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Vánoční a novoroční přání
ředitele organizace
Vážení uživatelé, vážení zaměstnanci, vážení přátelé, vážení čtenáři,
dovoluji si Vám všem na tomto místě a v tomto adventním čase
co nejsrdečněji popřát radostné a veselé prožití svátků vánočních,
svátků prožitých v kruhu blízkých v plné osobní a rodinné
harmonii, svátků plných radostných setkání, svátků plných lásky,
dárků a rozzářených očí.
Zároveň mi dovolte popřát Vám osobně, Vašim blízkým a známým
mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti i osobních a profesních
úspěchů v nadcházejícím roce, v roce 2009.
Ing. Vladimír Chuchler – ředitel MÚSS Plzeň
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Vánoční
a novoroční
přání členek
ZV odborové
organizace
Drazí zaměstnanci a vážení
uživatelé,
k blížícím se vánočním svátkům
Vám všem přejeme hodně
odpočinku, klidu a pohody,
vstřebávání plnými doušky
vánoční atmosféry plné vůně
jehličí, mlsání cukroví, zpívání
koled a padajících sněhových
vloček za okny.
Přejeme Vám bohatého Ježíška
hlavně ve smyslu bohatství
duševního, abyste pod stromečkem našli dlouhotrvající lásku,
porozumění, úsměvy a štěstí
z maličkostí, protože to jsou
ty dary nejcennější. To jsou ty
nejdůležitější věci, které bychom
ze srdce přáli každému.
Na Silvestra se s chutí rozlučte
se starým rokem, ať byl dobrý
nebo zlý a uvítejte nový rok
2009 s pozitivním výhledem,
elánem a úsměvem.
Po celý rok 2009 hodně zdraví,
štěstí, lásky, pracovních i osobních úspěchů Vám i celým
Vašim rodinám srdečně přejí
členky výboru Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České
republiky, Městského ústavu
sociálních služeb města Plzně

DOZP Nováček na cestách
Díky finančnímu sponzorskému daru ÚMO
Plzeň 1 si mohli uživatelé sociálních služeb Domova
pro osoby se zdravotním postižením Nováček v Plzni
uspořádat několik poznávacích výletů. V srpnu si
užili plavbu parníkem na přehradě Hracholusky.
V září navštívili pražskou zoologickou zahradu,
kde poznali řadu zvířat, která dosud znali jen
z obrázků nebo televize. Obdivovali statné slony,
nádherně vybarvené tygry, krmení lvů, skotačící
vydry, majestátné lední medvědy, vegetaci v tropických pavilonech. Zábavu si užili při pozorování goril
v jejich výběhu. Z Prahy všichni odjížděli plni dojmů,
nových poznatků a radostných zážitků.
V listopadu uživatelé DOZP Nováček navštívili
útulek pro opuštěné a týrané koně v Miřkově
u Horšovského Týna. Majitelka útulku je seznámila
s každým ze 14 ustájených koní. Vyprávěla o jejich
osudech, o tom co mají a nemají rádi, jak se jmenují
a co umí. Uživatelé přivezli pro koně dárky: tvrdý
chléb, jablka a mrkev. Někteří koníci se nechali
pohladit, ale kvůli nepříznivému počasí byli pouze
ve stáji. Až je opět navštívíme o letních prázdninách,
prohlédneme si svět z koňského hřbetu. Paní majitelka nám slíbila, že se povozíme. Už se všichni moc
těšíme!
Jana Kryčová
vedoucí útvaru Sociální služby DOZP Nováček

■ Odas jede pro vás
Již více než tři roky trvá spolupráce taxislužby Odas s Domovem
pro osoby se zdravotním postižením Nováček v Plzni, Rabštejnská 29.
Pan Pavel Chlad, který je majitelem této firmy, se svými zaměstnanci se
stali kamarády všech obyvatel domova. Vždyť je vozí zdarma na různé
zábavné a poznávací výlety a akce.
Každý rok společně navštěvují psí útulek v Plzni na Valše,
kde nechají pro umístěné pejsky nakoupené granule a piškoty.
Několikrát v roce umožní zajištěním dopravy účast uživatelů sociálních služeb DOZP Nováček na taneční zábavě pořádané DOZP Stod.
Pravidelně se mohou na jaře povozit na kolotočích a využít nabízených
atrakcí Matějské pouti v Praze.
Poslední společnou akcí byla mikulášská nadílka v hotelu
Purkmistr v Plzni Černicích. Pan Chlad spolu s anglickou mateřskou
školou Eufrat připravili pro obyvatele Domova balíčky plné dobrot,
které jim předal Mikuláš, čert a anděl. Po malém občerstvení umožnil
personál hochům a dívkám zkusit si zahrát bowling. To byl zážitek,
na který obyvatelé Domova stále vzpomínají.
Všichni moc děkujeme taxislužbě Odas za dopravu a zprostředkování všech akcí. Těšíme se na další spolupráci a nové společné zážitky.
Personál a uživatelé sociálních služeb DOZP Nováček

■ Petr Fulín pomohl zdravotně postiženým dětem
Peněžitou výhru za druhé místo
v absolutním pořadí okruhového seriálu
„Česká pojišťovna - Škoda Octavia cup”
věnoval automobilový jezdec Petr Fulín
z plzeňského Vekra racing týmu zdravotně postiženým dětem.
Městský ústav sociálních služeb města
Plzně, příspěvková organizace DOZP
Nováček, za finanční prostředky pořídí
stolní tenis a část pak použije na výlety.
Při slavnostním předání daru
připravili jezdci Petr Fulín s Danem Skalickým atraktivní program, při kterém
nabídl dětem nejen možnost nahlédnout
do zákulisí populárních závodů, ale také
si řízení pohárového vozu vyzkoušet
přímo na trenažéru.
A protože se akce konala 4. prosince,
nemohly chybět ani mikulášské balíčky,
které udělaly všem velkou radost. Na
oplátku Petr Fulín od dětí dostal ručně
zhotovený dárek a pozvánku na vánoční
besídku.
„Byly to velice příjemné dvě hodinky
a za částku, rovnající se víkendové
spotřebě pneumatik, si odvážím i fantastický pocit. Tady člověk tak trochu spadne
na zem. Rád bych z této akce udělal
novou tradici, jen je třeba si vždy vyjezdit titul, aby obdarovaní dostávali více“,
řekl Petr Fulín.

Poděkování
ředitele organizace
Vážení uživatelé, vážení zaměstnanci, vážení
přátelé, vážení čtenáři,
dovolte mi, prosím, poděkovat Vám na tomto místě
v souvislosti s blížícím se závěrem roku za spolupráci
v letošním roce.
Děkuji všem uživatelům námi poskytovaných
sociálních služeb, že nám v průběhu letošního roku
dali důvěru a příležitost poskytnout jim naše služby.
Věřím, že služby byly poskytovány v průběhu celého
roku k Vaší plné spokojenosti, dle Vašeho přání a při
respektování veškerých pravidel a norem týkajících
se základních lidských práv a svobod.
Jsem přesvědčen, a dovoluji si Vás o to touto
formou požádat, že nám dáte šanci a důvěru poskytovat Vašim osobám sociální služby i v nadcházejícím roce. Velmi rád se budu, jako ředitel organizace
poskytující pro Vás sociální služby, o Vaši důvěru
i v následujícím období ucházet.
Děkuji všem našim zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří se na kterékoli pracovní pozici v letošním
roce podíleli na poskytování sociálních služeb našim
uživatelům.
Jsem si dobře vědom, že tento rok byl pro Vás,
naše zaměstnance a dobrovolníky, rokem značně
vyčerpávajícím, rokem, ve kterém jste díky nedostatku
pracovních sil museli využít všech svých fyzických
a psychických sil k bezproblémovému zajištění služeb
pro uživatele. Spokojenost našich uživatelů je důkazem toho, že se Vám tato každodenní práce podařila.
Jsem hrdý na to, že mám kolem sebe přes 300 takto
schopných a zodpovědných spolupracovníků.
Děkuji všem představitelům a zástupcům našeho
zřizovatele, Města Plzně, za podporu, spolupráci a pozornost, kterou v průběhu celého roku věnovali činnosti
naší organizace našim problémům, i veškerým poskytovaným sociálním službám na území velké Plzně.
Jsem si velmi dobře vědom toho, že bez Vaší
nenahraditelné pomoci a ochoty řešit naše problémy
bychom sociální služby pro bezmála 3 a půl tisíce
uživatelů nezvládli.
Děkuji všem našim spolupracovníkům, dodavatelům, organizacím podílejícím se na každodenním
provozu naší organizace za vstřícnou spolupráci při
zajišťování služeb pro naše uživatele.
Děkuji všem občanům, kteří nám v naší činnosti
byli během roku nápomocni vlídným slovem, radou,
upozorněním či kritikou a pomohli nám tak
k neustálému růstu kvality námi poskytovaných
sociálních služeb.
Ing. Vladimír Chuchler – ředitel MÚSS Plzeň

Nadstandardní podmínky
sjednané Vaším
zaměstnavatelem,
MÚSS Plzeň,
u Komerční banky

PROČ PLATIT BANCE,
KDYŽ NEMUSÍTE !
Toto okřídlené heslo slyšíme dnes a denně. Valí se na
nás z televize, rozhlasu a z dalších sdělovacích prostředků.
Ne vždy se dá ale zveřejněným informacím věřit. Nabídce,
kterou dala Komerční banka našim zaměstnancům, se však
rozhodně věřit dá!
Začátkem tohoto měsíce podepsal ředitel MÚSS Plzeň
pan Ing. Vladimír Chuchler dodatek ke smlouvě o spolupráci s Komerční bankou. O skutečně nadstandardních
podmínkách v této bance pro naše zaměstnance v hlavním
pracovním poměru jste byli informováni již ve Zpravodaji
č. 3 z letošního roku. Dodatkem byly rozšířeny výhody
v rámci Firemního programu Domino pro tyto bankovní
produkty:
a) Perfekt konto - zdarma při dosažení měsíčního kreditního obratu ≥ 10 tis. Kč
b) Extra konto -zdarma při dosažení měsíčního kreditního obratu ≥ 35 tis. Kč
c) Premium konto - zdarma při dosažení měsíčního
kreditního obratu ≥ 75 tis. Kč
d) Kreditní karta MasterCard - 1. rok zdarma
e) Osobní úvěr - 50 % sleva z poplatku za zpracování
žádosti
f) Hypoteční úvěr - 50 % sleva z poplatku za zpracování
žádosti
Nic se neděje, ani když se nedodrží měsíční kreditní
obrat pro daný typ účtu. V tomto případě se pouze konto
zpoplatní standardní sazbou, jako ostatním klientům
banky.
A co pro to musíte udělat VY?
Zajít si na naše personální oddělení MÚSS Plzeň pro
potvrzení o pracovním poměru. Budete-li chtít uzavřít
úvěr, též pro potvrzení o výši pracovního příjmu. Tyto
formuláře Komerční banky Vám zde ochotně pomohou
vyplnit. A potom jen jít rychle do kterékoliv Komerční
banky uzavřít účet nebo úvěr a vybrat si veškeré slíbené
výhody. To přece stojí za to!
Jaroslav Plas - ekonom MÚSS Plzeň
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