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Několik slov ředitele organizace
k zaměstnancům MÚSS Plzeň
na počátku roku 2008
Vážení přátelé,
před několika málo týdny se uzavřel rok 2007, rok, který byl jedním
z nejúspěšnějších roků v celé historii činnosti naší organizace.
Na úspěchu MÚSS Plzeň v roce 2007 se podílel svou každodenní prací
každý z Vás.
Každý z Vás má podíl na tom, že jsme v průběhu minulého roku
poskytli své služby většímu počtu uživatelů a to ve všech registrovaných
službách než v letech předchozích, každý z Vás má podíl na tom,
že uživatelé našich služeb byli s našimi službami spokojení, každý z Vás
má podíl na tom, že jsme v průběhu minulého roku podstatným způsobem
zlepšili životní podmínky našich uživatelů i pracovní podmínky našich
zaměstnanců.
Ještě jedenkrát Vám za Vaši práci v roce 2007 ve prospěch našich uživatelů
i ve prospěch naší organizace děkuji.
Je těžké z celého kolektivu cca 350 zaměstnanců vyzdvihnout práci
jednotlivce, ale za každý rok svého působení v organizaci jsem vyhodnocoval nejlepšího zaměstnance, osobně mu poděkoval za odvedenou práci,
ocenil jeho činnost pro organizaci finanční odměnou. Budu tak činit
i nadále, učinil jsem tak i za loňský rok.
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INFORMACE
PRO ZAMĚSTNANCE
Městský ústav sociálních služeb
města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská 90, 301 00 Plzeň, zastoupený
ředitelem organizace Ing. Vladimírem
Chuchlerem a Základní organizace
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Městského
ústavu sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace, Klatovská 90,
301 00 Plzeň zastoupená předsedkyní
Helenou Kurcovou uzavřely dne
21.1.2008 ve smyslu zákona číslo
262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění KOLEKTIVNÍ SMLOUVU,
která je ve smyslu § 26 odst. 1 sjednána
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
v délce 6 měsíců.
Součástí této Kolektivní smlouvy
jsou následující přílohy:
Příloha číslo 1
ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Příloha číslo 2
FOND KULTURNÍCH
A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
Příloha číslo 3
ODBORNÝ ROZVOJ
ZAMĚSTNANCŮ
Každý zaměstnanec Městského
ústavu sociálních služeb města Plzně
se může s touto Kolektivní smlouvou
seznámit na www stránkách MÚSS
Plzeň (http://muss.plzen-city.cz), nebo
u vedoucích zaměstnanců na jednotlivých zařízeních Městského ústavu
sociálních služeb.
S případnými dotazy se můžete
obracet na ředitele organizace,
předsedkyni ZO nebo výbor ZO OSZSP
MÚSS Plzeň (telefonní kontakty na
tyto osoby jsou k dispozici na všech
zařízeních MÚSS Plzeň).
Helena Kurcová
předsedkyně ZO OSZSP MÚSS Plzeň

Několik slov ředitele organizace k zaměstnancům MÚSS Plzeň na počátku roku 2008
Na poslední poradě vedení MÚSS
Plzeň v roce 2007 byla nejlepším
zaměstnancem MÚSS Plzeň za rok
2007 vyhlášena Bc. Eva Žípková
– sociální pracovnice Domova se
zvláštním režimem, Kotíkovská 15.

Na nejvyšší místo mezi zaměstnanci
za rok 2007 ji vynesl její každodenní
přístup k řešení problémů vyvolaných
novým zákonem o sociálních službách,
zavedení systému do sociální práce
v organizaci, její celoroční práce na
standardech kvality sociálních služeb,
velmi ochotná spolupráce s vedením
organizace, nepřetržitá jednání se sociálními odbory, přístup k uživatelům
a spolupráce s ostatními zaměstnanci
i útvary MÚSS Plzeň.
Bc. Eva Žípková byla v průběhu
loňského roku nepřehlédnutelným elementem v činnosti celé organizace
a její práce v průběhu loňského roku
byla právem všemi členy porady vedení
MÚSS Plzeň oceněna titulem: „Nejlepší
zaměstnanec MÚSS Plzeň v roce 2007“.
Ještě jednou jmenované k dosažení
prvního místa mezi zaměstnanci
blahopřeji!
Těším se, že za letošní rok budu
moci nejlepším zaměstnancem naší
organizace vyhodnotit někoho z Vás,
kteří právě čtete tyto řádky a věřte mi,
že mi bude skutečným potěšením právě
Vám na konci letošního poděkovat
za Vaši celoroční práci, a to jako
nejlepšímu zaměstnanci MÚSS Plzeň.
Než však nastane tento okamžik,
je třeba udělat ještě mnoho práce
ve prospěch našich uživatelů i bezproblémovou činnost celé organizace.
Čeká nás společně podstatně náročnější rok než rok minulý. Vstupujeme do dalšího roku, kdy jsou zcela
změněny dříve dlouhodobě nastavené
podmínky (rok 2007 – zákon o sociálních službách, zákoník práce, …).
V letošním roce jsou to změny vyvolané
přijetím zákona o stabilizaci veřejných
financí (nově stanovený výpočet daně

z příjmů u zaměstnanců, poplatky ve
zdravotnictví, novela zákona o sociálních službách, novela zákoníku práce, …).
Věřím, že se nám společně podaří
i tyto nové podmínky překonat
a letošní rok bez problémů zvládnout
a to ke spokojenosti našich uživatelů
i ke spokojenosti Vaší, to je ke spokojenosti každého našeho zaměstnance.
Jistě již každý z Vás, zaměstnanců
naší organizace, zaznamenal, že od
1.2.2008 je v platnosti nová Kolektivní smlouva, která nově upravuje
některé vztahy mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem. Její tři přílohy
řeší odměňování, využívání fondu
kulturních a sociálních potřeb a odborný růst (vzdělávání) zaměstnanců.
Jsem opravdu rád, že společně
dosažené pozitivní výsledky loňského
roku mi umožnily v rámci tvorby
Přílohy č. 1 Kolektivní smlouvy navýšit
některé složky Vašich platů (výsledek
uvidíte už při výplatě platu za měsíc
únor 2008) a věřím, že tato mnou
přijatá opatření povedou ke stabilizaci pracovních sil na jednotlivých
úsecích naší činnosti, zejména pak
ve vícesměnném provozu a v zařízeních
s vysokým pracovním vypětím,
kde jsme v průběhu loňského roku
pociťovali jejich skutečný nedostatek.
Předpokládám, že podobné kroky
v případě zaměstnanců, kterých se toto
uvedené řešení nedotklo, bude následovat (byť jinou formou) v průběhu
prvních měsíců tohoto roku.
Ostatní dvě přílohy Kolektivní
smlouvy mají sloužit všem zaměstnancům k jejich osobnímu vyžití
a jejich odbornému růstu. Doporučuji
vřele každému jejich podrobné prostudování a zamyšlení se nad jejich textem. Společně s předsedkyní odborové
organizace jsme kdykoli k dispozici pro
Vaše případné návrhy, jak ve prospěch
zaměstnanců příslušná ustanovení
příloh Kolektivní smlouvy po vzájemné dohodě ještě vylepšit.
Na tomto místě Vás chci ujistit,
že ředitel organizace, vedoucí zaměstnanci MÚSS Plzeň spadající do poradny vedení MÚSS Plzeň i členky výboru
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče MÚSS
Plzeň si i nadále s plnou zodpovědností
uvědomují, že zaměstnanci organizace
jsou hlavním faktorem úspěchu naší
činnosti. V tomto směru jsme během
loňského roku vedli společné vyjednávání o kolektivní smlouvě a v tomto
směru jsme i nyní společně přístupni

veškerým námětům zlepšujícím výkon
pracovní činnosti i mimopracovní
vyžití zaměstnanců naší organizace.
Jistě každý z Vás již zaznamenal skutečnost, že naše organizace
k prvnímu dni letošního roku trochu
„zeštíhlela“, když naše bývalé provozy Jesle pro děti od 1 do 3 let věku,
Azylový dům a Domov penzion pro
důchodce Doubravka byly předány
jinému provozovateli.
Tyto kroky byly provedeny
z důvodu, že uvedené služby na
jmenovaných zařízeních neodpovídaly
sociálním službám charakterizovaným
v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. V těchto započatých
krocích bude nadále pokračováno
s tím, že naše organizace se bude
specializovat pouze na poskytování
sociálních služeb charakterizovaných
zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Nejbližšími kroky v této souvislosti
jsou převedení úklidových služeb na
dodavatelskou firmu (výběrové řízení
se uskuteční začátkem února) a převod
zbývajících domovů penzionů pro
důchodce (Bolevec a Nová Hospoda)
na domy s pečovatelskou službou.
O všech dalších chystaných krocích
Vás budu prostřednictvím Zpravodaje MÚSS Plzeň informovat tak, aby
byl včas učiněn konec „zaručeným“
zprávám či fámám typu „Vysílá rádio
Jerevan“.
Pokud by přesto vznikly na Vaší
straně jakékoli pochybnosti, potřeba
cokoli společně řešit či nutnost rady
či pomoci, pak jsem Vám i v letošním
roce, stejně jako v letech minulých,
k dispozici pro Vaše dotazy, přání,
rady, náměty či cokoli podobného.
Nadále platí, že pokud zaměstnanec
potřebuje jednat s ředitelem organizace,
může tak učinit kdykoli po sjednání
společné schůzky prostřednictvím paní
Šárky Vopatové – asistentky ředitele
MÚSS Plzeň, tel. číslo: 378 037 601
nebo 602 730 915.
Přeji Vám do letošního roku mnoho zdraví, štěstí a radosti, fyzických
i psychických sil, životního optimismu,
potřebného nadhledu, vždy správné
volby a celoročně usměvavou tvář.
Ing. Vladimír Chuchler
– ředitel MÚSS Plzeň

Jak jsme trávili vánoční čas na Borech
Dne 18. prosince 2007 jsme zažili
velmi pěkné dopoledne. Se svým
vánočním programem za námi přišly
děti z dětského respiračního stacionáře.
Holčičky i kluci za klavírního doprovodu paní učitelek hrdě předvedli,
jaké nové vánoční písničky a básničky
se přes rok naučili. Své vystoupení
pojaly děti velmi profesionálně, což
bylo patrné zejména při pohybovém
projevu, kterým doplňovaly každou
svou písničku nebo básničku. Každý si
musel všimnout, že děti vánoční vystoupení velmi bavilo a že se na něj také
pečlivě připravovaly.
Předali jsme těm malinkým zpěvákům a hercům zároveň vlastnoručně
vyrobené dárečky, které jsme pro ně
vyrobili v naší ergoterapeutické dílně.
Samotným vánočním dárkem pro nás
nakonec nebylo „jen“ shlédnutí vystoupení, ale od dětí jsme dostali také
dárek. Byl jím dětmi vyrobený vánoční
stromeček, který zdobil prostory
Domova po celou dobu Vánoc.
Chceme tímto dětem a paním
učitelkám poděkovat a těšíme se na jejich jarní, leč poslední, vystoupení.
Den nato, 19. prosince, jsme měli
v Domově „Štědrý den“. Dopoledne
nám příjemně plynulo při společném
povídání o vánočních zvycích,
tradičních pokrmech a o významu
Vánoc pro každého z nás. Po svátečním
obědě, rybí polévce a vánočce, jsme

měli dostatek času připravit se na
hlavní bod našeho „Štědrého dne“.
Muži si ve většině případů na sebe
vzali košili s kalhotami, ženy se oblékly
do šatů nebo halenky se sukní.
Když jsme se po všech těchto
přípravách opět sešli v jídelně, už tam
na nás čekal všemi očekávaný host.
Pan Václav Žákovec v doprovodu paní
Anny Volínové. Odpolední vánoční
program mohl začít. Pán Žákovec
odstartoval své vystoupení známými
vánočním koledami, pak už se střídala
jedna líbivá česká písnička za druhou.
Pěkně jsme si zazpívali a velmi příjemně
se bavili. Během posezení jsme měli
také na stole talířky s vánočním
cukrovím, ovocem, štrúdlem a každý
dostal také kávu.
Před koncem vystoupení pana
Žákovce jsme přivítali dalšího hosta,
a sice primátora Plzně, pana Ing. Pavla
Rödla. Důvodem jeho návštěvy bylo
předání dárků elektroniky v podobě
hi-fi věže, domácího kina a mnoha
CD a DVD a dalších pomůcek určených k individuální terapii.
Za posledních tónů vánoční koledy
jsme se začali pomalu loučit. Štědrý
den se vydařil, byl velice krásný a rádi
vzpomínáme.
Uživatelé sociálních služeb Domova
se zvláštním režimem, Klatovská 145

Zajímavá setkání
U příležitosti vánočních oslav
bylo v měsíci prosinci minulého roku
nabídnuto obyvatelům všech pensionů,
kteří mají zájem o jakékoliv aktivity,
zúčastnit se několika zajímavých setkání.
Kromě klasických vystoupení nejmladší generace v pensionech, uskutečněných 22. a 49. Mateřskou školou, jsme
byli pozváni k návštěvě 49. Mateřské
školy v Purinově ulici. Obyvatelé byli
velice překvapeni úrovní a vybavením

školy a na střed města neuvěřitelně
pěknou zahradou.
Po důkladné prohlídce celého
zařízení nás čekaly děti s občerstvením,
dárky, tanečky, kreslením a povídáním.
Byl to velice silný a přínosný zážitek
pro obě strany, zvláště pro obyvatele,
kteří nikdy takovéto zařízení nenavštívili.
Na vánočním posezení spojeném
s vystoupením pěveckého sboru
„Jamáček“ se vytvořila příjemná
atmosféra umocněná konzumací
různých druhů cukroví a moučníků
vlastnoručně vyrobených obyvatelkami. Byl zde prostor k rozhovorům
i možnost si zazpívat.
Největším zážitkem však byl
křest v pořadí již druhé knihy, která
vznikla ve spolupráci našich obyvatel
a studentů z Ústavu umění a designu
při Západočeské universitě v Plzni.
Tentokrát to jsou literárně ztvárněná

vyprávění silných životních zážitků,
ve většině případů spojených s básněmi
a písněmi.
Každý příběh je bohatě ilustrován
studenty. Při křtu, kde byli přítomni
obyvatelé, hosté i studenti se svým
velice vtipným vyučujícím akademickým malířem Mikolášem Axmanem,
vznikla neuvěřitelně zajímavá diskuse. Nechybělo ani malé divadelní
představení a zpěv.
Závěr roku byl oslaven společně
na Silvestra dopoledne, což přispělo
k dobré náladě zvláště těch, kteří byli
pak v posledních hodinách roku sami.
Také zde zajistily bohaté občerstvení
samy obyvatelky. Při vyprávění veselých
příběhů, anekdot a zpěvu zapomněli
všichni na všední starosti a závěrem
si co nejsrdečněji popřáli do nového
roku.
Miroslava Kudrnová, terapeutka DPD

Oranžové kolo nadace ČEZ
Něco pro lepší náladu …
šlapalo v Plzni pro Denní stacionář Jitřenka
Nadace ČEZ v rámci celostátního projektu Oranžové kolo zorganizovala
27. a 28. listopadu 2007 akci v Plzni U Branky.
Oranžové kolo přivezlo do Plzně 100 tisíc korun, které se pomocí dvou oranžových kol měly rozdělit mezi Denní stacionář Jitřenku MÚSS Plzeň a Domov
sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, který provozuje Diecézní charita Plzeň.
Akce začala v úterý 27.11.2007 ve 13 hodin. Ve velkém stanu byla dvě speciálně
upravená oranžová šlapací kola. Jedno pro Jitřenku, druhé pro Domov sv. Zdislavy.
Každé z nich bylo napojeno na světelnou tabuli, kde se měřil počet ujetých kilometrů.
Zájemci z řad kolemjdoucí veřejnosti se mohli rozhodnout, pro které zařízení
budou na kole šlapat.
Poměr našlapaných kilometrů v závěru určil poměr, ve kterém byla určená
částka oběma organizacím rozdělena.
Během obou dnů se do šlapání na oranžových kolech zapojilo mnoho lidí. Poměr
našlapaných kilometrů a tím i přerozdělovaných peněz mezi oběma zařízeními stále
kolísal. O zábavný průběh celé akce se staral konferenciér, který výkony šlapajících
sportovců vtipně komentoval.
Celá akce vrcholila ve středu 28.1.2007 v 16.00 hodin.
Jako poslední se ve sportovním zápolení utkali ředitel MÚSS Plzeň Vladimír
Chuchler a ředitel Diecézní charity Plzeň Pavel Janouškovec. Konečný výsledek
po velkém boji dopadl vítězně pro Jitřenku a ředitel divize Obchod ČEZ Alan
Svoboda předal řediteli MÚSS Plzeň symbolický šek ve výši 50.039,-Kč.
Zaměstnanci i uživatelé Denního stacionáře Jitřenka MÚSS Plzeň děkují všem,
kteří je přišli šlapáním na Oranžovém kole podpořit a Nadaci ČEZ pak za sponzorský dar. Peníze budou použity na nákup pomůcek pro rehabilitaci, arteterapii
a ergoterapii.
Mgr. Věra Hoťková – vedoucí Denního stacionáře Jitřenka

Chytrá maminka
John pozval svoji matku na večeři.
Během večeře si matka nemohla
nevšimnout, že jeho spolubydlící
Julie je velmi pěkná. Už dlouho
měla podezření, že John má se svojí
spolubydlící vztah, a teď byla ještě
zvědavější. Při jídle proto sledovala
jejich reakce, snažila se zjistit, zda
je mezi Johnem a jeho spolubydlící
něco víc než jen pohledy.
Jako by četl její myšlenky, John
povídá: „Já vím, co si musíš myslet,
ale mohu tě ujistit, že Julie a já jsme
skutečně jen spolubydlící!”
Asi o týden později přišla Julie za
Johnem a povídá: „Od té doby, co tu
byla tvoje matka na večeři, nemohu
najít tu krásnou stříbrnou naběračku
na omáčku. Myslíš, že ji mohla sebrat?”
John povídá: „Sice o tom pochybuji, ale pro jistotu jí napíšu”.
Sedl si a napsal: „Milá mami, já
netvrdím, že jsi z mého bytu sebrala
naběračku na omáčku, ani netvrdím,
že jsi ji nesebrala. Faktem však zůstává,
že ode dne, kdy jsi tu byla na večeři,
naběračka chybí. S láskou John.”
O pár dní později dostal John
od své matky dopis a v něm stálo:
„Drahý synu, já netvrdím, že s Julií
spíš, ani netvrdím, že s Julií nespíš.
Faktem však zůstává, že kdyby spala
ve své vlastní posteli, tak by v ní už
dávno tu naběračku na omáčku našla.
S láskou máma.”

Dar kojeneckému ústavu
V předvánočním čase se obyvatelé Domova pro seniory
ze Západní 7, Plzeň rozhodli, že udělají radost těm nejmenším.
Obyvatelky pí. Ságnerová a pí. Procházková pilně pletly
a háčkovaly několik desítek vlněných soupraviček pro děti
v Kojeneckém ústavu s Dětským domovem v Plzni.
K předání daru se do Kojeneckého ústavu vypravily
paní Boudová a paní Ságnerová v doprovodu ergoterapeutky
Evy Drahozalové v sobotu 16.12.2007.
V Kojeneckém ústavu nás mile přivítali a provedli
po oddělení plném dětí. Předání daru potěšilo sestřičky
v Kojeneckém ústavu i obyvatelky DS Západní 7.
Bc. Eva Drahozalová, terapeutka DS Západní 7
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