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Čeká nás těžký rok...

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v minulém čísle Zpravodaje MÚSS Plzeň jsem Vám všem, i Vašim blízkým přál mnoho úspěchů, osobní pohody, štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2013. Toto své přání směrem k Vám jsem učinil s vědomím,
že nás společně, mne, jakožto ředitele MÚSS Plzeň a Vás, jakožto
zaměstnance této organizace, čeká po stránce pracovní velmi náročný
rok, který s sebou přináší velmi podstatné změny, které se v rámci naší
každodenní činnosti dotknou každého z nás.
Dovolte mi, prosím, abych Vám
některé z oněch zmiňovaných změn
v následujícím textu přiblížil, připravil Vás na jejich působení a zároveň
Vás požádal o maximální spolupráci
při eliminaci jejich vlivu na činnost
naší organizace.
Během dosavadní činnosti jsme
společným úsilím vytvořili našim
uživatelům poměrně vysoký standard kvality poskytovaných sociálních služeb. Jsem opravdu velmi
potěšen skutečností, že naši uživatelé
jsou s našimi službami spokojeni,
že naše služby vyhledávají, že jim
naše služby vyhovují a že jsou
nastaveny dle jejich individuálních
požadavků.
Velmi rád bych, za Vaší aktivní
spolupráce, udržel i v letošním
roce současnou úroveň kvality
poskytovaných sociálních služeb
Městským ústavem sociálních služeb
města Plzně na minimálně takové
úrovni, na které jsme společně
stanuli na konci minulého roku.
Mnozí z Vás se nad mou předchozí
větou zřejmě pozastavili a položili
si celkem logické otázky: „Proč náš
ředitel slevuje ze svých dosavadních
požadavků, týkajících se neustálého
zvyšování kvality poskytovaných
služeb?“, „Proč nám v nadcházejícím roce bude stačit pouhé udržení
stávající kvality poskytovaných
sociálních služeb?“

Slovní odpověď na položené otázky
je celkem jednoduchá, skutečná
realizace této odpovědi je však, jak
se Vám pokusím naznačit v následujícím textu, velmi složitá, náročná
a bez Vaší spolupráce nemožná.
Takže nejprve ta jednoduchá slovní
odpověď: „Příčinou změny cíle
organizace z původního požadavku
na neustálé zvyšování kvality
poskytovaných sociálních služeb
na momentální, a osobně doufám,
že krátkodobý cíl, zachování současné kvality poskytovaných sociálních služeb, je současná situace ve
financování sociálních služeb, konkrétně pak situace ve financování
Městského ústavu sociálních služeb
města Plzně pro rok 2013.“
A teď ta složitá realizace odpovědi,
pro přehlednost budu jednotlivé
příčiny a popisované problémy,
které hospodaření naší organizace
v letošním roce ovlivní, uvádět pod
samostatnými níže očíslovanými
odstavci.
1. Zvýšení sazby daně z přidané
hodnoty
Každému z Vás je jistě známa
skutečnost, že počínaje prvním
lednem letošního roku došlo ke
zvýšení obou sazeb daně z přidané
hodnoty a to o 1%. Pro činnost naší
organizace to znamená, že každá
věc, či služba, kterou k zajištění své
činnosti nakoupíme, bude dražší,

počínaje injekční jehlou, přes rohlík,
krajíc chleba, hrnek čaje, opravu
poškozeného vozíku, pracovní oděv,
vytření chodby, ohřátí vody, rozsvícení žárovky a konče spláchnutím
záchodu.
Toto schválené „pouhé“ 1% zvýšení
DPH znamená pro naši organizaci
zvýšené náklady ve výši 1 až 1,5
milionu korun.
2. Zvýšení ceny elektrické energie,
plynu, tepla a vody
Stalo se již v této zemi tradicí,
že k 1. lednu každého kalendářního
roku zvyšují velcí dodavatelé energií své ceny, nezachovali se jinak
ani v letošním roce.
Pokud k tomu připočteme zvýšení
cen tepla dodávaného do námi
provozovaných objektů a vodného
a stočného, které v současné době
dosahuje bez několika málo haléřů
již 88 Kč za 1 kubický metr dodané
pitné vody, dostáváme zvýšené
roční náklady pro naši organizaci
ve výši 900 tisíc korun.
3. Zvýšení cen potravin
Na základě neustále se zvyšujících
cen zemědělských komodit a na základě převisu poptávky nad nabídkou zejména v oblasti vepřového
masa lze důvodně očekávat analytiky trhu potravin avízované zvýšení
cen potravin v rozsahu 5 až 10%.
Pokračování na stranách 2 a 3.

Čeká nás těžký rok...
Dokončení ze strany 1.

Vzhledem k tomu, že roční náklady
na pořízení potravin určených na
přípravu stravy pro naše uživatele
činí cca 14 milionů korun, činí roční
výpadek rozpočtu organizace v této
oblasti 0,7 až 1,4 milionu korun.
4. Snížení příspěvku na provoz
ze strany zřizovatele příspěvkové organizace
Na základě zastupitelstvem města
Plzně schváleného rozpočtu Statutárního města Plzeň pro rok 2013
byly zřízeným příspěvkovým organizacím kráceny příspěvky na provoz pro letošní rok proti roku 2012
o 7,25%.
V praxi to znamená, že v letošním
roce dostaneme na ze strany zřizovatele pro zajištění provozu naší
organizace o 3,2 milionu Kč méně.
5. Snížení dotace pro poskytovatele
sociálních služeb ze státního
rozpočtu
Vzhledem k úspornému Státnímu
rozpočtu ČR pro rok 2013 a následně
ke snížené absolutní částce určené
pro podporu poskytovatelů sociálních služeb ze státního rozpočtu, lze
očekávat snížení dotace poskytované
Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR pro letošní rok o 7,5 až 10 %
oproti roku 2012.
V případě naší organizace tento
výpadek financování bude činit 2,1
až 2,8 milionu korun.
6. Výše úhrad ze strany uživatelů
sociálních služeb
Jelikož i v letošním roce zůstává
nadále v nezměněné formě v platnosti vyhláška 505/2006 Sb., která
upravuje výši úhrad za poskytované
sociální služby, nelze v rozpočtu
organizace počítat se zvýšením
příjmů od uživatelů poskytovaných
sociálních služeb.
Po přečtení výše uvedených bodů
jistě většina z Vás zaznamenala
skutečnost, že k 1.1.2013 na základě
výše uvedených skutečností vykazujeme výpadek v hospodaření organizace oproti právě skončenému
roku 2012 ve výši 7,9 až 9,8 milionu
korun, a to jsme vlastně letos ještě
nezačali nic dělat.

Nechtěl jsem však nikoho z Vás
uvedenými údaji vyděsit, či vyvolat
ve Vás jakékoli pesimistické či poraženecké nálady.
Naopak!
S výše uvedenými skutečnostmi
jsem Vás seznámil z toho důvodu,
aby si jeden každý z nás, zaměstnanců Městského ústavu sociálních
služeb města Plzně, uvědomil, že počínaje prvním dnem letošního roku
je třeba při každodenní práci
používat „vlastní hlavu“, anebo
chcete-li, „zdravý selský rozum“.
V prvé řadě si, jeden každý z nás,
uvědomme, že snížené množství
finančních prostředků na provoz
organizace bude u našich uživatelů
vyvolávat pocit „hůře“ poskytnuté
sociální služby, minimálně se toto
bude projevovat v oblasti přípravy
a poskytnutí stravy neboť zákonitě
nedokážeme za stejné peníze nakoupit stejné množství či sortiment
dražších potravin. To na nás bude
pochopitelně vytvářet zvýšený tlak.
Jsem však hluboce přesvědčen
o tom, že pokud se bude jeden každý
z nás od prvního dne letošního
roku se znalostí výše uvedených
skutečností intenzivně věnovat své
práci, pokud bude přemýšlet nad
jejím vykonáváním i nad věcmi s ní
souvisejícími, dokážeme společně
výše uvedené skutečnosti v rámci
organizace eliminovat a poskytovat
našim uživatelům sociální služby
ve stejné kvalitě v jaké jsme je poskytovali dosud a tím uvedený
zvýšený tlak eliminovat.
Bude nás to, pochopitelně, společně
stát mnoho úsilí, osobní odvahy
i nasazení a mnohdy i bolestivých
personálních opatření.
V letošním roce tak vlivem výše
popsané složité ekonomické situace
nastal, i přes mnoho předchozích
uskutečněných změn, čas realizace
dalších racionálních řešení, která
posunou naši organizaci dále
v oblasti efektivity vynakládaných
prostředků na zajištění poskytovaných sociálních služeb.
V letošním roce očekávám u jednoho každého z nás maximální
racionalitu a aktivní spolupráci při
vynakládání jedné každé koruny
nákladů, stejně jako při získávání
jedné každé koruny příjmů.

Od prvního dne letošního roku
si musí jeden každý z nás všímat
každého kapajícího kohoutku vody,
zbytečně otevřené hlavice topení,
běžícího motoru, spotřebovaného
papíru, zničené pracovní pomůcky,
nakoupené potraviny, zbytečně
zaplacené odpracované hodiny, ...,
stejně jako možnosti získání dosud
nerealizované platby za poskytnutou
službu. Jedině tímto způsobem lze
eliminovat výpadek výše uvedených
finančních prostředků v rozpočtu
naší organizace tak, aby nebylo třeba
výpadek finančních prostředků
v rámci organizace řešit jiným
způsobem, například omezením
osobních nákladů, to je nákladů
na platy a ostatní zabezpečení
zaměstnanců.
Osobně Vám mohu, jakožto Váš
ředitel, a to i za výše popsané složité
ekonomické situace, garantovat, pro
Vás, zaměstnance, velmi podstatnou skutečnost, a sice skutečnost,
že i v letošním roce je na platy
zaměstnanců rozpočtováno a tudíž,
při Vaší aktivní výše popsané realizované spolupráci, bude na platy
zaměstnanců rozděleno minimálně
stejné množství finančních prostředků jako v roce předchozím.
V praxi to znamená, že od prvního
dne letošního roku existuje reálný
předpoklad k tomu, aby výše platu
každého zaměstnance Městského
ústavu sociálních služeb města
Plzně zůstala minimálně zachována
ve stejné výši jako v loňském roce.
Neznamená to však, že všichni
zaměstnanci, a to na jakékoli pozici, budou mít na konci letošního
roku stejný roční výdělek jako
v uplynulém roce.
Protože letošní rok klade rozdílné
požadavky na jednoho každého z nás
a protože se s požadavky letošního
roku bude jeden každý z nás vyrovnávat rozdílně, bude i rozdělení
pohyblivé části platu, tedy odměn,
rozdílné u jednoho každého z nás.
Nicméně, vše mi připadá maximálně spravedlivé, neboť od počátku
roku má jeden každý z nás stejnou šanci na přiznání odměny
zaměstnavatelem ve smyslu §134
zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník
práce v platném znění, to je odměny

za splnění mimořádného nebo zvlášť
významného pracovního úkolu.
Mimořádným pracovním úkolem je
pro letošní rok maximálně efektivní
hospodaření každého jednotlivého
zaměstnance, pracoviště, útvaru
i celé organizace.
Z výše uvedeného vyplývá, že odměny zaměstnancům budou v letošním
roce zaměstnavatelem poskytovány
výhradně za splnění podmínky
stanovené uvedeným ustanovením
zákoníku práce, případně za splnění
cílových odměn (§134a zákona číslo
262/2006 Sb., zákoník práce) vztahujícím se úzce k maximálně
efektivnímu hospodaření každého
jednotlivého zaměstnance, pracoviště, útvaru i celé organizace.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
poté, co jsem měl možnost většinu
z Vás při mých návštěvách na
Vašich pracovištích osobně poznat
a seznámit se s tím, jakým způsobem pracujete a jakým způsobem
o své práci přemýšlíte, jsem
přesvědčen, že společným úsilím
a vzájemnou spoluprací vše společně
zvládneme a na konci tohoto roku
budeme moci naši činnost v letošním
roce společně pozitivně bilancovat.
Cítím a jsem si plně vědom
skutečnosti, že naše organizace má
ve Vás, v našich zaměstnancích,
nevyčíslitelné a nenahraditelné bohatství.
Bez Vaší aktivní pomoci nejsem
schopen úkoly před naši organizaci

v letošním roce postavené splnit,
a proto spoléhám na Vaši každodenní činnost ve prospěch našich
uživatelů, při níž budete používat
především „vlastní hlavu“ a „zdravý
selský rozum“.
Budu Vám po celý rok nablízku
s radou či pomocí, a zároveň se těším
na Vaše názory, náměty a připomínky, které nás mohou posunout v naší
společné činnosti dál.
Ještě jednou Vám všem přeji mnoho úspěchů, osobní pohody, štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce
2013.
Ing. Vladimír Chuchler - ředitel
Městského ústavu sociálních služeb
města Plzně

Spanilá jízda v Denním
stacionáři „Jitřenka“
„Spanilá jízda“ v DS „Jitřenka“ je jako vždy ve
znamení návštěvy pana primátora Mgr. Martina Baxy a paní Mgr. Aleny Hynkové. Na tuto
akci se naši uživatelé vždy těší již několik dní
předem. A to hlavně proto, že tato návštěva
probíhá v přátelském, uvolněném duchu. Každý
rok si připravíme nějaké to vystoupení, během
kterého nás toto úžasné obecenstvo podporuje
opakovaným potleskem. Letos nám „Ježíšek“
z radnice nadělil opět spoustu krásných dárků
do ergoterapeutických dílen, které jsme si ihned
vyzkoušeli. Dokonce i pan primátor se nechal
unést tvořivou atmosférou a vyrobil si drobnost
pro svou rodinu. I když návštěva byla krátká,
bylo to pro nás pro všechny příjemné zastavení
v tomto uspěchaném předvánočním čase.
Petra Chalupová, vychovatelka
Denní stacionář „Jitřenka“

Ententýky dva špalíky,
čert vyletěl...

Mikulášská nadílka
Tradičně 5. prosince do našeho Domova zavítali
Mikuláš, čert a anděl, aby potěšil a možná i trochu
postrašili naše uživatele. Postupně navštívili všechny
pokoje a každého obdarovali „Mikulášskou nadílkou“. Někteří Mikulášovi zazpívali nebo zarecitovali
básničku, někteří se jen nejistě usmívali a slibovali
alespoň malé polepšení. Všem se nakonec Mikuláš,
čert i anděl moc líbili.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“

5.12.2012 nečekaně ráno vyletěl čert z kotle naší
kuchyně DOZP „Nováček“. A když už u nás byl,
přidali jsme mu ještě Mikuláše a nějakou tu
sladkost pro děti. Myslíme si, že tenhle byl
opravdu „pravej čert“.
Za kolektiv kuchyně DOZP „Nováček“
Alena Kryštůfková

Vánoční besídka
v duchu tradic
Kolektiv kuchyně DOZP „Nováček“ letos obohatil vánoční besídku o tradiční dobroty a symboly, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Kapr,
jablečný závin a vánoční cukroví. Slavnostně
ozdobený stůl připomněl, že Vánoce jsou opravdu
za dveřmi. Za kolektiv kuchyně DOZP „Nováček“
Alena Kryštůfková

Tvoření andělíčků
Ve spolupráci s občanským sdružením Motýl jsme, dva dny před
příchodem Mikuláše, tvořili a zdobili anděly z keramiky. Terapeutické dílny, které se nacházejí ve sdružení Motýl, vyplňují
volný čas lidem se zdravotním znevýhodněním. A právě tito
lidé pro naše uživatele připravili polotovary andílků z keramiky.
Na naše uživatele pak zbyla krásná práce si anděly dotvořit podle
vlastních představ a fantazií. Všichni byli s výsledným andělem
spokojení a hrdě si ho odnášeli pověsit do svého pokoje.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
Letos poprvé jsme s našimi uživateli v DS „Kopretina“ a DZR
„Petrklíč“ slavnostně rozsvěcovali vánoční strom na zahradě
Domova. V hale Domova probíhala řada vystoupení. Jako
první se nám se svým programem představily děti z 90. MŠ.
Příjemně nás naladily vánočními koledami. Poté následovalo
vystoupení Aleny Loulové, která nám tentokrát přišla zahrát
na zobcovou a příčnou flétnu. Uživatelé neváhali a známé
melodie z flétny doprovázeli svým zpěvem. Jako poslední
se nám představily tanečnice irských tanců, které svým uměním
mnohé uživatele překvapily a nechyběly tak zvídavé dotazy.
Na závěr jsme se, po vyčerpávajícím programu, odebrali
ke stromu, který jsme rozsvítili. Pro zahřátí samozřejmě
nechybělo svařené víno.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZP „Petrklíč“

Advent v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Rozsvícení adventního stromu
29.11.2012. Začátek adventního času byl v našich Domovech ve znamení,
dá se říci již třetího „ročníku“, rozsvícení vánočního stromu. Byť tento
stojí téměř před hlavním vchodem do Domova, nebylo díky nepříznivému
počasí možné akci uskutečnit venku. Sešli jsme se tedy v jídelně, kde
jsme vyklidili všechny stoly tak, aby se tam mohlo vejít co možná nejvíce
uživatelů. Po přivítání a krátkém slovu vedoucí Domova paní Netrvalové
následovalo vystoupení pěveckého sboru varhanice profesorky Jitky
Chaloupkové, dále zde zněla trubka pana Oty Hellera a za zvuku fanfár
se za okny realizoval krátký ohňostroj. Atmosféru večera dotvářela vůně
prskavek a podávaný punč. Celá akce byla posvěcena přítomností pana
ředitele MÚSS ing. V. Chuchlera.

Mikulášská
nadílka
5.12.2012 procházeli oběma našimi
Domovy dva laskaví Mikulášové,
vlasatá čertice, prostořeký čert
a zlatavý anděl a navštívili, též
podle tradice, všechny uživatele
v jejich pokojích. V nejednom
případě se dočkali básničky nebo
si také společně zazpívali.

Výlet na adventní trhy
Po mikulášské nadílce pořádalo oddělení ergoterapie pro uživatele výlet
na adventní trhy. Na Náměstí Republiky se tak po oba dva dny podívalo
24 uživatelů. 12 vozíčkářů a 12 chodících. Náměstí obešli, prohlédli
různým zbožím vyzdobené stánky a velmi zaslouženou tečkou byl pro
všechny teplý nápoj (káva, čaj, punč) a případně trdelník nebo jiná dobrota.
Uživatelům se výlet moc líbil.

Advent v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Promoce seniorského lycea
Významem velikou událostí, která se svým pojetím vymyká adventnímu duchu, byl závěr ročníku Seniorského lycea.
Probíhalo celý rok, témata přednášek jako: Historie Plzně a jejího okolí, Osobnosti Plzeňského kraje, Fauna a flóra ČR
navštěvovalo pravidelně okolo 30 uživatelů z obou našich Domovů. Promoce se uskutečnila v úterý 11. prosince,
v slavnostně přichystané jídelně DS „Sedmikráska“ zněly fanfáry ze Smetanovy Libuše, česká státní hymna,
Gaudeamus igitur, ale také hudební přednes uvedený krátkým slovem předsedy Rotary klubu Ing. Zemana.
Tou nejdůležitější částí promoce však bylo předání diplomů všem absolventům (bylo jich 23).

Předvánoční
posezení
Další akcí 13.12.2012, která již neodmyslitelně patří k adventu v našem Domově,
je předvánoční posezení. Probíhalo opět
v jídelně DS „Sedmikráska“. Pobyli jsme
spolu, zazpívali pár koled, vyslechli vánoční
básničky, pranostiky a u dobré kávy nebo
čaje si všichni uživatelé mohli pochutnat
na výborném cukroví a perníčkách, které
si uživatelé sami upekli před několika dny
v dílně uživatel.

Prodejní výstava
17.12.2012 od 9.30 do 14.30 hodin probíhala u nás v Domově seniorů prodejní výstava výrobků našich uživatelů.
Tato byla nainstalovaná v jídelně a přijít a koupit si výrobek,
či se „jen“ podívat na krásné práce, mohl kdokoli z uživatelů,
zaměstnanců nebo návštěvníků DS. Největší úspěch měla
keramika a polštáře. Poslední se prodal těsně po obědě.

Advent v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Předvánoční vystoupení
dětí z mateřských škol
V úterý ráno jsme v DS „Sedmikráska“ přivítali naše
kamarády z MŠ. Spolu se svými učitelkami nás děti
potěšily pěkně nacvičeným programem a koledami.
Na závěr vystoupení byl každý z uživatelů obdarován
malým vánočním výrobkem z rukou dětí.

Ústavní Štědrý den
v DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“
Vrcholem našeho adventního prožívání byl středeční
Ústavní Štědrý den 19.12.2012. Jako každý jiný rok byl
tento den naplněný až po okraj kulturními akcemi.
Program byl rozdělen do dvou částí. Dopolední část byla
vyplněna zpěvem koled za doprovodu varhan a příčné
flétny. Po slavnostní večeři jsme se sešli v 17.00 hod.
Na programu byla vystoupení dvou různých tanečních
studií a své taneční umění nám přišla předvést i břišní
tanečnice. Na závěr celého dne k tanci a poslechu všem
zahrál orchestr Oty Hellera. Okolo osmé hodiny večerní
jsme se rozcházeli a odnášeli si příjemné zážitky ze společně stráveného dne.
DiS Romana Kadaňová, vedoucí útvaru ergoterapie
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Vánoční vystoupení dětí
Poslední „Den otevřených dveří“ v letošním roce
se konal dne 11. prosince, na který jsme pozvali děti
ze ZŠ Růžovka na Borech. Dětské vystoupení je vždy
příjemným zpestřením. Pro tento den si pro nás děti
připravily koledy hrané na flétny a divadelní ukázky
vánočních témat. Jejich vystoupení se všem líbila.
Závěrem jsme si všichni zazpívali nejznámější koledy
a popřáli jsme si společně vše nejlepší do nového roku.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“

Návštěva kostela
sv. Martina a Prokopa
Bohoslužby pravidelně konané každý měsíc
v našem Domově v jídelně jsme v době adventní
završili návštěvou kostela. Veřejnou mši v kostele
sv. Martina a Prokopa v Lobzích jsme navštívili
s velkým nadšením. Atmosféra kostela a zvuk
varhan všechny vánočně naladily.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“

Vánoční dárek
K vánočním svátkům patří i malý dárek pro radost. Den před „Ústavním
Štědrým dnem“ nás navštívila náměstkyně primátora paní Bc. Eva
Herinková s paní Mgr. Karolínou Vodičkovou, aby uživatelům předaly
dárek. Dárek ve formě malých hudebních nástrojů a pomůcek pro lepší
kondici každý ocenil. Největší obdiv sklidil elektrický terč, který jsme
společně ihned vyzkoušeli. S radostí můžeme říci, že nám to šlo a do
budoucna se můžeme jen zdokonalovat. Za dárky děkujeme.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DRZ „Sněženka“

Předvánoční období
Každou domácnost v předvánočním čase
provoní pečení vánočního cukroví. Ani my
jsme nemohli zůstat pozadu a rozhodli jsme
se v tomto období upéct něco dobrého na
zub. Vykrojené vánoční tvary z lineckého
těsta, které jsme navrch ozdobili čokoládou,
byly velice chutné. Účast při ochutnávce
byla mnohem větší než při samotném pečení.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut
DZR „Sněženka“

Mikulášská nadílka
Dne 5. prosince v odpoledních hodinách k nám zavítal Mikuláš,
čert a anděl. Všichni uživatelé z DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
měli z návštěvy radost. Někteří dokonce zazpívali písničku nebo
řekli básničku. Jiní si dali předsevzetí, které by chtěli do roka,
než zas přijde Mikuláš, splnit. Nikoho si čert do pekla odnášet
nemusel a všichni dostali od anděla sladkou pochoutku.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Advent v „Nováčku“

Měsíc prosinec byl ve znamení příprav a těšení na Vánoce. Uživatelé
v ergoterapeutických dílnách vyráběli dárky pro své blízké, přáníčka
a výzdobu Domova. Proběhla i řada zajímavých akcí.
První byla návštěva 17. Základní školy na Roudné při příležitosti Dne
otevřených dveří. Měli jsme možnost se zúčastnit hodiny chemie,
matematiky a angličtiny, žáci nám ukázali zdobení vánočních svíček.
Děkujeme za pozvání a těšíme se na jarní setkání v „Nováčku“.
Studenti Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií připravili pro naše uživatele zábavné odpoledne
s mikulášskou nadílkou. Soutěžilo se, naučili jsme se nový tanec,
studenti rozdali dětem plyšové hračky. Vyvrcholením byl příchod
Mikuláše, čerta a anděla. Balíčky sladkostí dostali všichni uživatelé
díky daru sociálního odboru ÚMO 1.
Náš Domov navštívila náměstkyně pro kulturu města Plzně Bc. Eva
Herinková a předala uživatelům krásné vánoční dárky. Děkujeme!
Zaměstnanci, uživatelé, rodinní příslušníci, přátelé z Rotary klubu
a další hosté završili adventní čas společným Předvánočním posezením v jídelně Domova. Uživatelé předvedli dramatizaci pohádky, několik tanečků a společně s hosty si zazpívali koledy. Po velkém
potlesku si všichni pochutnali na připraveném pohoštění, tancovali
a dobře se bavili.
Zaměstnanci a uživatelé DOZP „Nováček“ děkují těm, kteří nám
pomohli uskutečnit různé zábavné, sportovní a společenské akce
ať už materiálně nebo organizačně a všem lidem dobré vůle přejí
v roce 2013 zdraví, pohodu a velkou dávku štěstí.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova DOZP „Nováček“

Štědrý den
Štědrý den jsme tento rok naplánovali na středu 19. prosince.
Již od rána jsme vše pilně připravovali, aby po celý den v našem
Domově panovala klidná atmosféra. Od půl druhé jsme do jídelny Domova začali svážet a doprovázet uživatele, kteří se chtěli
zúčastnit. Pozvaní rodinní příslušníci doplnili poslední volná
místa a program mohl začít. Oslavu Štědrého dne svým slovem
zahájila vedoucí zařízení a místostarosta ÚMO Plzeň 3 pan
Radislav Neubauer. Poté se již roznášelo občerstvení, zpívalo s
živou hudbou a dokonce i v malé míře tančilo. Štědrý den se velice vydařil. Klienti i veškerý personál byli velice spokojeni.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“

Návštěva vánočních trhů

Krásné datum 12.12.2012 jsme si zvolili pro návštěvu vánočních
trhů na Náměstí Republiky. Ani třeskutý mráz a teplota pod
bodem mrazu nás neodradily od výletu. Všichni s nadšením
obdivovali krásně ozdobený strom na plzeňském náměstí.
Několik odvážných si pohladilo oslíka v ohradě hned vedle
vánočního stromu. Krásně malovaný betlém doplňoval vánoční
atmosféru a všichni si i v mrazu trhy náležitě užili. Někdo
se ohřál svařeným vínem a někdo zas medovinou.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
ZPRAVODAJ MÚSS PLZEŇ, vydavatel: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345,
povoleno Ministerstvem kultury České republiky ze dne 19.6.2006, registrační číslo: MK ČR E 16846

