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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, je plzeňskou
organizací, která více jak čtvrt století poskytuje sociální péči uživatelům ve všech věkových
skupinách. Dlouhodobě patří rozsahem činnosti k největším organizacím tohoto druhu na území
města Plzně. Převažující je péče o seniory a o osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují
pomoc druhé fyzické osoby.
Zřizovatelem organizace je Statutární město Plzeň. Funkci zřizovatele vykonává Rada města
Plzně (RMP) prostřednictvím Magistrátu města Plzně (MMP).
V roce 2017 zajišťoval 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 (od 1.7.2017 na adrese Rabštejnská 1618/29)
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 - HLAVNÍ ČINNOST
MÚSS Plzeň v roce 2017 dále provozoval tyto služby:
Nestátní zdravotnické zařízení Domácí péče (Home care), Klatovská tř. 777/90
Hlavní činnost doplňovaly také pomocné a obslužné útvary. Patří k nim 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.
ostatní Služby - doplňková činnost
Tzv. doplňková (hospodářská) činnost je uplatňována za účelem efektivního využití
dočasně volného svěřeného majetku a pracovních kapacit. V malém rozsahu se pralo prádlo
pro externí úklidovou firmu a prodávaly obědy cizím strávníkům ve stravovacích provozech.
Pro dvě městské příspěvkové organizace jsou zpracovávány mzdové a personální agendy.
Malou měrou se na příjmech podílí i pronájem nebytových prostor. Jako fakultativní službu
pronajímá Pečovatelská služba různé kompenzační pomůcky a poskytuje služby maséra,
rekondiční a regenerační služby.
MÚSS Plzeň postupuje při své činnosti zejména podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám
v nepříznivé sociální situaci a stanovují se jím předpoklady pro výkon činnosti v sociálních
službách.
MÚSS Plzeň poskytuje tři základní formy sociálních služeb, a to: ambulantní (denní stacionář),
kdy uživatelé dochází do zařízení poskytujícího sociální služby, terénní (pečovatelská služba),
kde je sociální služba poskytována uživatelům v jejich přirozeném prostředí (bytě) a svým
rozsahem největší pobytové (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domov pro
osoby se zdravotním postižením), kdy klienti v zařízeních sociálních služeb bydlí.
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poslání a profil organizace
Na zákon o sociálních službách navazuje jeho prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. Ta především
vymezuje základní činnosti při provádění sociálních služeb a dále upravuje maximální výši úhrad
za jednotlivé úkony sociálních služeb. Mezi základní činnosti se řadí v pobytových zařízeních
především poskytnutí ubytování, 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.
Cílem MÚSS Plzeň je zlepšování nebo alespoň zachování soběstačnosti příjemců sociální služby
v základních oblastech života. Rozvíjíme jejich schopnosti a snižujeme zdravotní a sociální
rizika. Neméně významná je naše pomoc uživatelům při péči o vlastní osobu, při zajištění chodu
domácnosti, ošetřování, při prosazování práv a zájmů. Naší snahou je vytvářet prostředí,
ve kterém se cítí dobře. To platí u všech typů našich sociálních služeb. Při naší péči je největším
omezujícím faktorem veškerých aktivit zhoršený zdravotní stav uživatelů.
Nejvíce se na našich službách podílí pobytová zařízení, a to jak pro děti (DOZP), tak pro seniory
(DS a DZR). Tady usilujeme maximální měrou o vytváření podmínek pro naše klienty podobným životu v přirozeném prostředí. Připravujeme pro ně široké spektrum podnětných aktivit.
Vybavení domovů a jednotlivých pokojů neustále přizpůsobujeme jejich potřebám. Ctíme
každého člověka jako jedinečnou osobnost, což se projevuje v respektování jeho důstojnosti,
zvyků, názorů, potřeb, přání, tužeb, životních hodnot a na rozhodování na základě vlastní vůle.
Rádi bychom, aby každý náš obyvatel domovů prožíval podle možností aktivní a plnohodnotný
život. Proto podporujeme jejich přirozené, nenásilné a včasné začleňování a účast na běžném
životu společnosti, rozvoj jejich sociálních kontaktů s rodinou, přáteli a širším společenským
prostředím. Uživatelé jsou pro nás vždy rovnocenným partnerem. Za všech okolností respektujeme jejich citový život a umožňujeme jim navazovat přátelské mezilidské vztahy.
Náš pozitivně motivovaný personál rozvíjí osobnost uživatelů při pracovní rehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii, canisterapii, dramatické výchově, v zájmových činnostech a ostatních
činnostech aktivizačního programu. V pobytových zařízeních napomáhá připravit pozitivní
podmínky pro aktivní prožívání volného času. Klienti mají s ohledem na zdravotní stav k dispozici vhodnou nabídku volnočasových aktivit mimo domov. Podporujeme jejich koníčky a záliby,
sportovní aktivity. Mohou se individuálně realizovat i v sociálně terapeutických dílnách.
Naši klienti se s přihlédnutím na jejich zdravotní stav aktivně podílí na vlastním průběhu sociální
služby. Při rozhodování o rozsahu a charakteru sociální služby vycházíme z toho, co uživatel
ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Úplná péče je poskytována pouze
v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná, zejména ze zdravotních důvodů. Ne každý
je však připraven na tyto nové a změněné podmínky, ve kterých si sám či s rodinou neporadí,
přijímat v menší či větší míře pomoc od okolí.
V našich pobytových zařízeních však nemůžeme plně nahradit klientům jejich přirozený a vlastní
domov. Proto je naším hlavním cílem a úkolem zajistit jim takové prostředí, které by co nejvíce
odpovídalo domácím podmínkám. Všem našim uživatelům napomáháme udržet si co nejvyšší
míru soběstačnosti a samostatnosti při řešení jejich životních situací a při zvládání každodenních
činností. Společně s klienty systematicky rozvíjíme a zlepšujeme kvalitu jejich života zejména
udržováním, popř. zvyšováním rozumových, pohybových, komunikačních, praktických schopností a dovedností. 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, invalidní vozíky, držáky francouzských holí, speciální výtahy,
cvičební pomůcky, senior prvky...).
Nedílnou součástí našich činností jsou zdravotní služby poskytované osobám v pobytových
zařízeních nebo jako terénní služby prováděné v domácím prostředí prostřednictvím Nestátního
zdravotnického zařízení Domácí péče. Zdravotnické úkony jsou na rozdíl od sociálních služeb
různou měrou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění.
Naše práce je pro nás posláním. Je založená na skutečné pomoci bližnímu. Dbáme na to,
aby nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskost v situaci,
kde dochází vlastní síly. Usilujeme a podporujeme důstojné a aktivní stáří s cílem zachování
kvality života. Naší snahou je umožnit klientům, jimž jsou naše služby určeny, žít pestrý, smysluplný, odpovědný, plnohodnotný a kvalitní život. Pokud je to možné, snažíme se zabránit
sociálnímu vyloučení. Neustále přizpůsobujeme naši činnost oprávněným a opodstatněným
požadavkům uživatelů.
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Práce v sociálních službách stále není okolím zcela vnímána jako prestižní povolání či obor.
Proto nedílnou součástí naší práce je i osvěta veřejnosti. Ukazujeme na jinou úlohu sociální
péče, než tomu bylo v minulosti, na její místo v moderním a vyspělém státě. Máme neustále
na zřeteli to, abychom veškerým svým počínáním naplnili poslání organizace. Věříme, že jsou
viditelné kvalitativní změny v celé naší práci. Změnily se potřeby, požadavky, ale i kritéria hodnocení našich klientů, ale i široké veřejnosti. Zejména senioři a osoby se zdravotním postižením
se chtějí v pobytových zařízeních cítit opravdu jako doma. Je to jejich poslední radost, kterou
ještě mají v životě. Proto jsme jejich druhou rodinou a přáteli.
Město Plzeň se díky systematickému zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb řadí z celostátního pohledu na špičku v republice. Naší trvalou snahou a cílem je poskytovat takový
rozsah služeb, který odpovídá potřebám obyvatel města. Přesto vlivem nárůstu počtu lidí
se zdravotním postižením a průměrného věku osob nejsme schopni kapacitně pojmout
veškeré žádosti občanů na umístění do pobytových zařízení. Příjem do těchto zařízení je spojen
s menší čekací dobou žadatele. Naléhavé případy však řešíme prakticky okamžitě na základě
mimořádného umístění klienta. 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.
Naším trvalým cílem a smyslem práce je napomoct zamezit sociálnímu vyloučení zejména
starších osob, udržet je co nejdéle ve svém sociálním prostředí, podporovat jejich samostatnost
a řešit problémy spojené se stárnutím, postavením seniorů a osob se zdravotním postižením
ve společnosti. Zpětné začleňování těchto skupin obyvatel do společnosti se stává stále
významnější a bude trvale narůstat.
Se zavedením a uplatňováním zákona o sociálních službách úzce souvisí i další významný nástroj.
Je jím zavedený příspěvek na péči, za který si lze nakoupit odpovídající sociální službu dle
individuálních potřeb jednotlivce. Ne vždy si to ale příjemci uvědomují. Potom příspěvek neplní
svůj účel a slouží spíše na finanční přilepšení rodin. Potřebná úroveň pomoci o druhou fyzickou
osobu, vyjádřená příspěvkem na péči dle zákona o sociálních službách, by u pobytových zařízení
měla být minimálně ve II. stupni závislosti. Z  těchto důvodů i my máme snahu preferovat
terénní služby a některé ambulantní služby před pobytovými. Naše služby proto neustále přizpůsobujeme lidem a ne naopak.
Stárnutí je obvykle spojeno s mnoha neduhy, jsou to poruchy paměti, osteoporóza, revmatismus, artróza, demence atd. Snížení tělesné a duševní zdatnosti přináší rostoucí frustraci
z důvodu nedostatku nezávislosti. Společně s tím se starším a nemocným lidem mění kvalita
života a žebříček hodnot. Člověk je vystaven zcela novým situacím, na které dříve nebyl zvyklý.
Obvykle těžko se vyrovnává s těmito změnami a riziky. Stárnoucí lidé si připadají, že jsou přebyteční a že je vlastní rodina a společnost odmítá. Subjektivněji vnímají různé křivdy. Přidruží se
i ztráta společenské prestiže. Znamená to často vzdát se věcí, na které měli dříve dostatek sil,
a přinášely jim radost do života. V této situaci je velice důležité zajistit jeho základní fyziologické
potřeby, zejména aby nebyl osamělý, aby měl zájem o sebe a své okolí a zůstal do jisté míry
aktivní, i když v omezeném rozsahu. Tyto stavy jsou bez cizí pomoci většinou neřešitelné. A tak
se takový člověk musí hlavně spoléhat na jinou fyzickou osobu, na pečovatele. I starší a handicapovaní lidé však chtějí být potřební a užiteční, aby nebyli vyčleňováni ze společnosti, mohli
zdokonalovat sami sebe a vytvářet nějaké hodnoty. Je proto nesmírně důležité, aby tito lidé
našli smysl života, tj. činnost, kterou vyplní svůj volný čas, zapojí svou mysl a budou mít co dělat.
Z  těchto důvodů je důležité ke každému člověku přistupovat individuálně a dobře posoudit
jeho potřeby.
Neustále přizpůsobujeme naše služby a aktivity potřebám a opodstatněným požadavkům
uživatelů. Otevřeně řešíme připomínky a náměty na naší práci, a to jak ze strany samotných
uživatelů, tak i jejich rodin či okolí domova. Velkou motivací jsou pro nás 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. Ve spolupráci s orgány města a Plzeňského kraje průběžně dotváříme široké požadavky
občanů na sociální služby.
MÚSS Plzeň si je plně vědom toho, že je silnou 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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Aktuální trendy potvrzují, že má-li být firma prosperující, flexibilní a konkurenceschopná, musí
jádro celého podnikového řízení tvořit oblast řízení lidských zdrojů. V současné době globálního byznysu a neustálých změn je však nutné, aby personální strategii nezastupoval jen
personalista, ale aby se stala součástí každodenní práce všech manažerů ve firmě. To platí i pro
firmy zabývající se poskytováním sociálních služeb v neziskovém sektoru. Dobře zvolená personální strategie nám pomáhá při sjednocení a usměrnění chování a jednání všech lidí a jejich
celkového rozvoje v souladu s potřebami organizace. Umožňuje nám smysluplné plánování
a řízení veškeré práce s lidskými zdroji.
Kvalitní zaměstnanci jsou v dnešní době velmi důležití. Každý, kdo někoho zaměstnává, vám jistě
potvrdí, že najít v dnešní době spolehlivého člověka, je často mravenčí práce. Pokud takového
získáme, musíme ho střežit jako oko v hlavě. Sehnat a zaučit nového pracovníka je totiž dnes
těžké, finančně a časově náročné. Nejen velké firmy si nyní uvědomují nutnost systematického
řízení lidských zdrojů.
Organizace od zaměstnance očekává loajalitu, nové nápady, kvalitně odvedenou práci.
Zaměstnanec na druhou stranu od firmy očekává záruku trvalého zaměstnání a tím pádem
zajištění pravidelného příjmu, možnost uplatnit své schopnosti, šanci na svůj další rozvoj, dobrý
kolektiv a za svou práci odpovídající odměnu. Cílem řízení lidských zdrojů je skloubit potřeby
a požadavky obou stran - tedy zaměstnance na straně jedné a zaměstnavatele na straně druhé.
Řízení a péče o lidské zdroje by mělo být důležitou součástí práce každého manažera firmy.
Musí být tedy komplexní, systematické a dlouhodobé.
Klíčový je pro nás proces získávání nových vhodných zaměstnanců vstupujících do organizace, jejich formování, fungování a využívání ve firmě. Důležité je propojování jejich výsledků
práce a pracovních schopností se stanovenými záměry a cíli organizace. Neméně významné
je vytváření jejich vztahu k vykonávané práci s dalšími spolupracovníky, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýkají, a jejich osobní uspokojení z vykonávané práce, včetně odpovídajícího
finančního ohodnocení.
Tak jako většina zaměstnavatelů se dlouhodobě potýkáme se značným problémem fluktuace
zaměstnanců a s obtížným nacházením nových kvalitních pracovníků. 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). Dlouhodobě nám chybí obsazení cca 35
pracovních pozic. Práce je na těchto místech jak po fyzické, tak zejména po psychické stránce
velmi náročná. Noví zaměstnanci často nejsou plně ochotni převzít a naplnit náročné poslání
organizace a nároky v práci. Stávajícím zaměstnancům tak nezbývá, než za cenu zvýšeného úsilí
a přesčasů, nahradit chybějící personál. U některých nastává v důsledku toho pocit „vyhoření”.
Pochopitelně velmi významný je i proces neustálého vzdělávání zaměstnanců. Prvořadým
úkolem personální práce je zajistit odbornost a profesionalitu pracovníků. Organizace proto
věnuje nemalé finanční prostředky a úsilí 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. Důležitá
je přitom pravidelnost a soustavnost doplňování znalostí a dovedností na všech úrovních řízení.
Každodenní praxí máme ověřeno, že základem dobrého fungování organizace je vzdělaný,
pozitivně motivovaný a spokojený personál. Prostřednictvím péče o zaměstnance 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 ní. Každý člověk je však jiný a tudíž musí být motivován jinými stimuly. Mimořádnou roli hrají
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.
Nedílnou složkou motivace k pracovnímu výkonu je dobře fungující systém odměňování,
a to jak finančního, tak i nefinančního charakteru. Snažíme se, abychom byli v oblasti odměňování konkurenceschopní. V důsledku vládních úprav platů v druhé polovině roku 2017 se dnes
již nemusíme stydět říci nahlas, jaký je náš průměrný měsíční plat. Můžeme se s ním i s
hrdostí chlubit. Zaměstnancům, dosahujícím velmi dobrých výsledků nebo plnícím větší rozsah
pracovních úkolů než ostatní, jsou navíc poskytovány různě odstupňované osobní příplatky či
odměny. Využívány jsou též odměny za úspěšné splnění mimořádného či zvlášť významného
pracovního úkolu.

7
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K  pozitivní motivaci zaměstnanců jistě přispívají i různorodé benefity. Vychází z platné
Kolektivní smlouvy uzavřené s naší odborovou organizací. Z  fondu kulturních a sociálních
potřeb je například vyplácen příspěvek na penzijní připojištění, jsou dotovány jazykové kurzy,
rodinná dovolená, je zajišťováno bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití zaměstnanců
a rodinných příslušníků. Dovolená na zotavenou je prodloužena o jeden týden. Zaměstnanci
mají k dispozici dotované závodní stravování. Vytváří se programy zaměřené na zdravý životní
styl a prevenci v oblasti péče o své zdraví. Mimořádná péče je v organizaci věnována neustálému
zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.
Strukturu řízení lidských zdrojů uzavírá dobře fungující systém hodnocení zaměstnanců.
Je to jeden z nejvýznamnějších motivačních nástrojů. Je zdrojem informací pro zaměstnance
i pro zaměstnavatele. Přispívá též k diferenciaci v odměňování. Jeho podstatou je skutečně
reálné vidění výkonů a srozumitelná zpětná vazba pro zaměstnance. 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.
V průběhu roku 2017 nebyly provedeny žádné podstatnější změny ve složení pracovních kolektivů a řídících pracovníků. Organizační struktura organizace vychází z platného organizačního
řádu (viz: http://muss.plzen.eu/).
Vrcholové vedení MÚSS Plzeň tvořili v roce 2017
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
Mgr. František Šampalík, 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”
Mgr. Andrea Pěchoučková, Domov se zvláštním režimem „Sněženka”
Mgr. Martina Ronzová, Provozní oddělení Lochotín
Soňa Hlaváčková, 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 stacionář „Jitřenka”
Hlavní řídící dokumenty týkající se fungování organizace MÚSS Plzeň a odměňování zaměstnanců, včetně Kolektivní smlouvy, jsou uloženy na internetové adrese:
http://muss.plzen.eu/
Na následujících grafech je znázorněn vývoj průměrné výše měsíčních platů a počtu zaměstnanců
za roky 2011 až 2017. V  tabulkové části v závěru této výroční zprávy jsou uvedeny podklady,
z nichž grafy vychází.
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rozpočet a hospodaření organizace
Hospodaření příspěvkové organizace MÚSS Plzeň vychází ze zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ten určuje pravidla finančního vztahu zřizovatele
a příspěvkové organizace a postupy pro nakládání se svěřeným majetkem, popř. s vlastním
majetkem organizace. Předpokládá se, že rozdíl mezi příjmy a výdaji vykrývá svým příspěvkem
na provoz zřizovatel, popř. prostředky ze státního rozpočtu, tj. hlavní činnost je nezisková.
Zisk vytvořený v rámci doplňkové činnosti se používá na posílení zdrojů v hlavní činnosti.
Základem pro finanční řízení organizace je zřizovatelem schválený roční rozpočet. Ten stanovuje
výši provozního příspěvku od zřizovatele, očekávaných cizích a vlastních zdrojů a výši nákladů.
Je rozepsán podle druhové struktury. Na tento rozpočet navazují 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 se průběžně vyhodnocuje našimi pracovníky Ekonomického oddělení
a managementem organizace na měsíčních poradách vrcholového vedení. Čtvrtletně jsou
organizovány hodnotící kontrolní dny za účasti zástupců Úřadu služeb obyvatelstvu MMP.
Nedílnou součástí kontroly hospodaření je sledování naplnění zásad pro zadávání veřejných
zakázek, tj. objemu nákupů dle druhového (sortimentního) složení, objemu dodávek podle
dodavatelů a dalších kritérií. Významným nástrojem finančního řízení spotřeby je roční „Plán
nákupů dlouhodobého hmotného majetku, oprav a údržby”. Obsahuje výčet samostatných
akcí dle útvarů, jež jsou v rozhodovací pravomoci investiční komise MÚSS Plzeň.
Pozitivní je skutečnost, že v posledních letech stagnuje závislost naší organizace na cizích
zdrojích (prostředky z rozpočtu města a kraje - viz tabulková část na závěr této výroční
zprávy). Tyto změny jsou důsledkem přijatých opatření směřujících na úsporu vynakládaných
finančních prostředků. Tím jsme v mnoha případech zamezili zbytečnému plýtvání.
Rozpočet hospodaření má stranu výnosů (příjmů) a 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 náleží úhrady z veřejného zdravotního pojištění.
Legislativně je dán rámec pro úhrady od uživatelů vyhláškou č. 505/2006 Sb., provádějící některá
ustanovení zákona o sociálních službách. Jedinou cestou pro dosažení stanovených úhrad je zajistit efektivní využívání 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 2017”. Naše
úsilí negativně ovlivňuje úmrtnost klientů a jejich pobyt mimo zařízení (nejčastěji v nemocnici).
V důsledku toho klesají úhrady za naše služby vlivem vyplacení tzv. vratek. Dočasně uvolněná
lůžka však nelze obsadit jinými klienty, resp. až po nějaké době v případě úmrtí.
Druhým negativním jevem působícím na snižování úhrad je skutečnost, že uživatelé pobytových
zařízení mají nízké příjmy (důchody). V důsledku toho, 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 průměru cca 60-80% 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 jsou do domova umístěni
na základě soudu, pochází ze sociálně slabých rodin a že přes polovinu tvoří nezletilé děti.
Tito klienti hradí dle zákona o sociálních službách jen úhrady za stravu, nebo často také žádné
úhrady.
Platné úhradníky služeb podle jednotlivých zařízení jsou uvedeny na internetové adrese:
http://muss.plzen.eu/
Daří se nám udržet příjmy i za tzv. poskytnutou péči. Pobytovým zařízením sociálních služeb
náleží v plném rozsahu příspěvek na péči přiznaný oprávněným osobám. Uplatňujeme u Úřadu
práce oprávněné požadavky na příspěvky na péči pro naše klienty. V tomto směru se nám
osvědčila i přijatá provozní opatření, která zamezila a eliminovala, aby nezůstávala lůžka
z důvodu neschváleného příspěvku na péči neobsazena. Vyšší příjmy za poskytnutou péči jsou
na druhé straně projevem i výrazného zhoršování zdravotního stavu klientů, což vyvolává zvýšené
náklady na obsluhu o tyto osoby. K zajištění průkaznosti poskytnutých úkonů sociálních služeb
i úkonů péče přispívá elektronický systém sběru dat pomocí osobních přenosných terminálů.
Jedná se o významný nástroj řízení a vnitřní kontroly.
Naši klienti též využívají formou zpoplatněných fakultativních služeb soukromé elektrické
spotřebiče (televizory, rádia, vařiče, ledničky apod.).
Naše terénní služby (Pečovatelská služba) zajišťují velmi široké spektrum úkonů: rozvoz obědů,
úklid, nákupy, péči o hygienu, praní prádla atd. Největší zájem je o rozvoz obědů. Standardně
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jsou poskytovány za úplatu. Služba je bezúplatná jen pro účastníky odboje a pozůstalé manžele
(manželky) po účastnících odboje starším 70 let. Zajištění požadovaných příjmů je pro nás rok
od roku obtížnější. Příčinou jsou jednak omezené provozní kapacity (nedostatek pečovatelů),
tak v této oblasti služeb je poměrně velká konkurence od jiných subjektů. V neposlední řadě
je příčinou špatné využívání příspěvků na péči samotnými uživateli. Klienti používají příspěvek
na péči častěji pro vylepšení rodinného rozpočtu, například na nákup léků, úhradu nájemného
apod., než na zakoupení sociálních služeb. Příspěvek na péči tak neplní svoji funkci.
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 NZZ  - Domácí péče. I v roce 2017 se podařilo udržet úroveň těchto výnosů
(viz tabulková část výroční zprávy).
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. Příspěvek na provoz od zřizovatele se v loňském roce mírně navýšil v důsledku
pokrytí zákonné úpravy tarifních platů zaměstnanců. Druhým nejvýznamnějším externím
zdrojem byla v roce 2017 dotace ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb,
schvalovaná a poskytovaná prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje. Pohybuje se
okolo 35 mil. Kč (viz tabulková část této výroční zprávy). Schvalovací řízení dotace proběhlo
ve dvou krocích, základním, vč. dofinancování, a v kole mimořádném.
V loňském roce se již v praxi plně uplatňovala tzv. „vyrovnávací platba”. Tento termín podle
legislativy Evropské unie souvisí se stanovením použitelného objemu veřejných prostředků
určených na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Pro nás jako poskytovatele
sociálních služeb z toho vyplývaly velmi složité procesní úkony, které jsme museli během roku
zajistit. Administrativu spojenou s vyrovnávací platbou zajišťoval Krajský úřad Plzeňského kraje.
K dobrému hospodaření naší organizace jistě přispěly i příjmy z doplňkové činnosti (hospodářské činnosti). Se souhlasem zřizovatele byl vytvořený zlepšený hospodářský výsledek využit
na krytí ztráty v hlavní činnosti. Z  důvodu dostatečných vlastních zdrojů nebyl v roce 2017
použit investiční fond na posílení zdrojů financování oprav svěřeného majetku.
K  cizím zdrojům náleží také různé druhy darů (finanční a věcné) od fyzických a právnických
osob, případně dědictví. Děkujeme tímto 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 2017 je názorně zobrazena na následujícím grafu.
Podkladová data jsou uvedena v tabulce „Časová řada vybraných nákladů a výnosů”
ve finanční části této výroční zprávy.

Druhou stranou rozpočtu jsou výdaje (resp. náklady). Jejich výše odpovídá disponibilním
prostředkům organizace a na druhé straně jejím potřebám zajišťovat provozní a rozvojové
činnosti v souladu se zřizovací listinou.
Spotřeba u hlavních nákladových druhů kromě osobních nákladů (zvýšily se v důsledku nárůstu
tarifních složek platů vlivem legislativní úpravy) se z dlouhodobého hlediska prakticky nezměnila.
K  udržení tohoto stavu jistě přispěla úsporná opatření uplatňovaná ve všech oblastech
hospodaření organizace.
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Významným nástrojem řízení nákladů a výnosů je zavedený systém vnitropodnikového řízení,
manažerského účetnictví a rozpočetnictví. Umožnil i v roce 2017 naplnit stanovené úkoly
organizace, pro něž byla zřízena. Vedoucí jednotlivých útvarů měli v průběhu roku k dispozici
informace jak o plánovaných výdajích a příjmech, tak znají po ukončení kalendářního měsíce
skutečné plnění podle jednotlivých nákladových a výnosových druhů. V současnosti je takto
řízeno 17 nákladových středisek v hlavní činnosti a 5 nákladových středisek v doplňkové činnosti.
Největší objem vykazují personální (osobní) náklady. Podílí se cca 70% na celkových nákladech. Důvodem je vysoký podíl lidské práce spojené s poskytováním sociálních služeb. Osobní
náklady během roku vzrostly vlivem legislativních úprav tarifní složky platů, a to u většiny
zaměstnanců. Na druhou stranu se nám nedaří i za těchto podmínek naplnit požadovaná
pracovní místa podle schváleného organizačního řádu organizace, především u pracovníků
v sociálních službách pro přímou obslužnou péči.
Druhou největší výdajovou položkou rozpočtu jsou náklady na materiál (podílí se cca 10%
na celkových nákladech). Ze 72% je tvoří spotřebované potraviny ve stravovacích provozech.
Z  přehledů nákladů uváděných v tabulkové části této výroční zprávy je zřejmé, že se celková
roční spotřeba materiálu v průběhu posledních let zásadně nemění. Nedochází ke zbytečnému
plýtvání.
Zbývající nákladové druhy vykazují zhruba stejnou spotřebu. Náklady na energie patří
do oblasti, do které se v minulosti investovalo dost úsilí a prostředků směřujícím k úsporám.
Podařilo se nám i v loňském roce mírně snížit spotřebu. Na nákladech za energie se zhruba
z 49% podílí spotřeba tepla, která je velmi ovlivněna počasím v průběhu roku a z tohoto
důvodu se obtížně rozpočtuje její výše.
Plánované opravy a údržba probíhaly během celého roku na základě požadavků jednotlivých
útvarů. Základem byl investiční komisí sestavený „Plán realizace nákupů hmotného majetku,
oprav a údržby” na rok 2017. Podařilo se vzhledem k dobrému hospodaření realizovat většinu
oprávněných a efektivních potřeb vnitropodnikových útvarů.
Daří se na optimální úrovni držet i náklady na externí služby. Je to zejména odrazem přijetí
velkého množství operativních opatření na úspory.
Součástí „Plánu realizace nákupů hmotného majetku, oprav a údržby” na rok 2017 byl i nákup
drobných hmotných předmětů a vybavení do 40 tis. Kč v pořizovací hodnotě. Podařilo
se nám v důsledku dobrého hospodaření zrealizovat většinu plánovaných nákupů. Byly směřovány zejména 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. Nedílnou součástí
jsou i úkony finanční kontroly v jakékoliv fázi pořízení. K prokazatelnosti přispívá také 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 2012 až 2017. Graficky je struktura nákladů za rok 2017 znázorněna
na následujícím grafu.

Za celou organizaci (za hlavní a hospodářskou činnost) byl docílen zlepšený hospodářský
výsledek ve výši 1 505 tis. Kč.
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Naše rozvojové aktivity lze rozdělit na ty, které věcnou formou napomáhají k tomu, aby byli
naši klienti spokojenější při užívání námi poskytovaných sociálních služeb, a na ty, které jsou
zaměřeny na celkové vylepšení života uživatelů v domovech, jejich psychiky a kulturního
a společenského vyžití.
Jak již bylo v předchozí části výroční zprávy zmíněno, dobré hospodaření organizace nám
umožnilo v roce 2017 věnovat nemalé finanční prostředky na nákup drobných předmětů,
na opravy svěřeného majetku, nakoupili jsme také některé investiční předměty.
Mezi významnější nákupy dlouhodobého majetku v roce 2017 můžeme namátkou uvést
(dle jednotlivých zařízení):
sedací vana s bočním vstupem (DZR „Čtyřlístek”) za cca 285 tis. Kč, 2 ks referentská vozidla
(NZZ Domácí péče) za cca 470 tis. Kč, užitkové vozidlo (stř. Dopravy a služeb) za cca 600 tis. Kč,
průmyslová pračka a 2 ks bubnových sušičů prádla (Prádelna Lochotín) za cca 670 tis. Kč,
nářezový stroj (Stravovací provoz Lochotín) za cca 190 tis. Kč aj.
Investice vhodně doplňuje nákup drobných předmětů a vybavení jednotlivých útvarů. V roce
2017 jich bylo pořízeno za 7,4 mil. Kč. Průběžně podle potřeby probíhá na všech zařízeních
výměna opotřebovaného nábytku a vybavení pokojů pro klienty (např. polohovatelná lůžka,
noční stolky, antidekubitní matrace, televizory, toaletní křesla, záclony, obrazy, výzdoba aj.).
Doplňují se různé ergoterapeutické, kompenzační a zdravotnické pomůcky nových trendů pro
uživatele. Pokoje klientů a společné prostory jsou pravidelně moderně vymalovány. Postupně
se upravují kuchyňky. Centralizací prádelen a stravovacích provozů se zlepšil komfort praní
a vaření stravy jak pro uživatele, tak i pro personál.
Nemalé prostředky jsou věnovány ve všech zařízeních na opravy. Celkově bylo za tímto účelem
vynaloženo 9,7 mil. Kč, z toho tvořily opravy objektů svěřených do správy cca 7,6 mil. Kč.
Činnost organizace v roce 2017 plně navázala na předchozí desetiletí. Ve veškeré naší práci
a úsilí se v pobytových zařízeních a u ambulantních služeb promítala naše snaha trvale zlepšovat
životní prostředí a životní komfort našich klientů. U terénních služeb (pečovatelské a ošetřovatelské služby) bylo cílem zajistit co nejlepší podmínky k životu ve vlastním domácím prostředí.
Při naší práci se neopomíjelo ani trvalé zlepšování pracovních podmínek našich zaměstnanců.
Naše činnost spočívá také v tom, že nahrazujeme klientům podle možností jejich rodinu. Usilujeme o to, aby se v našich pobytových zařízeních cítili opravdu jako ve svém vlastním domově,
rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti. Připravujeme pro ně nabídku velkého množství
kulturního, sportovního a společenského vyžití a zájmových aktivit. Dobré prostředí vytváří
také kvalitní a chutná strava. Mají zajištěnou komplexní ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační
a terapeutickou péči.
V pobytových zařízeních mají naši uživatelé naprostou volnost. Organizují si svůj volný čas.
Mohou podle svých schopností (s ohledem na případný zdravotní handicap) kdykoliv navštěvovat kina, divadla, výstavy, obchody, přijímat své přátele a rodinu a aktivně se podílet na společenském životě. Zprostředkováváme jim potřebné služby i přímo v zařízení či přímo na pokojích,
např. holiče a kadeřníka, fotografa, duchovního apod. Jsou omezeni pouze s ohledem na svůj
zdravotní stav a na vlastní fungování a život v domově. Většina aktivit je ale umožněna
i imobilním klientům. Personál domovů pro ně organizuje vhodné činnosti.
Na každém uživateli je volba, zda využije svůj volný čas svým přičiněním, nebo s využitím aktivit,
které nabízíme. Pro obyvatele našich domovů vytváříme 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 těchto různých aktivit a terapeutických
programů. Využíváme i takové specifické terapeutické činnosti, jakými jsou například canisterapie a zooterapie nebo reminiscenční terapie, při níž se speciální technikou práce formou
vedení rozhovoru nebo aktivit se seniory vyvolají u nich vzpomínky a minulé životní zkušenosti.
Nově se ve všech zařízeních zavedla metoda bazální stimulace. Pobytová zařízení a jejich
personál je certifikován jako „Pracoviště pracující s prvky konceptu Bazální stimulace”.
Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných.
Je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání,
komunikace a pohybu.
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. Zpříjemňujeme vnitřní prostory barevnými úpravami.
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 nářadí v zahradách je přizpůsobeno
věku a zdravotnímu stavu starších osob.
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Nedílnou součástí vnitřního vybavení pobytových zařízení jsou různé rehabilitační, terapeutické,
sportovní a fitness speciální pomůcky. Jsou přizpůsobeny věku a zdravotnímu stavu uživatelů.
Již několik let jsou v rámci ergoterapeutických aktivit využívány dvě jurty (v DZR „Sněženka”
a v DZR „Petrklíč”). Navozují u každého tak potřebný a blahodárný pocit tepla domova.
Pečovatelská služba nabízí pro své klienty celou řadu fakultativních služeb. Mají možnost
si např. za nízkou úhradu vypůjčit pro sebe či svoji rodinu různé kompenzační pomůcky,
včetně např. polohovacích postelí.
Výčet uskutečněných činností podle jednotlivých zařízení sociálních služeb by byl jistě značně
rozsáhlý a přesáhl by rámec této výroční zprávy. Proto připomeneme jen některé. Jediné naše
ambulantní zařízení - Denní stacionář „Jitřenka” - bylo původně určeno pro děti s mentálním
postižením. V současnosti jsou jejími klienty i senioři. Celkově se počet klientů pohybuje
pouze okolo dvaceti. I přes jejich věkovou různorodost a obtíže s tím vyvolané, může se zařízení
pochlubit rozsáhlou činností. Velký úspěch má tradičně taneční vystoupení klientů na motivy
muzikálu Rebelové. Například na akcích „Šikovné ruce” (akce MMP), na přehlídce tvořivosti
a schopností dětí s postižením v Tachově „Prostor pro duši”, naší „Zahradní slavnosti”
a na „Festivalu na konci léta” v Plzni. Velmi dobrá spolupráce je navázána s muzikoterapeutem
p. Mgr. Radkem Harvánkem. Během roku se klienti stacionáře zúčastnili celé řady dalších
aktivit, například střelecké soutěže v Lobzích „HANDICAP SHOOTING CUP 2016”, Osmiboje
ve Zbůchu, navštívili různé plzeňské výstavy, plzeňská divadla, kino, velikonoční a vánoční
trh, výchovný koncert, meditační zahradu v Doudlevcích, „Čertí olympiádu” (FP ZČU  Plzeň),
ZOO, Cirkus Jo-Joo a další. Mezi hezké a během roku pravidelné akce lze dále zařadit návštěvy
plzeňského plaveckého areálu, kurzy pečení, zpívání při kytaře, bowlingové turnaje aj.
Také Pečovatelská a ošetřovatelská služba se může prezentovat dobrými výsledky své práce.
Během roku zajistila své služby pro více jak 2 300 klientů, a to jak prostřednictvím Pečovatelské
služby, tak NZZ - Domácí péče.
Naším největším pobytovým zařízením byl v roce 2017 DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek”
ve společném areálu s velkým lesoparkem na plzeňské adrese Kotíkovská 649/15. Na tomto
místě je i centrální stravovací provoz a centrální prádelna. Vzhledem k počtu ubytovaných klientů
by byl i výčet aktivit rozsáhlý. Velký důraz personálu domovů je kladen na neustálé zkvalitňování
poskytovaných služeb. Pro klienty obou domovů a ve spolupráci s nimi byla během roku
zorganizována celá řada tradičních akcí k různým významnějším příležitostem roku, například
masopustní veselice, oslavy Velikonoc, pálení čarodějnic, Mikuláš a pochopitelně vánoční svátky
a oslava Silvestra. Většina těchto akcí byla spojena s nějakým hudebním vystoupením k poslechu
či tanci. Často při tom nechybělo i vlastními silami napečené pečivo klientkami domovů. Zlepší
se tím nálada a na chvíli se necítí být osamoceni a společně zapomenou na to horší, co přináší
stáří a nemoci. Vždy je milá přítomnost těch nejmenších, dětí z mateřských škol a mladších žáků.
Přichází během roku za seniory s vystoupeními s různou tématikou. V letním období je vítané
opékání klobásek přímo v zahradě na grilu při zde konaných akcích. Stranou nezůstávají ani
návštěvy různých kulturních představení, koncertů, divadla, výstav, společné přednášky apod.
Výlety do okolí či mimo město jsou často spojené s návštěvou nějaké cukrárny. Nostalgií
a vzpomínkami na „staré dobré časy” zavoněla také jízda historickým motoráčkem „Hurvínek”,
zajištěná pro seniory pobytových zařízení péčí ředitele MÚSS Plzeň p. Ing. Chuchlerem. Senioři
rádi soutěží i v různých sportovních kláních, a to často i přes svůj zdravotní handicap. Mezi
takové aktivity lze jmenovat účast na projektu „Jedeme v tom společně”, organizovaném DS
Vrbno pod Pradědem, který byl zaměřený na pohybové aktivity seniorů („jízda” na šlapadlech
a rotopedech). Senioři sportovali také na „Osmiboji seniorů a zdravotně postižených” ve Zbůchu,
organizovaném OSS MMP pod záštitou p. Bc. Evy Herinkové, náměstkyně primátora města
Plzně. Přivezli si i několik cen. Ani ve vyšším věku lidí není zapovězeno vzdělávání. Důkazem
toho je úspěšné absolvování klientů domovů již V. ročníku Seniorského Lycea zakončeného
promocí, blahopřáním od rodinných příslušníků a koncertem houslistů.
Rozsahem překračujícím DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek” se opět stala tradiční „Zahradní
slavnost”, organizovaná již po devatenácté. Byla na téma „V rytmu první republiky”. Zúčastnit
se jí mohli všichni uživatelé i z jiných pobytových zařízení MÚSS Plzeň, včetně imobilních,
ale i hosté z okruhu jejich rodin. Pozvání přijali i zástupci vedení města Plzně. Počasí nám přálo
a tak mohli přímo v prostředí zahrady vystoupit se svými příspěvky uživatelé i z ostatních našich
domovů. Program doplnil „psí tanec” Dog Dancing, vystoupení žáků ZUŠ Chválenická Plzeň,
následovala ukázka Šibřinkové secvičené TJ  Sokol Plzeň, přehlídka prvorepublikové módy
a program zakončoval hodinovým koncertem Junior Orchestr. Všichni uživatelé a pozvaní
hosté se mohli občerstvit grilovaným masem a klobáskami, limonádou, čajem nebo kávou.
Tradičně byl na slavnosti stánek nabízející dárky a výrobky pro radost z dílny našich klientů.
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Konec roku již tradičně patřil oslavám kouzelného adventu. Začínal se rozsvěcováním vánočního
stromu. Každý si mohl při hudebním vystoupení zazpívat nějakou vánoční koledu. Dovršením
roku jsou vždy štědrovečerní oslavy a příchod nového roku spojený se slavnostním jídlem,
zábavou a upečeným voňavým sladkým pečivem.
V průběhu celého roku úspěšně fungoval reminiscenční, art terapeutický, muzikoterapeutický
a taneční klub a probíhalo zdravotní cvičení.
V DZR „Sněženka”, DZR „Petrklíč” a DS „Kopretina” jsou aktivity podobné těm v DS
„Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek”, jen s menším počtem uživatelů. Limitující je pochopitelně
zdravotní stav jednotlivých obyvatel domovů, zejména zdravotní omezení a imobilita.
Jmenujme jen některé další úspěšné činnosti a akce, které dosud nebyly uvedeny. Jsou to například v DZR „Sněženka” účast na projektu Pomáhej pohybem (patronem byla Nadace ČEZ),
projektu Ježíškova vnoučata (zaměřený na získání věcných darů pro 3 jednotlivce z řad uživatelů),
návštěva v Pivovarském muzeu v Plzni, výlety po Plzni (např. k Boleveckému a Šídloveckému
rybníku), uspořádané ve spolupráci se studenty SOŠ prof. Švejcara, aj. Spolupráce s nimi
se odvíjí i v mnoha dalších oblastech činnosti. Radost uživatelům přineslo vystoupení Plzeňské
bublinky, Dobřanské bábinky, dětí z několika základních škol a 55. mateřské školy v Plzni aj.
Také DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč”, ač nejmenší domovy, vytváří pro uživatele mnoho
vhodných aktivit charakterem podobných jako ostatní pobytová zařízení. Jmenujme například,
uživatelé rádi vzpomínají na výlet na zámek Kozel, do meditační Hruškovy zahrady, na výstavu
hub, výstavu Magičtí Lucemburkové aj. Vždy potěší za hezkého počasí grilování na terase
domovů, zejména je-li doplněno hudebním vystoupením. Jedenkrát za dva měsíce probíhá pro
klienty canisterapie a felinoterapie. Principem těchto aktivizačních metod je kontakt se psem
nebo s kočkou. V průběhu celého roku jsme zajišťovali pro naše klienty také muzikoterapii
a cestovatelský klub, doplněný přednáškami a promítáním cestopisných filmů. Každý měsíc
je pořádána přímo v domově bohoslužba. Podle konkrétních akcí se mohli uživatelé společně
zúčastnit různých výstav, trhů, koncertů, posezení v kavárničce aj. Jednalo se opravdu o pestrou
nabídku aktivit. Uživatelky domovů jsou také pyšné na své mobilní zahrádky umístěné
na terasách domovů, kde pěstují bylinky a různé květiny.
Posledním jmenovaným pobytovým zařízením je DOZP „Nováček”. Je svým charakterem oproti ostatním našim domovům specifickým zařízením. Jeho klienty jsou převážně nezletilé děti
s mentálním postižením. Zbytek tvoří mladí dospělí do 35 let věku. Navzdory zdravotnímu stavu
žijí uživatelé opravdu bohatým vnitřním životem. Personál domova vytváří pro ně v závislosti
na věku a na zdravotním stavu značné množství různorodých aktivit. Děti vždy vítají společné
vycházky do města při různých příležitostech, např. na Slavnosti svobody, pouť U Svatého Jiří
v Plzni, do plzeňské ZOO, aj. Rády vzpomínají na plavbu parníkem po Hracholuské přehradě
a na výlet na zámek Kozel. Během roku klienti využívali významných událostí ke konání různých
akcí, např. si připravili Maškarní diskotéku, Velikonoční či Vánoční pečení, Mikulášskou nadílku,
ve spolupráci s divadlem Pluto, Vánoční setkání s rodiči spojené s vystoupením uživatelů, aj.
Děti se rovněž zúčastnily akce „Spolu mezi domy” uspořádané pod záštitou starosty ÚMO  1
p. Mgr. Miroslava Brabce a ve spolupráci s denním Stacionářem „Človíček” z Plzně. Divadlo
Letadlo jim připravilo představení „V korunách stromů”. Pokračovala úspěšná spolupráce
se Sborem dobrovolných hasičů z Touškova.
Během roku proběhla akce „Plzeň žije zdravě - dáme to”, pořádaná Odborem sociálních služeb
MMP. Děti si i zasoutěžily na 16. ročníku přehlídky tvořivosti a schopností dětí s postižením
„Prostor pro duši” v Tachově. Jako každoročně se i uživatelé DOZP zapojili do střelecké soutěže
v Plzni v Lobzích „HANDICAP SHOOTING CUP 2016”. Byla organizovaná OSS MMP ve spolupráci se střeleckým klubem Dukla Plzeň. Velice úzká je spolupráce DOZP „Nováček” s naším
Denním stacionářem „Jitřenka”, se kterým společně vystupují s tanečními programy, navštěvují
různé akce, a to i mimo Plzeň. Domov velmi dobře spolupracuje též s Centrem sociálních služeb
Stod a s Integrovanou střední školou živnostenskou v Plzni. Organizačně rozsáhlejší činností
byl pro uživatele domova několikadenní rehabilitační pobyt v Kašperských Horách.
DOZP „Nováček” významnou měrou přispívá i ke zlepšování životního prostředí, a to sběrem
druhotných surovin - víček od PET lahví, kartonů, novin, časopisů aj.
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.
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. Tradicí se stal
i měsíčník „Zpravodaj”, vydávaný MÚSS Plzeň, do kterého mohou jak všichni zaměstnanci,
tak uživatelé posílat své příspěvky a fotografie a slouží k propagaci toho dobrého,
ale i k případným kritickým připomínkám.
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CESTY dalšího rozvoje
Je to již celé desetiletí, co začal platit nový zákon o sociálních službách. Zajistil, aby poskytovatelé sociálních služeb zcela změnili přístup ke své práci a pochopitelně i ke svým klientům.
Významnou měrou k tomu přispěly zákonem stanovené standardy kvality, které se staly
zárukou dobré úrovně poskytovaných sociálních služeb. Je tomu tak i v případě MÚSS Plzeň,
který má v tomto směru rozhodně co nabídnout.
Dosavadní vývoj nám dává za pravdu, že přestože velký důraz dáváme terénní a ambulantní
formě poskytování služeb sociální péče, svoji nezastupitelnou funkci mají služby poskytované
pobytovou formou. Z analýz krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb vyplývá,
že je nezbytné soustředit pozornost na podporu služeb pro lidi se specifickými potřebami
ve smyslu § 50 zákona o sociálních službách - tj. na domovy se zvláštním režimem. Naším
trvalým cílem práce zůstává v maximální možné míře zachování života v přirozeném prostředí,
zejména u seniorů. Současně však musíme zajistit odpovídající služby pobytového charakteru
v závislosti na situaci konkrétního člověka. Ruku v ruce s tím jde i naše snaha o humanizaci
pobytových zařízení sociálních služeb.
Z  důvodu stárnutí našich uživatelů v pobytových zařízeních (80letých a starších), výrazného
zhoršování jejich zdravotního stavu a zajištění jejich specifických potřeb bylo nutno přistoupit
od 1.1.2018 ke kroku sloučení našich domovů pro seniory s domovy se zvláštním režimem
na jednotlivých adresách na DZR „Čtyřlístek” a na DZR „Petrklíč”. Celková kapacita všech
pobytových zařízení zůstala zachována. Toto opatření není v rozporu se Střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje, ani s Komunitním plánem sociálních služeb na úrovni
města a kraje. Vidíme, že námi nastoupená cesta do nejbližší budoucnosti je správná.
V předchozích letech zrealizovaná racionalizační opatření a cílená na stravovací provozy,
prádelny a útvar údržby již přináší pozitivní ekonomické výsledky a plně se potvrzuje jejich
správnost. Vedlejším efektem je vnesení pořádku do všech těchto obslužných činností a jejich
rozšíření. Rádi bychom v nejbližší budoucnosti ještě vylepšili oblast stravování našich klientů,
zejména v pobytových zařízeních, výstavbou centrální kuchyně a zavedením tabletového systému výdeje stravy. Připravuje se rovněž vybudování zázemí pro personál útvaru pečovatelské
a ošetřovatelské péče na adrese Klatovská třída 90 v Plzni.
Naše organizace je otevřena spolupráci i s ostatními poskytovateli sociálních služeb, městskými
i dalšími profesními organizacemi. Společně se podílíme na řešení problémů a vzájemně
si předáváme zkušenosti v souvislosti s poskytovanými sociálními službami. Velmi úzká
je i spolupráce se zástupci organizací seniorů a zdravotně postižených občanů. Spolupracujeme
také s plzeňskými školami všech stupňů.
Děkujeme všem našim uživatelům, zaměstnancům, zástupcům města a kraje, spolupracovníkům,
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.
Na závěr této výroční zprávy veřejně prohlašujeme a garantujeme, že: „Plně ručíme za vysokou
jakost své práce, a že naše služby mají kvalitu stanovenou předpisy v této oblasti”.
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ROZVAHA
k 31.12.2017
(v tis. Kč)

Finanční část
AKTIVA

PASIVA

Stálá aktiva (netto) - celkem

105 173

Vlastní kapitál

130 859

dlouhodobý nehmotný majetek

0

jmění účetní jednotky

102 558

105 173

fondy účetní jednotky

26 796

výsledek hospodaření

1 505

dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva - celkem

Cizí zdroje

35 588
35 588

zásoby

1 374

krátkodobé závazky

pohledávky

6 164

z toho: přechodné účty pasivní

z toho: přechodné účty aktivní

107

finanční majetek (krátkodobý)

53 736

AKTIVA CELKEM

výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2017
(v tis. Kč)

61 274

166 447

2 589

bankovní úvěry

0

PASIVA CELKEM

166 447

Název položky

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Spotřeba materiálu

21 833,1

1,1

Spotřeba energie

8 717,1

19,1

Služby

21 028,3

22,1

Osobní náklady

145 484,8

276,4

Odpisy dlouhodobého majetku

4 062,4

0,0

Náklady z DDHM

7 451,4

0,0

743,8

62,1

NÁKLADY CELKEM

209 320,9

380,8

Výnosy z prodeje služeb

131 125,0

647,7

198,8

0,0

Ostatní náklady

Zúčtování fondů
Ostatní výnosy

618,2

130,1

Příspěvky a dotace na provoz

78 486,8

0,0

VÝNOSY CELKEM

210 428,7

777,8

1 107,8

397,0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Veškeré poskytované sociální služby
jsou spolufinancovány Plzeňským krajem
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Časová řada vybraných
 nákladů a výnosů
(v tis. Kč)

Finanční část
Ukazatel
Spotřeba pohonných hmot

2012

2013

2014

2015

2016

2017

794

707

695

604

586

620

14 627

14 350

15 434

15 280

15 436

15 755

Spotřeba ostatního materiálu *)

8 635

11 976

13 231

12 150

10 074

12 911

Spotřeba elektrické energie

Spotřeba potravin

3 917

3 614

3 065

2 979

2 812

2 662

Spotřeba plynu

383

143

263

329

362

198

Spotřeba tepla

4 764

4 920

3 833

5 285

4 948

4 258

Spotřeba vody

1 940

1 740

1 946

1 743

1 835

1 618

Opravy a udržování

9 141

11 253

13 004

10 985

9 915

9 764

Ostatní služby

15 329

14 045

11 314

11 869

11 765

11 165

Mzdové náklady

82 658

82 659

86 784

90 628

93 046

106 874

Zákonné sociální pojištění

27 862

27 890

29 269

30 447

31 239

35 775

Odpisy dlouhodobého majetku

5 926

3 572

3 595

3 853

4 109

4 062

Ostatní náklady

2 562

2 563

2 642

2 511

3 354

4 039

178 538

179 432

185 075

188 663

189 481

209 702

Příspěvek na provoz MMP

31 455

30 408

30 465

30 132

33 359

43 446

Provozní dotace ze SR

28 112

27 133

31 622

32 563

29 638

35 041

Tržby z prodeje vlastních služeb

101 013

105 272

106 053

106 611

110 632

114 119

Tržby od zdravotních pojišťoven

16 325

16 044

16 559

19 014

18 833

17 653

Zúčtování fondů

832

150

123

92

124

199

Ostatní výnosy

811

431

524

369

141

748

178 548

179 438

185 346

188 781

192 727

211 207

10

6

271

118

3 246

1 505

Náklady celkem

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Poznámka: *) Včetně drobného dlouhodobého majetku.

Časová řada 
průměrných měsíčních 
platů a přepočteného
počtu ZAMĚSTNANCŮ

Ukazatel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Průměrný měsíční plat

22 160

22 156

23 079

23 737

25 692

29 144

Přepočtený počet zaměstnanců

306,0

304,4

306,9

311,2

294,8

294,9
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Obložnost
provozovaných zařízení
 v roce 2017

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

99,00

DZR „Čtyřlístek”, Kotíkovská 649/15

224

98,58

DZR „Petrklíč”, Západní 1315/7

23

95,80

DS „Sedmikráska”, Kotíkovská 649/15

62

99,20

DS „Kopretina”, Západní 1315/7

38

98,93

Denní stacionář „Jitřenka”, Zábělská 5/43

24

74,22

DOZP „Nováček”, Rabštejnská 1618/29

44

91,96

Zařízení

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

2013

2014

2015

2016

2017

1 171

1 316

1 182

1 078

1 003

37 085

37 105

35 428

30 822

27 779

1 347

1 434

1 307

1 281

1 263

Ošetřovací dny PS

169 249

162 195

154 107

161 231

156 750

Rozvážka obědů (počet za rok)

162 615

151 532

142 993

147 353

145 246
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Název společnosti
Sídlo společnosti
Datum zapsání
do obchodního rejstříku
Identifikační číslo
Daňové ident. číslo
Předmět činnosti

Identifikační údaje, adresář
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
24. září 2004
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580
000 75 345
CZ00075345
MÚSS Plzeň zajišťuje dle zřizovací listiny ze dne 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
c)

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

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
2018

