehlídce tvořivosti a schopností dětí s postižením v Tachově
„Prostor pro duši”, naší „Zahradní slavnosti” a tradičně na „Festivalu na konci léta” v Plzni.
V rámci projektu „Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015” navštívili klienti stacionáře
mnoho plzeňských kulturních a sportovních akcí a výstav, např. v divadle Alfa představení
„Marionety Edo - Edo ito ayatsuri” a “Tři mušketýři”, planetárium, střeleckou soutěž v Lobzích
„Handicap Shooting Cup 2015”, 2. ročník „Osmiboje seniorů a zdravotně postižených
Zbůch”, výstavy Jaroslava Suchého, dějin plzeňského zvonařství, železničních modelů aj. Díky
daru p. J. Bielika, synovce našeho uživatele, se mohli uživatelé stacionáře a DOZP „Nováček”
podívat na představení muzikálu „Vánoční zázrak” v pražském divadle Broadway. Mezi hezké
a během roku pravidelné akce lze dále zařadit návštěvy plzeňského plaveckého areálu, kurzy
pečení, zpívání při kytaře aj. Přínosná je i spolupráce s některými plzeňskými základními školami.
Pečovatelská a ošetřovatelská služba se má také čím prezentovat. Od března roku 2015 mají
uživatelé možnost si dvakrát v týdnu vybírat ze dvou jídel (úterý a čtvrtek). Do této doby měli
v nabídce pouze jedno jídlo. Dostupnost ke klientům v rámci ošetřovatelské péče (NZZ Domácí
péče) se zlepšila nákupem nového osobního uživatelského vozidla Škoda Fabia. Koncem roku
2015 obdrželi všichni uživatelé Pečovatelské služby jako reklamní předmět zcela zdarma osobní
alarmy, kdy při aktivaci dojde ke spuštění sirény, která dosti silným zvukem upozorní blízké okolí
na situaci ohrožující život či majetek vlastníka alarmu.
Mezi naše největší pobytová zařízení patří DS a DZR na plzeňské adrese Kotíkovská 649/15.
Tomu odpovídá rozsah, ale i kreativita realizovaných činností během roku. Výčet byl během
roku velký, ale pokusme se jej částečně zobecnit. Tradiční jsou akce k různým významnějším
příležitostem roku, například masopust (akce „Fašank, Voračky, Ostatky, prostě masopust”),
Velikonoce („Velikonoční dozvuky”), pálení čarodějnic, spojené s rejem čarodějnic obletujícím
uživatele a opékáním klobás, Mikuláš a samozřejmě vánoční svátky a oslava Silvestra. Všechny
tyto akce byly spojeny s nějakým hudebním vystoupením k poslechu či tanci a něčím tradičním „na zub”, připraveným většinou samotnými obyvatelkami domovů za pomoci našeho
personálu. V tomto směru jsou vždy nejvíce v očekávání, zejména mužskou polovinou
osazenstva, oslavy Velikonoc a Vánoc. Všem, co mají rádi dechovku nebo jinou pohodovou
hudbu přišla v průběhu roku několikrát zahrát kapela s Otou Hellerem, harmonikář p. Míka aj.
S písničkami K. Hašlera přijeli umělci až z Olomouce. Při těchto akcích si kdo může, rád
zazpívá. Příjemná byla návštěva „na revanš” lochotínskými klienty do DZR Sněženka.
Mezi zúčastněnými převládla příjemná atmosféra, vzpomínalo se u kávy a výborných sladkostí.
Přišla řada i na vzájemné předání malých dárečků a na návštěvu jurty. Každému udělá radost
přítomnost těch nejmenších, dětí z mateřských škol a mladších žáků. Přichází během roku
za seniory s vystoupeními s různou tématikou. Uživatelé vítají příchod jara a teplého počasí,
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kdy mohou začít chodit do zahrady a lesoparku u domova. Vítaným zpestřením je vždy opékání
klobásek přímo na zahradním grilu při zde konaných akcích. Stranou nezůstávají ani návštěvy
různých kulturních představení, výstav a výlety do okolí či mimo město. Nabídka činností
v roce, kdy byla Plzeň „Evropským hlavním městem kultury 2015 “, byla velice pestrá. Byly to
především návštěvy výstav, různých kulturních akcí, ale i koncertů, divadla, společné přednášky
apod. Nostalgií a vzpomínkami na „staré dobré časy” zavoněla také jízda motoráčkem
z Plzeňského hlavního nádraží do Rokycan a zpět, zajištěná pro seniory péčí ředitele MÚSS
Plzeň p. Ing. Chuchlera. Klienti si také užili výletů do okolí Plzně, spojených často s návštěvou
nějaké cukrárny, ale i mimo město, například do Františkových lázní. Rozsahem překračující
DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek” se stala tradiční „Zahradní slavnost”, organizovaná již
po sedmnácté. Tentokrát byla věnována Plzni jako „Evropskému hlavnímu městu kultury 2015”.
Zúčastnit se mohli všichni uživatelé MÚSS Plzeň, včetně imobilních, ale i hosté z okruhu jejich
rodin. V průběhu celodenní slavnosti vystoupilo se svým programem mnoho umělců, hudebních a tanečních souborů, dětí ze škol, ale s příspěvky do zábavy přišli i sami uživatelé ze všech
zařízení MÚSS Plzeň. Dobrou atmosféru dovršilo hezké počasí a grilované maso a klobásy
přímo ze zahradního grilu. Občerstvit se mohli účastníci také nealko pivem, limonádou, nanuky,
kávou a čajem. Tradičně byl na slavnosti stánek nabízející dárky a výrobky pro radost z dílny
našich klientů. Na konci léta se v zahradě domovů ještě udělalo „Zavírání zahrady”. Vydařilo
se počasí, a tak chutnaly grilované klobásy s chlebem dvojnásob.
I přes svůj zdravotní handicap senioři rádi soutěží v různých sportovních kláních. Tím byl například „Osmiboj seniorů a zdravotně postižených”, konaný pod záštitou Bc. Evy Herinkové,
náměstkyně primátora města Plzně. Hostitelem byl tentokrát CPTS Zbůch.
I přes svůj vyšší věk se nechávají uživatelé s potěšením informovat o všemožném a zajímavém.
Poučná byla například návštěva Českého rozhlasu v Plzni, sdělení o projektu DEPO 2015
a EHMK 2015 aj. Aktivně se do vzdělávání zapojilo 25 účastníků III. ročníku Seniorského licea
zaměřeného na cestování po světě a na Plzeň - EHMK 2015.
Konec roku již tradičně patřil oslavám kouzelného adventu. Začínal se rozsvěcováním vánočního
stromu, při kterém zazněly fanfáry Trumpetového dua ZUŠ B. Smetany. Podával se voňavý
vánoční punč a cukroví. Při vánočních oslavách nechyběl ani starosta ÚMO 1 p. Mgr. M. Brabec.
Krásnou vánoční atmosféru dokreslil celodenní program od těch nejmenších, přes vystoupení
např. souboru Paprsek, až po tanec děvčat z baletní školy DJKT Plzeň a tanečního páru z Taneční
školy Koloseum.
V průběhu celého roku úspěšně fungoval reminiscenční, arteterapeutický, muzikoterapeutický
a taneční klub a probíhalo zdravotní cvičení.
K pobytovým zařízením MÚSS Plzeň náleží kromě DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek též
DZR „Sněženka”, DS „Kopretina”, DZR „Petrklíč” a DOZP „Nováček”. DS a DZR jsou svých
charakterem určena zejména pro seniory a pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
Naproti tomu v DOZP „Nováček” převažují mentálně postižené děti. Charakterem ubytovaných osob se proto liší i vyvíjené činnosti v jednotlivých domovech.
V DZR „Sněženka”, DZR „Petrklíč” a DS „Kopretina” jsou prováděny obdobné činnosti, jako
v DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek”, jen s menším počtem uživatelů. Velkou roli při výběru
aktivit hraje též zdravotní stav (zejména zdravotní omezení a imobilita) jednotlivých obyvatel
domovů. Jmenujme některé další úspěšné činnosti a akce, které dosud nebyly uvedeny. Jsou
to například v DZR „Sněženka” výlety po Plzni (např. k Boleveckému rybníku, do Trnkovy
zahrady, návštěva ZOO v Plzni aj.), návštěva výstavy „Plzeňské rodinné fotoalbum” v DEPO
2015 Plzeň, účast uživatelů na bohoslužbách v plzeňských kostelích u příležitosti významných církevních svátků. Úzká je spolupráce s občanským sdružením TOTEM, z.s., Plzeň. Klienti
se podíleli také na výtvarném tvoření ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus Třemošná aj.
V zařízeních DZR „Petrklíč” a DS „Kopretina” jsou zase velmi oblíbené cestopisné přednášky,
konané v průběhu roku. Ve spolupráci s občanským sdružením TOTEM, z.s., Plzeň se uživatelé
zúčastnili „Evropského dne sousedů”. Oslava byla spojena s vystoupením dudácké muziky,
přehlídkou starých řemesel, pohoštěním a vystoupením taneční skupiny v jurtě na zahradě DZR
„Petrklíč” a DS „Kopretina”. V závěru léta se na rozkvetlé zahradě domovů v hojném počtu
aktivně zapojili uživatelé do sportovního dne, kde v sedmi disciplínách zkusili svoji zdatnost.
Pravidelně se ve všech domovech provádí různé aktivity zaměřené na smyslovou aktivizaci.
Hrají se společenské hry, uplatňuje se canisterapie či zooterapie, arteterapie a muzikoterapie,
probíhá trénink paměti a jemné motoriky, dělají se různé činnosti s hudbou. Uživatelé navštěvují
množství kulturních akcí a výstav. V rámci EHMK 2015 toho bylo k vidění hodně. Klienti jsou
zapojeni do různých dalších aktivit, např. vaření a pečení, šití, filmového klubu apod. Snad
největší podíl mají různá setkání, ať již jen tak mezi sebou, tak s ostatními lidmi mimo domov,
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kde se podělí o své životní zážitky a popovídají si o svých radostech i starostech. Příležitostí
k tomu mají jistě hodně. 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. Samozřejmostí
jsou nyní také pravidelné bohoslužby ve všech domovech. Věřící tak nemusí nikam docházet
mimo domov.
Posledním jmenovaným pobytovým zařízením je DOZP „Nováček”. Žije opravdu bohatým
vnitřním životem. Klienti se v průběhu roku v závislosti na věku a zdravotním stavu zúčastnili
celé řady akcí, ať již organizovaných jejich domovem, tak v rámci EHMK 2015. Děti vždy vítají
společné vycházky do města na různé akce. Prohlídly si např. Nové divadlo, navštívili pouť U Sv.
Jiří v Plzni, svíčkárnu Rodas Plzeň, ZOO v Plzni, výstavu modelů vláčků, pořádanou Klubem
železničních modelářů z Plzně, korunovačních klenotů v OC Plzeň Olympia aj. Velice úzká
je spolupráce s Denním stacionářem „Jitřenka”, s kterým společně vystupují s tanečními programy, ale i navštěvují např. kino v Praze. Během roku aktivně využívali klienti významných
událostí ke konání různých akcí, např. si připravili Maškarní diskotéku, akci „Velikonoční
zajíček”, Mikulášskou nadílku, Vánoční setkání aj. Uživatelé se každoročně zapojují do střelecké soutěže v Plzni v Lobzích „Handicap Shooting Cup 2015”. Je organizovaná OSS MMP
ve spolupráci se střeleckým klubem Dukla Plzeň. V zahradě domova se podařilo uspořádat
pro klienty „Zahradní party” spojené s grilováním uzenin. Organizačně rozsáhlejší akcí pro
uživatele domova byl několikadenní rehabilitační pobyt v Kašperských Horách.
Také DOZP „Nováček” děkuje všem dárcům z řad fyzických osob i podnikatelů. Díky tomu bylo
možné se zúčastnit různých kulturních akcí a realizovat činnosti, na které není možné přispívat
z provozních prostředků. Prohlubuje se spolupráce s Integrovanou střední školou živnostenskou
v Plzni, jejíž studenti stříhají zdarma uživatele DOZP „Nováček”.
DOZP „Nováček” významnou měrou přispívá i ke zlepšování životního prostředí, a to sběrem
druhotných surovin - víček od PET lahví, kartonů, novin, časopisů aj.
Novinkou v pobytových zařízeních MÚSS Plzeň je zavádění systému Bazální stimulace. Za tímto
účelem bylo již vyškoleno několik desítek našich pracovníků. Cílem Bazální stimulace je podpora,
vnímání, komunikace a mobilizace zachovalých schopností člověka. Je určena těm, kteří mají
narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např. i lidem s Alzheimerovou chorobou, umírajícím nebo seniorům s poruchou mobility. Bazální stimulace
je metodou, jak zlepšit kvalitu života uživatelům.
V srpnu 2015 proběhla s příznivým výsledkem v DS „Kopretina” inspekce kvality prováděná
podle zákona o sociálních službách. Zajímavostí bylo též požární taktické cvičení v DS
„Kopretina”. Ve spolupráci s HZS Plzeňského kraje jsme si společně ověřili, jak bychom
se chovali v případě požáru v budově domova a nacvičili postupy evakuace zejména osob
se sníženou schopností pohybu a orientace.
K prezentaci naší práce u široké veřejnosti a poznávání života našich uživatelů jistě přispívají
Dny otevřených dveří v jednotlivých pobytových zařízeních a denním stacionáři, organizované
pravidelně několikrát do roka. Nechybí zde ani návštěvy zástupců orgánů města.
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CESTY dalšího rozvoje
Vezmeme-li v úvahu „novodobou historii” naší organizace spojenou s účinností zákona
o sociálních službách, má MÚSS Plzeň rozhodně co nabídnout. Přestože nám začátkem nového
století všichni předpovídali malou budoucnost pobytových zařízení a s tím spojený rozpad naší
organizace, viděli hlavní smysl sociální péče v terénních službách, ukázalo se, že neměli pravdu.
I přes svá negativa se stala pobytová zařízení nedílnou součástí našeho veřejného života
a jeho nezbytností. Zájem o terénní služby se v posledních letech stabilizoval a dále se nezvyšuje.
Naproti tomu neustává potřeba rozšiřovat kapacity domovů pro seniory a pro staré osoby
s přidruženým onemocněním. Vlivem prohloubení zdravotní péče a dalších sociálních podmínek
se zvyšuje počet lidí starších 65 let, zejména však 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 tak nabývají pobytové služby, přestože
jsou nákladnější než služby terénní. Jsou nepostradatelné pro značné množství lidí, kteří se neobejdou bez cizí pomoci. I v našich domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem
neustále stoupá u uživatelů 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). Významně vzrůstá počet osob, jimž je diagnostikována Alzheimerova choroba
a těžké demence, kteří vyžadují specifickou a odbornou ošetřovatelskou péči, kterou jim nelze
poskytnout v domácím prostředí. Rozhodně pro nejbližší budoucnost tak není možné zatracovat
pobytová zařízení a současně ani přeceňovat terénní či ambulantní služby. 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.
Stárnutí obyvatelstva představuje také značný ekonomický problém. Hlavně má dopad na veřejné finance státu, krajů a obcí a na systémy sociální péče. V současné době jsou sociální
služby velkou měrou dotovány ze státního rozpočtu (prostřednictvím rozpočtů krajů) a obcemi, než samotnými uživateli či jejich rodinami. Většina našich klientů v pobytových zařízeních
nehradí z důvodu nízkých příjmů a ustanovení zákona o sociálních službách ani plnou úhradu.
To pochopitelně zatěžuje naše financování.
MÚSS Plzeň provedl i některé organizační změny v domovech. Byla to vzájemná úprava lůžkové
kapacity mezi DS „Sedmikráska” (snížení o 28 osob) a DZR „Čtyřlístek” (zvýšení o 28 osob).
Přesun byl vyvolán zejména zhoršováním zdravotního stavu klientů v DS „Sedmikráska”.
DZR „Čtyřlístek” je lépe uzpůsoben na tuto zvýšenou péči. Na rok 2016 se připravuje další
přemístění uživatelů z DS „Sedmikráska” do DZR „Čtyřlístek”.
Procesem změn prošly za poslední tři roky i obslužné útvary - stravovací provozy, prádelny
a útvar údržby. Zrealizovaný projekt pracovně nazvaný „Změna 2013 – 2014” obsahoval
racionalizační opatření, jež byla zaměřena na efektivnější fungování jmenovaných útvarů.
V roce 2015 již naplno fungoval Stravovací provoz Lochotín, který centralizoval během roku
2014 všechny stravovací provozy organizace kromě Vyvařovny pro důchodce. Od začátku
roku 2014 provozně zahrnul i vaření stravy pro obě naše zařízení v Západní ulici. V závěru
roku 2015 byl ukončen i proces centralizace prádelenských provozů do centrální Prádelny
Lochotín. V prádelně se významně zmodernizovalo pracovní prostředí a zefektivnily prováděné
činnosti. Vybavila se moderní technologií na evidenci a třídění praného prádla a doplnila
velkokapacitními stroji na vlastní proces praní. Jako nezbytný předpoklad fungování bylo
zavedeno „čipování” veškerého ústavního i osobního prádla. Některé profese vnitropodnikové
údržby (útvar Doprava a služby), které byly z provozního hlediska nerentabilní, byly již v roce
2014 vyčleněny mimo organizaci a jsou nyní zajišťovány dodavatelsky. Nová organizace práce
se plně osvědčila. Provedenými změnami se výrazně zefektivnila činnost celého procesu údržby.
MÚSS Plzeň garantuje vysokou jakost své práce. Veřejně prohlašujeme, že naše služby mají
kvalitu stanovenou předpisy v této oblasti. Toto je trvale ověřováno vnitřními kontrolními
mechanismy, ale zejména inspekcemi sociálních služeb. Jsme také držiteli Značky kvality
v sociálních službách, udělované v rámci vládního Programu Česká kvalita. Jedná se o prestižní
ocenění naší činnosti. Značka kvality v sociálních službách je jako nástroj a měřítko kvality
zcela běžná v mnoha západoevropských zemích. Podává jednoznačnou informaci o tom, jakou
kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat.
Již po mnoho let jsme aktivně zapojeni do projektu „Monitoring sociálních služeb” v rámci
Statutárního města Plzeň. Nositelem tohoto úkolu je Odbor sociálních služeb ÚSO MMP.
Z dosažených výsledků nákladovosti, výkonnosti a výnosnosti poskytovaných služeb a přehledů
je zřejmé, že námi poskytované služby jsou konkurenceschopné s ostatními poskytovateli
obdobných sociálních služeb ve městě, resp. v mnoha směrech dosahujeme lepších výsledků.
V naší práci se neuzavíráme před dalšími organizacemi a poskytovateli sociálních služeb.
Spolupracujeme i s jinými profesními institucemi. Společně se podílíme na řešení problémů
a vzájemně si předáváme zkušenosti v souvislosti s poskytovanou sociální službou. V Plzni
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CESTY dalšího rozvoje
se podílíme na některých aktivitách se zástupci organizací seniorů a zdravotně postižených
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. Jsme
moderní organizací, disponující zkušeným týmem pracovníků. Vkládáme velké úsilí do dalšího
rozvoje všech našich aktivit. Máme radost, když naše služby přináší klientům uspokojení
a úsměv na tvářích.
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 31.12.2015
(v tis. Kč)

Finanční část
AKTIVA
Stálá aktiva (netto) - celkem

108 391

dlouhodobý nehmotný majetek

0

dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva - celkem

108 391
43 567

Vlastní kapitál

116 400

jmění účetní jednotky

106 555

fondy účetní jednotky

9 727

výsledek hospodaření

118

Cizí zdroje

35 559
35 559

zásoby

1 241

krátkodobé závazky

pohledávky

7 253

z toho: přechodné účty pasivní

z toho: přechodné účty aktivní

79

finanční majetek (krátkodobý)

35 073

AKTIVA CELKEM

výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2015
(v tis. Kč)

PASIVA

151 958

3 136

bankovní úvěry

0

PASIVA CELKEM

151 958

Název položky

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Spotřeba materiálu

22 506,2

0,0

Spotřeba energie

10 327,6

8,5

Služby

22 956,1

4,9

Osobní náklady

122 689,2

266,4

Odpisy dlouhodobého majetku

3 853,0

0,0

Náklady z DDHM

5 529,8

0,0

466,3

66,4

NÁKLADY CELKEM

188 328,1

346,1

Výnosy z prodeje služeb

124 983,1

642,3

103,6

0,0

Ostatní náklady

Zúčtování fondů
Ostatní výnosy

192,0

175,9

Příspěvky a dotace na provoz

62 695,2

0,0

VÝNOSY CELKEM

187 973,9

818,2

-354,3

472,0

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

Finanční část
Ukazatel
Spotřeba pohonných hmot

2010

2011

2012

2013

2014

2015

763

726

794

707

695

604

Spotřeba potravin

15 103

14 584

14 627

14 350

15 434

15 280

Spotřeba ostatního materiálu *)

13 345

13 551

8 635

11 976

13 231

12 150

Spotřeba elektrické energie

3 536

3 793

3 917

3 614

3 065

2 979

Spotřeba plynu

225

341

383

143

263

329

Spotřeba tepla

4 848

4 530

4 764

4 920

3 833

5 285

Spotřeba vody

1 202

1 669

1 940

1 740

1 946

1 743

Opravy a udržování

11 253

14 566

9 141

11 253

13 004

10 985

Ostatní služby

13 053

15 695

15 329

14 045

11 314

11 869

Mzdové náklady

81 166

82 647

82 658

82 659

86 784

90 628

Zákonné sociální pojištění

27 550

28 096

27 862

27 890

29 269

30 447

Odpisy dlouhodobého majetku

6 674

6 703

5 926

3 572

3 595

3 853

Ostatní náklady

3 719

2 955

2 562

2 563

2 642

2 511

182 437

189 856

178 538

179 432

185 075

188 663

Příspěvek na provoz MMP

38 055

46 125

31 455

30 408

30 465

30 132

Provozní dotace ze SR

30 986

28 461

28 112

27 133

31 622

32 563

Tržby z prodeje vlastních služeb

97 454

98 867

101 013

105 272

106 053

106 611

Tržby od zdravotních pojišťoven

12 848

14 767

16 325

16 044

16 559

19 014

2 452

953

832

150

123

92

651

687

811

431

524

369

182 446

189 860

178 548

179 438

185 346

188 781

9

4

10

6

271

118

Náklady celkem

Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Poznámka: *) Včetně drobného dlouhodobého majetku.

Časová řada
průměrných měsíčních
platů a přepočteného
počtu ZAMĚSTNANCŮ

Ukazatel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Průměrný měsíční plat

22 139

22 255

22 160

22 156

23 079

23 737

Přepočtený počet zaměstnanců

301,7

306,4

306,0

304,4

306,9

311,2
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Obložnost
provozovaných zařízení
v roce 2015

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

Finanční část
Kapacita
zařízení

Průměr. obložnost
zařízení [%]

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

69

99,01

DZR „Čtyřlístek”, Kotíkovská 649/15

162

98,06

DZR „Petrklíč”, Západní 1315/7

23

97,77

DS „Sedmikráska”, Kotíkovská 649/15

122

99,10

DS „Kopretina”, Západní 1315/7

38

99,08

Denní stacionář „Jitřenka”, Zábělská 5/43

24

73,20

DOZP „Nováček”, Rabštejnská 1618/29

44

92,43

Zařízení

Zařízení

2011

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

2012

2013

2014

2015

1 374

1 273

1 171

1 316

1 182

33 985

37 522

37 085

37 105

35 428

1 415

1 357

1 347

1 434

1 307

Ošetřovací dny PS

193 623

177 075

169 249

162 195

154 107

Rozvážka obědů (počet za rok)

198 223

166 989

162 615

151 532

142 993

Veškeré poskytované sociální služby
jsou spolufinancovány Plzeňským krajem
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Název společnosti
Sídlo společnosti
Datum zapsání

Identifikační údaje, adresář
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
24. září 2004

do obchodního rejstříku	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580
Identifikační číslo
Daňové ident. číslo
Předmět činnosti

000 75 345
CZ00075345
MÚSS Plzeň zajišťuje dle zřizovací listiny ze dne 15.7.2015 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
		
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

		

e)

stravování zaměstnanců organizace

		

f)

vydavatelské a nakladatelské činnosti
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Identifikační údaje, adresář

		MÚSS Plzeň zajišťuje tyto doplňkové činnosti:
		
a) ubytovací služby
		
b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
u fyzických a právnických osob
		
c) hostinská činnost
		
d) pronájem nebytových prostor
		
e) masérské, rekondiční a regenerační služby
		
f) pedikúra, manikúra
		
g) praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Statutární orgán

Ing. Vladimír Chuchler – ředitel organizace

Telefonní spojení
faxové spojení
e-mail

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

Bankovní spojení

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

© MÚSS Plzeň
		
		

Ing. Vladimír Chuchler
Ing. Jaroslav Plas
2016

