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Centrální kuchyně Lochotín
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení zaměstnanci MÚSS Plzeň,
dovolte mi, prosím, poděkovat Vám za to, jakým způsobem jste společným úsilím zvládli na všech pobytových zařízeních sociálních služeb,
v terénních i ambulantních službách, ve stravovacích provozech, v oblasti
vnitropodnikové dopravy i v administrativě přechod z přípravy stravy
v dílčích kuchyňských provozech na přípravu jídla v „Centrální kuchyni
MÚSS Plzeň“.
Soustředění přípravy veškeré stravy
pro uživatele pobytových zařízení
sociálních služeb MÚSS Plzeň do
útvaru „Stravovací provoz Lochotín“, konkrétně pak do „Centrální
kuchyně Lochotín“, bylo plánováno
již déle než rok jako součást projektu „Změna 2013-2014“. Realizací
tohoto projektu bylo možno zvýšit
počet zaměstnanců v přímé obslužné péči o uživatele na pobytových
zařízeních sociálních služeb MÚSS
Plzeň od března letošního roku
o jednoho na každém útvaru a na

každé denní směně. Podstatné je,
že zvýšení počtu zaměstnanců
v přímé obslužné péči proběhlo
bez jakéhokoli negativního dopadu
do odměňování zaměstnanců organizace.
Po nezbytných přípravách a pilotním
ověřování jednotlivých kroků této
velmi zásadní a podstatné změny
v organizaci, řízení a provozu MÚSS
Plzeň byla k 1.2.2014 (DS Kopretina
a DZR Petrklíč), k 1.10.2014 (DZR
Sněženka) a k 15.10.2014 (DOZP
Nováček) připravena a realizována

příslušná opatření a uvedená pobytová zařízení začala být od uvedených
dnů zásobována stravou z „Centrální kuchyně Lochotín“. V současné
době v rámci MÚSS Plzeň fakticky
existují již pouze dva kuchyňské
provozy, kterými jsou „Vyvařovna
pro důchodce“ pro terénní a ambulantní sociální služby MÚSS Plzeň
a „Centrální kuchyně Lochotín“ pro
pobytová zařízení sociálních služeb
MÚSS Plzeň.
V současné době „Centrální kuchyně Lochotín“ denně připravuje cca
450 celodenních jídel a „Vyvařovna
pro důchodce“ cca 630 obědů.
Osobně jsem se faktického procesu
změny obával, snad i proto jsem se
dne 1.10.2014 osobně účastnil celého
procesu přípravy a rozvozu stravy.
Velmi dobře jsem si uvědomoval
veškerá nebezpečí i důsledky spojená s procesem změny. O to více si
velice vážím skutečnosti, že celý
proces změny ve stravování proběhl
bez jakýchkoli komplikací a chyb.
Nemalý podíl na tomto skvělém
úspěchu celého MÚSS Plzeň mají
zejména následující zaměstnanci
(vzhledem k tomu, že nechci někoho
mezi níže uvedenými zaměstnanci
upřednostňovat, volím abecední pořadí podle příjmení):
Pavel Bufka, Martina Drlá, JUDr.
Petr Hrbáček, Hana Jíšková, Jana
Jurníková, Iva Koubová, Mgr.
Věra Kotrbatá, Alena Kryštůfková,
Miroslava Netrvalová, Bc. Lenka
Pikrtová, Mgr. Martina Ronzová,
Petra Stehlíková, Mgr. František
Šampalík, Bc. Libuše Šebestová,
Mgr. Jaroslava Šeflerová.
Pokračování na straně 2.
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Pokračování ze strany 1.
Jsem velmi potěšen skutečností,
že každý jeden člen kolektivu útvaru
„Stravovací provoz Lochotín“, nebo
chcete-li „Centrální varny Lochotín“
si od prvého dne uvědomuje svůj
vysoký stupeň osobní zodpovědnosti
za připravovanou stravu určenou
našim uživatelům a zaměstnancům.
Moje „Mnohokrát děkuji za každodenní vysoce zodpovědnou práci
v oblasti přípravy, kompletace
a expedice stravy“ směřuje k následujícím: Mgr. Martině Ronzové
– vedoucí útvaru „Provozní oddělení
Lochotín“, Haně Jíškové – vedoucí
útvaru „Stravovací provoz Lochotín“, Heleně Leitlové – skladní,
Martině Drlé a Aleně Kryštůfkové
– šéfkuchařkám, Ondřeji Bláhovi,
Miladě Blechové, Janě Černé,
Štefanovi Hybskému, Jaroslavě
Klíchové, Lence Klímové, Petru
Kovaříkovi, Olze Melechové, Haně Pavelkové, Janu Pokornému,
Jindřišce Regentové a Veronice
Šlemendové – kuchařům a pomocným silám podílejícím se na úspěšné
činnosti útvaru „Stravovací provoz
Lochotín“.
O nic menší „Mnohokrát děkuji“
patří řidičům útvaru „Doprava
a Služby“, kteří několikrát denně
podle stanovených harmonogramů
rozvážejí stravu z „Centrální varny
Lochotín“ na pobytová zařízení sociálních služeb. Díky těmto řidičům
bylo jídlo pro uživatele v průběhu
prvního měsíce provozu dovezeno
vždy včas, ve vysoké kvalitě
a v kompletním stavu. Se stravou
pro pobytová zařízení sociálních
služeb MÚSS Plzeň v nákladovém
prostoru vozidla se přeplněnými
plzeňskými ulicemi v prvním měsíci provozu proplétali řidiči: Roman Bojar, Jitka Jarošová, Josef
Michálek, Josef Palek, Jaroslav
Venclík.
„Mnohokrát děkuji“ patří i všem
zaměstnancům pobytových zařízení sociálních služeb, zejména pak
těm, kteří jsou zařazeni na pozici

„pracovník v sociálních službách“,
kteří dovezenou stravu servírují
uživatelům na talíře, pomáhají
s příjmem stravy, či uklízejí použité
nádobí.
Jelikož od doby kdy byly vynalezeny peníze, nestačí za práci jen
poděkovat, jelikož výše popsanou
realizovanou změnu v oblasti přípravy stravy považuji z pozice zaměstnavatele za mimořádný a zvlášť
významný pracovní úkol, na jehož
realizaci se prakticky podíleli všichni
zaměstnanci organizace (nově zavedený systém centralizace přípravy
stravy se nějakým způsobem ve svém
důsledku dotkl každého z nás)
a jelikož splnění tohoto úkolu proběhlo velmi úspěšně, využívám
svého daného práva, jakožto statutárnímu orgánu zaměstnavatele,
platným ustanovením § 134 zákoníku práce a rozhodl jsem se uvolnit
finanční prostředky ve výši cca 1,2
milionu Kč na vyplacení odměn
zaměstnancům. Vyplacené odměny
budou součástí platu zaměstnanců
MÚSS Plzeň za měsíc říjen 2014.

Kvalita poskytovaných
sociálních služeb
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vážení zaměstnanci MÚSS Plzeň,
dovolte mi, prosím, poděkovat Vám
za to, jakým způsobem jste zvládli
proces certifikace „Značka kvality
v sociálních službách“, který proběhl
v rámci registrovaných sociálních
služeb MÚSS Plzeň, kromě Domova
pro osoby se zdravotním postižením
„Nováček“, ve druhém pololetí
letošního roku i za výsledky, kterých
jste v rámci této certifikace našich
jednotlivých sociálních služeb dosáhli.
Zároveň s tímto navíc mnohokráte
děkuji a blahopřeji kolektivu sociální služby „Domov se zvláštním
režimem „Sněženka“ za získání certifikace „Vážka“ udělené jim Českou
alzheimerovskou společností.“
Proces posouzení kvality jednotlivých poskytovaných sociálních služeb

MÚSS Plzeň jsem volil na počátku
letošního roku jako proces, který
povede ke zhodnocení kvality námi
poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím nezávislého subjektu
a zároveň provede srovnání kvality
námi registrovaných služeb s ostatními sociálními službami stejného
zaměření v rámci České republiky.
Zároveň jsem od procesu očekával
nalezení míst, kde by bylo možno
do budoucna z naší strany u poskytované sociální služby realizovat
následné zlepšení kvality poskytovaných služeb.
Jako prostředek k tomuto cíli jsem
volil proces „Značka kvality v sociálních službách“ prováděný Asociací
poskytovatelů sociálních služeb ČR
(APSS ČR).
Kolegyně Bc. Lenka Pikrtová – vedoucí útvaru „Domov se zvláštním
režimem „Sněženka“ navíc pro jí
řízený útvar požádala o zhodnocení jimi poskytovaných služeb prostřednictvím procesu „Certifikace
Vážka“, který provádí Česká alzheimerovská společnost (ČALS).
Výsledkem hodnocení kvality jednotlivých sociálních služeb v rámci
projektu „Značka kvality sociálních
služeb“ bylo ocenění formou přiděleného počtu „hvězdiček“.
Mnozí z Vás byli s celkovým počtem
přidělených „hvězdiček“ za Vámi
poskytovanou sociální službu trochu
nespokojeni, měli jste pocit, že Vaše
každodenní práce není certifikátory
dostatečně oceněna, stejně jako není
přihlíženo ke konkrétním podmínkám a specifikům každé z poskytovaných služeb. Upřímně řečeno,
někdy jsem s Vámi musel i souhlasit
a jsem toho názoru, že posuzování
certifikátorů je, stejně jako v případě
inspekce kvality sociálních služeb,
velmi subjektivní, neporovnatelné
a mnohdy i nespravedlivé.
Nicméně ze strany Vás zaměstnanců
není třeba propadat jakékoli skepsi
či depresi. Celkové hodnocení každé
z námi registrovaných služeb je
ovlivněno řadou hodnocených fak-

torů (ubytování, stravování, péče,
partnerství, ...), přičemž mnohé
z hodnocených prvků nelze ze strany zaměstnanců a mnohdy ani
zaměstnavatele ovlivnit. Do skupiny
ze strany zaměstnanců i zaměstnavatele takřka neovlivnitelných
faktorů patří mimo jiné i stavebně
dispoziční řešení staveb, venkovní
prostory zařízení, kapacita a stáří
objektů apod.
Osobně jsem toho názoru, že za
faktory, které jsme schopni sami
ovlivnit a které se přímo dotýkají
naší každodenní práce, to je především přímá obslužná péče o naše
uživatele, jsme od členů certifikačního týmu, dostali maximální
počet „hvězdiček“.
Pokud k tomu připočtu skutečnost,
že certifikátoři byli při svém celkovém hodnocení našich služeb, dle
mého názoru, poněkud ovlivněni
i mým dlouhodobým veřejně známým sporem s prezidentem APSS
ČR (certifikaci našich služeb
prováděli členové Prezídia APSS
ČR), pak můžete být na výsledky své
práce skutečně hrdí a pyšní.
V kontextu výše uvedeného si velice
vážím konkrétní každodenní práce
každého z Vás, zaměstnanců, kteří
se na dosažených výsledcích hodnocených sociálních služeb MÚSS
Plzeň, ať již v rámci procesu „Značka
kvality sociálních služeb“ či v rámci
procesu „Vážka“, konkrétní prací
podíleli. Mnohokrát Vám za tuto
práci děkuji.“
Přes výše uvedené je třeba si
objektivně přiznat, že z provedeného
hodnocení, ať již to byla certifikace „Značka kvality v sociálních
službách“ či certifikace „Vážka“ si
lze pro naši další činnost vzít řadu
námětů a doporučení, zejména pak
myšlenky vztahující se k oblasti
stravování uživatelů, konkrétně pak
k doporučované nabídce více druhů
stravy pro uživatele.
Jsem přesvědčen, že do příští certifikace, která by měla proběhnout
za tři roky, postoupíme v kvalitě
poskytovaných služeb ještě dále
a námi nyní získané hodnocení ještě
podstatným způsobem vylepšíme.

Kolektivní smlouva
MÚSS Plzeň
a Pracovní řád
MÚSS Plzeň

Od 1. listopadu letošního roku jsou
účinné dva novelizované a pro zaměstnance organizace velmi důležité
vnitřní předpisy zaměstnavatele,
kterými jsou Kolektivní smlouva
MÚSS Plzeň a Pracovní řád MÚSS
Plzeň. Novely obou vnitřních předpisů reagují na legislativní změny
učiněné během posledního roku
v rámci občanského a pracovního
práva v České republice.
Oba vnitřní předpisy vydává zaměstnavatel po předchozím odsouhlasení
a projednání příslušným odborovým
orgánem, kterým je Výbor Odborového svazu zdravotnictví a sociální
péče MÚSS Plzeň. Oba předpisy
jsou zaměstnancům organizace k dispozici u vedoucích zaměstnanců
„velkých“ útvarů MÚSS Plzeň nebo
na webových stránkách MÚSS Plzeň.
Novelizace jednotlivých ustanovení
je každé z osob, která s předpisem
pracuje, okamžitě po jeho otevření
zřejmá, neboť veškeré změny jsou
provedeny v rámci stávajícího modrého textu červenou barvou.
Osobně Vám, všem zaměstnancům,
společně s předsedkyní odborového
orgánu doporučuji, abyste se sami,
ve vlastním zájmu, s oběma vnitřními předpisy podrobně seznámili,
případně požádali zástupce zaměstnavatele, možno i moji osobu, či
zástupce odborového orgánu o vysvětlení případných nejasností. Seznámíte se tak podrobně se svými
právy a povinnostmi, stejně tak jako
s právy a povinnostmi zaměstnavatele a zároveň tak předejdete tak
možným „nedorozuměním“ mezi
Vámi, jakožto zaměstnancem, a zaměstnavatelem v rámci oboustranně
sjednaného pracovního poměru.

Centrální prádelna
Lochotín
Po úspěšném kroku, kterým byla
realizace části projektu „Změna
2013-2014“ spočívajícím v centralizaci přípravy stravy pro uživatele

pobytových zařízení sociálních
služeb MÚSS Plzeň v útvaru „Stravovací provoz Lochotín“ („Centrální
varna Lochotín“) se připravujeme
na krok další. Na krok, kterým je
centralizace praní prádla pro uživatele pobytových zařízení MÚSS
Plzeň do útvaru „Prádelna Lochotín“, pracovně nazývaným „Centrální
prádelna Lochotín“.
Nezbytným prvkem pro realizaci tohoto kroku je dodání elektronického
informačního systému „Identifikace
prádla“, který umožní jednoznačnou
identifikaci každého kusu prádla
v okamžiku jeho vstupu do prádelenského procesu, stejně jako jeho
evidenci v průběhu praní a případných oprav tak, aby na konci
pracího procesu provedl precizní
roztřídění vypraného prádla, a to až
na úroveň jeho majitele (uživatele).
Tyto požadavky kladené na informační systém budou zajištěny pomocí elektronických čipů přišitých
ke každému kusu prádla. Elektronické čipy budou pomocí hardware
(čtečky elektronických čipů) v jednotlivých fázích procesu „života
prádla“ identifikovány, tímto prostřednictvím obsluha systému získá
aktuální přehled o konkrétním kusu
prádla a o jeho momentálním stavu
v rámci pracího procesu. Na základě
této identifikace vydává software
informačního systému příslušné pokyny obsluze systému či zaměstnanci
prádelny a informuje je o dalším
nutném kroku.
V rámci výběrového řízení na dodavatele tohoto informačního systému
byl ve veřejné soutěži vybrán dodavatel, kterým je společnost Dataexpert s.r.o., Plzeň. S dodavatelem
bude v prvním týdnu měsíce listopadu podepsána smlouva, tímto
aktem bude možno zahájit vlastní
realizaci projektu.
Vlastní projekt bude zahájen na
pobytových zařízeních DZR „Čtyřlístek“ a DS „Sedmikráska“, kde se
v rámci způsobu shromažďování,
přesunu, praní a zpětné expedice
prádla při „náběhu“ nového systému prakticky nic nezmění.
Pokračování na straně 4.
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Dokončení ze strany 3.
Evidence prádla bude nadále vedena dosavadním způsobem s tím,
že postupem času bude přibývat
prádla označeného elektronickými
čipy a celý systém bude v rámci
pilotního ověřování postupem času
přecházet z dosavadní ruční písemné
evidence na evidenci elektronickou.
Tento způsob umožní „odzkoušení“
spolehlivosti celého informačního
systému.
Souběžně s „náběhem“ elektronického systému evidence prádla na lochotínských pobytových zařízeních
bude na ostatních pobytových
zařízeních MÚSS Plzeň probíhat
označování prádla elektronickými
čipy a zavádění takto označeného
prádla do elektronického systému
tak, aby bylo možno okamžitě po
úspěšném plném spuštění informačního systému na DZR „Čtyřlístek“
a DS „Sedmikráska“ zařadit i ostatní
prádlo do systému a prát tak veškeré
osobní prádlo uživatelů i prádlo
ústavní v „Centrální prádelně Lochotín“.

Označování prádla elektronickými
čipy a zavádění takto označeného
prádla do elektronického systému
„Evidence prádla“ je velmi pracnou,
náročnou a zodpovědnou prací.
Elektronickými čipy bude třeba
v poměrně krátké době označit
celkem cca 50.000 kusů osobního
i ústavního prádla. V této souvislosti si dovoluji oslovit veškeré
zaměstnance organizace, kteří chtějí
zaměstnavateli při plnění tohoto
nelehkého úkolu pomoci a zároveň
si „přivydělat“ nějakou korunu ke
svému platu s návrhem na uzavření
dohody o provedení práce. Za
kompletní označení jednoho kusu
prádla elektronickým čipem a zavedení takto označeného prádla
do informačního systému bude
odměněno zaměstnavatelem stanovenou částkou. Odměna zaměstnance bude stanovena součinem
stanovené částky a celkového množství označeného a do systému zavedeného prádla. Z praktického
hlediska se jeví jako výhodná práce
ve dvojici, přičemž jeden ze dvojice provádí označení prádla elektronickým čipem (vložení čipu
velikosti většího knoflíku do spe-

ciální kapsičky a její strojní přišití
k označovanému prádlu) a druhý
z dvojice zavádí evidované prádlo
do systému (v příslušném software pořizuje dle nabídky údaje
do počítače, které se týkají majitele prádla, útvaru či druhu prádla).
Zaměstnavatel pochopitelně takto
vytvořené dvojice vybaví potřebnými
pomůckami pro jejich práci (šicí
stroj, počítač, ...). Osobně předpokládám činnost většího množství
takto vytvořených dvojic. Zájemci
o uzavření nabízené dohody o provedení práce z řad zaměstnanců
mohou do konce měsíce listopadu
tohoto roku kontaktovat vedoucí
útvaru „Personální oddělení“ Mgr.
Jaroslavu Šeflerovou, po uplynutí
této doby nabídnu tuto práci osobám
z řad mimo zaměstnanců MÚSS
Plzeň, což si myslím, že je vzhledem
k omezenému ročnímu množství
finančních prostředků určených na
platy pro zaměstnance nevýhodné
(část finančních prostředků se dostane do rukou jiné osoby než
do rukou zaměstnanců MÚSS Plzeň).
Ing. Vladimír Chuchler
ředitel MÚSS Plzeň

Odborná stáž
v DD Bystřany
15. října 2014 skončila výstava reminiscenčních kufrů, které nám velmi
ochotně zapůjčil severočeský Domov
důchodců Bystřany. Po skončení této výstavy, 22.10.2014, jsme tam absolvovali
odbornou stáž.
Přijetí bylo velmi vstřícné, pozdravit
nás přišla také paní ředitelka Miroslava Barešová a geriopracovnice se nám
ochotně věnovaly.
Vzájemně jsme zkonzultovali poznatky
z reminiscenční terapie prováděné v praxi. Bylo nám umožněno nahlédnout
do způsobu práce Domova a ten jsme si
následně také prošli. Z této stáže jsme si
přivezli několik dobrých a podnětných
nápadů, které bychom výhledově mohli
zařadit do našich aktivizačních činností.
Děkujeme vedení našeho Domova za to,
že nám tuto podnětnou stáž umožnilo
absolvovat.
Za terapeutky Radka Vondrášková
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

II. ročník
Seniorského lycea
se chýlí zdárně
ke svému konci
7. a 21. října 2014 v odpoledních hodinách přišli, jako obvykle, jeho pravidelní posluchači do Hudebního salónu
v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“.
Přinesli své studentské knížky, abychom
do nich mohli přednášku zaznamenat,
a s nadšením si vyslechli již v pořadí
osmou a devátou přednášku cyklu.
Hana Nigrinová přednášela 7. října
o Historii módy a Danuška Macháčková
ke konci měsíce přednesla nastudované téma, které se týkalo lochotínského
parku.
Každá z přednášek je doprovozena
obrazovým materiálem, v případě módy
nemohly chybět vystavené šaty...
Radka Vondrášková, terapeutka
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská třída 777/90, Jižní předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň)
vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

Výběrové (konkursní) řízení
na obsazení pozice

VEDOUCÍ ÚTVARU ZDRAVOTNÍ PÉČE
DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „SNĚŽENKA“, KLATOVSKÁ
TŘÍDA 1892/145, PLZEŇ 3 – JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ, 301 00 PLZEŇ
Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná
o výběrové (konkursní) řízení, které je při splnění níže
uvedených podmínek vypsáno pro zaměstnance MÚSS
Plzeň i pro širokou veřejnost.
Uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit
následující dokumenty:
1.	Bezúhonnost
Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu,
či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů, který
nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek starší
než 30 kalendářních dnů.
2.	Vzdělání
a) Vysokoškolské vzdělání v oborech stanovených § 5
zákona číslo 96/2004 Sb., nebo úplné střední odborné
vzdělání v oborech stanovených § 5 zákona číslo
96/2004 Sb. spojené s absolvováním pomaturitního
specializačního studia na „Institutu sester“ v Brně
(Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně)
b) Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,
či úředně ověřené kopie závěrečného vysvědčení současně s předložením originálu či úředně ověřené kopie
vysvědčení o (státní) závěrečné zkoušce
c) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu
d) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu ve smyslu § 66 a následujících
zákona číslo 96/2004 Sb., prokáže uchazeč předložením
originálu či úředně ověřené kopie Osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu
3.	Životopis
Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením,
ve znění: „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tomto
strukturovaném životopise jsou pravdivé a z mé strany
plně dokladovatelné. Jsem si vědom případných právních následků při uvedení nepravdivých údajů“.

Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo jiné:
datum narození, roky ukončení jednotlivých stupňů
vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti, profesní růst,
rodinné poměry, zájmy, záliby a ostatní informace
o osobě uchazeče a datum zpracování strukturovaného
životopisu.
Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlastnoručně podepsaný motivační dopis v rozsahu jedné
stránky formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody
vedoucí jej k ucházení se o obsazení uvedené funkce.
Očekáváme:
❚ Vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu a schopnost
vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu
Nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti sociálních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování v 10. platové třídě podle Přílohy č. 4
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
❚ Příplatek za vedení
❚ Zvláštní příplatek
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na penzijní pojištění
❚ Vstupenky na sportovní a kulturní akce
❚ Vstupenky do sportovních a rehabilitačních zařízení
❚ Vzdělávání zaměstnanců a péči o odborný růst
zaměstnanců

Přihláška do Výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ)
ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE „VEDOUCÍ ÚTVARU
„ZDRAVOTNÍ PÉČE DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „SNĚŽENKA“, KLATOVSKÁ TŘÍDA 1892/145,
PLZEŇ 3 – JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ, 301 00 PLZEŇ“
s uvedením dalšího textu: „NEOTVÍRAT“ odevzdá
uchazeč nejpozději v 8.00 hodin dne 21. listopadu 2014
do podatelny Městského ústavu sociálních věcí města
Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90,
Jižní Předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň.

Průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice „Vedoucí
útvaru „Zdravotní péče Domova se zvláštním režimem
„Sněženka“, Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 – Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň“ proběhne ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů z hle		
diska formálního – otevírání obálek (21.11.2014
		
od 12.00 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího ucha		
zeče (4.12.2014 od 8.00 hodin)

1, Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního) řízení
s uvedením příjmení, jména, titulu, adresy a podpisu
uchazeče.

Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového (konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového
(konkursního) řízení proběhne nejpozději do 15. prosince
2014 s předpokladem co nejrychlejšího nástupu vybraného uchazeče do obsazované funkce.

2. Doklady požadované pod body 1. až 4. (Uchazeč musí
splňovat následující podmínky a doložit následující
dokumenty).

V Plzni dne 24. října 2014
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

Součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu
označené obálky musí být:

Magický kolotoč
Využili jsme s tetami poslední krásné slunečné dny
a vydali jsme se na projížďku na náměstí Republiky v Plzni, kde je v těchto dnech „Magický kolotoč“
z Francie. Jízda se nám i tetám líbila.
Zaměstnanci oddělení „Zdravotní péče“
DOZP „Nováček“

Supervize
DC ADRA Plzeň
Po prázdninách, které bývají vždy slabší na návštěvy
dobrovolníků – studentů, se v DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“ konala pravidelná podzimní
supervize DC ADRA Plzeň. V 16 hodin jsme se sešli
v dílně obyvatel v odd. Ergoterapie, vedoucí
DC Standa Valenta přivítal novou dobrovolnici,
následně jsme ve skupinách probrali nejžhavější
úskalí dobrovolnické služby a to jak ze strany
dobrovolníků, tak ze strany personálu. Supervizor
Jan Libotovský nakonec vše shrnul a zhodnotil.
Před rozchodem je vždy příležitost konkrétně si popovídat, vzájemně se povzbudit, případně si předat
potřebné informace.
Radka Vondrášková, terapeutka
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská třída 777/90, Jižní předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň)
vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

Výběrové (konkursní) řízení
na obsazení pozice

VEDOUCÍ ÚTVARU ZDRAVOTNÍ PÉČE DOMOVA
SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „ČTYŘLÍSTEK“, KOTÍKOVSKÁ 649/15,
PLZEŇ 1 - SEVERNÍ PŘEDMĚSTÍ, 323 00 PLZEŇ – STANICE 3
Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná
o výběrové (konkursní) řízení, které je při splnění níže
uvedených podmínek vypsáno pro zaměstnance MÚSS
Plzeň i pro širokou veřejnost.
Uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit
následující dokumenty:
1.	Bezúhonnost
Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu,
či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů, který
nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek starší
než 30 kalendářních dnů.
2.	Vzdělání
a) Vysokoškolské vzdělání v oborech stanovených § 5
zákona číslo 96/2004 Sb., nebo úplné střední odborné
vzdělání v oborech stanovených § 5 zákona číslo
96/2004 Sb. spojené s absolvováním pomaturitního
specializačního studia na „Institutu sester“ v Brně
(Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně)
b) Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,
či úředně ověřené kopie závěrečného vysvědčení současně s předložením originálu či úředně ověřené kopie
vysvědčení o (státní) závěrečné zkoušce
c) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu
d) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu ve smyslu § 66 a následujících
zákona číslo 96/2004 Sb., prokáže uchazeč předložením
originálu či úředně ověřené kopie Osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu
3.	Životopis
Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením,
ve znění: „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tomto
strukturovaném životopise jsou pravdivé a z mé strany
plně dokladovatelné. Jsem si vědom případných právních následků při uvedení nepravdivých údajů“.

Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo jiné:
datum narození, roky ukončení jednotlivých stupňů
vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti, profesní růst,
rodinné poměry, zájmy, záliby a ostatní informace
o osobě uchazeče a datum zpracování strukturovaného
životopisu.
Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlastnoručně podepsaný motivační dopis v rozsahu jedné
stránky formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody
vedoucí jej k ucházení se o obsazení uvedené funkce.
Očekáváme:
❚ Vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu a schopnost
vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu
Nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti sociálních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování v 10. platové třídě podle Přílohy č. 4
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
❚ Příplatek za vedení
❚ Zvláštní příplatek
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na penzijní pojištění
❚ Vstupenky na sportovní a kulturní akce
❚ Vstupenky do sportovních a rehabilitačních zařízení
❚ Vzdělávání zaměstnanců a péči o odborný růst
zaměstnanců

Přihláška do Výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ)
ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE „VEDOUCÍ ÚTVARU
„ZDRAVOTNÍ PÉČE DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „ČTYŘLÍSTEK“, KOTÍKOVSKÁ 649/15, SEVERNÍ
PŘEDMĚSTÍ – PLZEŇ 1, 323 00 PLZEŇ – STANICE 3“
s uvedením dalšího textu: „NEOTVÍRAT“ odevzdá
uchazeč nejpozději v 8.00 hodin dne 21. listopadu 2014
do podatelny Městského ústavu sociálních věcí města
Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90,
Jižní Předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň.

Průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice „Vedoucí
útvaru „Zdravotní péče Domov se zvláštním režimem
„Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, Severní Předměstí – Plzeň 3,
323 00 Plzeň – Stanice 3“ proběhne ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů z hle		
diska formálního – otevírání obálek (21.11.2014
		
od 12.00 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího ucha		
zeče (4.12.2014 od 8.00 hodin)

1, Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního) řízení
s uvedením příjmení, jména, titulu, adresy a podpisu
uchazeče.

Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového (konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového
(konkursního) řízení proběhne nejpozději do 15. prosince
2014 s předpokladem co nejrychlejšího nástupu vybraného uchazeče do obsazované funkce.

2. Doklady požadované pod body 1. až 4. (Uchazeč musí
splňovat následující podmínky a doložit následující
dokumenty).

V Plzni dne 24. října 2014
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

Součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu
označené obálky musí být:

Zooterapie v DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“
Ve středu 8.10.2014 se uskutečnila návštěva, kterou si naši uživatelé již dlouho přáli. Z důvodu dlouhodobé nemoci ergoterapeutky, která má v našem Domově na starosti canisterapii, byli naši
uživatelé o tento způsob aktivizace ochuzeni. Nicméně se nám
podařilo navázat vztah s několika canisterapeuty, kteří také cvičí
asistenční psy v Pomocných tlapkách.
Přijeli do Domova dopoledne, část školených terapeutů potěšila
se svými svěřenci skupinu uživatelů, která se sešla v Hudebním
salónu v odd. Ergoterapie a část odešla v doprovodu našich
fyzioterapeutek navštívit imobilní uživatele na pokojích. Přijeli
čtyři krásní psi a tři úžasné kočky.
S paní Olgou Tomášů, která tuto zooterapeutickou skupinu vede,
jsme se domluvili na pravidelné spolupráci, tak se již těšíme
na další návštěvu.
Radka Vondrášková, terapeutka
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská třída 777/90, Jižní předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň)
vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

Výběrové (konkursní) řízení
na obsazení pozice

VEDOUCÍ ÚTVARU ZDRAVOTNÍ PÉČE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM „PETRKLÍČ“ A DOMOVA PRO SENIORY „KOPRETINA“,
ZÁPADNÍ 1315/7, PLZEŇ 1 - BOLEVEC, 323 00 PLZEŇ
Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná
o výběrové (konkursní) řízení, které je při splnění níže
uvedených podmínek vypsáno pro zaměstnance MÚSS
Plzeň i pro širokou veřejnost.
Uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit
následující dokumenty:
1.	Bezúhonnost
Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu,
či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů, který
nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek starší
než 30 kalendářních dnů.
2.	Vzdělání
a) Vysokoškolské vzdělání v oborech stanovených § 5
zákona číslo 96/2004 Sb., nebo úplné střední odborné
vzdělání v oborech stanovených § 5 zákona číslo
96/2004 Sb. spojené s absolvováním pomaturitního
specializačního studia na „Institutu sester“ v Brně
(Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně)
b) Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,
či úředně ověřené kopie závěrečného vysvědčení současně s předložením originálu či úředně ověřené kopie
vysvědčení o (státní) závěrečné zkoušce
c) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu
d) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu ve smyslu § 66 a následujících
zákona číslo 96/2004 Sb., prokáže uchazeč předložením
originálu či úředně ověřené kopie Osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu
3.	Životopis
Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením,
ve znění: „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tomto
strukturovaném životopise jsou pravdivé a z mé strany
plně dokladovatelné. Jsem si vědom případných právních následků při uvedení nepravdivých údajů“.

Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo jiné:
datum narození, roky ukončení jednotlivých stupňů
vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti, profesní růst,
rodinné poměry, zájmy, záliby a ostatní informace
o osobě uchazeče a datum zpracování strukturovaného
životopisu.
Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlastnoručně podepsaný motivační dopis v rozsahu jedné
stránky formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody
vedoucí jej k ucházení se o obsazení uvedené funkce.
Očekáváme:
❚ Vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu a schopnost
vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu
Nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti sociálních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování v 10. platové třídě podle Přílohy č. 4
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
❚ Příplatek za vedení
❚ Zvláštní příplatek
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na penzijní pojištění
❚ Vstupenky na sportovní a kulturní akce
❚ Vstupenky do sportovních a rehabilitačních zařízení
❚ Vzdělávání zaměstnanců a péči o odborný růst
zaměstnanců

Přihláška do Výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ)
ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE „VEDOUCÍ ÚTVARU
„ZDRAVOTNÍ PÉČE DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM „PETRKLÍČ“ A DOMOVA PRO SENIORY
„KOPRETINA“, ZÁPADNÍ 1315/7, PLZEŇ 1 – BOLEVEC,
323 00 PLZEŇ“ s uvedením dalšího textu: „NEOTVÍRAT“
odevzdá uchazeč nejpozději v 8.00 hodin dne 21. listopadu 2014 do podatelny Městského ústavu sociálních
věcí města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída
777/90, Jižní Předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň.
Součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu
označené obálky musí být:
1, Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního) řízení
s uvedením příjmení, jména, titulu, adresy a podpisu
uchazeče.
2. Doklady požadované pod body 1. až 4. (Uchazeč musí
splňovat následující podmínky a doložit následující
dokumenty).
Průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice „Vedoucí
útvaru „Zdravotní péče Domova se zvláštním režimem
„Petrklíč“ a Domova pro seniory „Kopretina“, Západní
1315/7, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň“ proběhne
ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů z hle		
diska formálního – otevírání obálek (21.11.2014
		
od 12.00 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího ucha		
zeče (4.12.2014 od 8.00 hodin)
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového (konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového
(konkursního) řízení proběhne nejpozději do 15. prosince
2014 s předpokladem co nejrychlejšího nástupu vybraného uchazeče do obsazované funkce.
V Plzni dne 24. října 2014
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

Banánový omyl
Jsem již postarší a velké nákupy již nezvládám,
ale občas zajdu pro nějakou maličkost, abych vychutnala kouzlo nakupování. Mám svoji oblíbenou
drogerii hned proti domu, kde bydlím, a v ní ochotní
prodavači a bohatý sortiment. Toho dne jsem opět
do drogerie zavítala, abych nakoupila, co potřebuji.
Nakoupila jsem a rozhodla se, že si prohlédnu prodejnu, zda se mi ještě něco nehodí. Pod skleněnou
vitrínou bylo vystaveno různé drobné zboží. Upoutala mne malá krabička, na které byly vyobrazeny
banány. Protože mám velice ráda banány v jakékoli
podobě, prohlížela jsem krabičku se zaujetím a přemýšlela, jaký je asi její obsah. Ochotný prodavač,
když to viděl, přispěchal na pomoc. Na jeho dotaz
jsem odpověděla, že bych ráda věděla, co se nalézá
v té krabičce s banánem. Prodavač neudržel smích
a říká: „To jsou prezervativy s banánovou příchutí.“
No to byl trapas. Ale protože mne hned tak něco
nevyvede z míry, zasmála jsem se svému omylu
a řekla: „Děkuji, vidíte, hned jsem zas o něco
chytřejší.“ Z toho plyne ponaučení, že se člověk
stále musí učit. I ve stáří.
Danuše Pecková
uživatelka Pečovatelské služby – útvar PS 4

Stáří
Co je to stáří?
Vrásky ve tváři, smíření s osudem a v duši klid,
i když bys občas chtěl ještě mladým být.
Být mladý a mít moudro stáří, to nikdy nelze mít,
a proto se hleď s tím, co zbylo smířit a spokojit.
Raduj se ze slunce, raduj se z květů,
ještě dost hezkého pro tebe je tu.
I když už nemůžeš být nikdy mlád,
raduj se, usmívej, měj život rád!
Danuše Pecková
uživatelka Pečovatelské služby – útvar PS 4

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem pracovnicím teď již bývalého
Stravovacího provozu DOZP „Nováček“ za vstřícnou spolupráci,
ochotu a především dobré jídlo, které uživatelům a nám ostatním
připravovaly.
Na novém pracovišti Vám přeji mnoho úspěchů, dobrý kolektiv
a ať vaříte stále stejně dobře, jako doposud!
Mgr. Věra Kotrbatá
vedoucí útvaru DOZP „Nováček“

Soutěž ve střelbě

Dne 18. září proběhl již 4. ročník střeleckého přeboru HANDICAP
SHOOTING CUP 2014. Letos se tohoto klání zúčastnili také uživatelé
Denního stacionáře „Jitřenka“. Z našich řad jsme vyslali pět mladých mužů,
kteří se na půdě Armádní střelnice v Lobzích pokusili prostřílet na stupně
vítězů. Počasí bylo všem střelcům velmi nakloněno, od rána byl krásný den
doprovázený bezvětřím. Konkurence byla velmi dobře připravena, přesto
se naši střelci odvážně pustili nejprve do střílení na terč z luku, následně
z kuše. Po menší přestávce a nabrání potřebných sil následovala ještě střelba
ze vzduchové pistole a také vzduchové pušky. Ani během přestávky však
kluci nezaháleli a vyzkoušeli si také střelbu z pistole na zvukový terč, která
jim šla velmi dobře, vystříleli dokonce větší počet bodů, než při klasické
střelbě, škoda, že šlo pouze o zkoušku a nemohli si přičíst nastřílené body.
Po sportovním výkonu čekal na všechny skvělý oběd a následně vyhlášení
vítězů společně s předáním cen útěchy pro všechny účastníky. Naši střelci
se do první trojky nedostali, ale nevadí, začneme trénovat na příští ročník.
Pavla Kadlecová, DiS., PSS DS „Jitřenka“

Malý koncert
pana Duchoně
Naši uživatelé moc rádi zpívají
a často si také zanotují s interpretem, který je pozvaný na koncert. Pro společná zpívání máme
vyhrazené úterky. V dopoledních hodinách se v Hudebním
salónu sejdou uživatelé z DZR
„Čtyřlístek“, a po obědě jsou to
obyvatelé DS „Sedmikráska“, kteří
si s námi za doprovodu kláves
více, či méně hlasitě notují.
21. října jsme však udělali výjimku. V našem Domově bydlí a již
několik měsíců opět pilně cvičí,
hudebník a hráč na akordeon pan
Ladislav Duchoň. Rád vyhověl
prosbě a našim uživatelům zahrál
pár známých melodií na tento
nástroj. Uživatelé byli nadšeni
a svému kolegovi hlasitým potleskem vyjádřili své nadšení.
Radka Vondrášková
terapeutka DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“
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