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m ě s t s k ý  ú s t a v  s o c i á l n í c h  s l u ž e b  m ě s t a  p l z n ě

Dne 24.2.2014 převzal  
ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně  

Ing. Vladimír Chuchler  
z rukou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse 

„Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost pro rok 2013“ 
za dosažené 1. místo v kategorii „Veřejný sektor“.



Městský ústav sociálních služeb města Plzně 
získal Cenu hejtmana Plzeňského kraje  
za společenskou odpovědnost pro rok 2013

„Osobně chápu umístění na  
1. místě v rámci udělované Ceny 
hejtmana Plzeňského kraje za 
společenskou odpovědnost pro rok 
2013, jako ocenění dlouhodobě 
férového a slušného přístupu 
všech našich zaměstnanců k uži- 
vatelům, MÚSS Plzeň jakožto 
zaměstnavatele ke všem svým 
zaměstnancům, celé organizace  
ke svým partnerům, jakož i k ře- 
šení celospolečensky důležitých  
témat, například k řešení proble- 
matiky životního prostředí.
Je velmi příjemné vědět, že se  
MÚSS Plzeň v problematice  
společenské odpovědnosti zařadil  
po bok takových gigantických  
a úspěšných firem, jakými jsou  
vítězové dalších dvou vyhlašo- 

vaných kategorií Ceny hejtmana 
Plzeňského kraje za společenskou 
odpovědnost pro rok 2013, to je 
První chodská s.r.o. a zejména  
pak Plzeňský Prazdroj a.s.
Udělená Cena hejtmana za spo- 
lečenskou odpovědnost pro rok 
2013 je oceněním nejen nejužšího 
vedení organizace, ale je oceně- 
ním každodenní práce každého  
z našich 328 zaměstnanců. 
Každému z našich zaměstnanců  
si dovoluji touto formou poděko- 
vat za jeho nemalý osobní pří- 
nos k získání Ceny hejtmana  
za společenskou odpovědnost pro 
rok 2013 pro naši organizaci,  
jejíž získání je o to cennější, že se 
nám to společně podařilo hned  
v prvním ročníku této soutěže.

Je mi opravdu velkou ctí být 
s jedním každým z našich 
zaměstnanců ve společném týmu 
a každodenně s jedním každým 
z našich zaměstnanců na splnění 
společných cílů organizace spo- 
lupracovat.“

Ing. Vladimír Chuchler 
ředitel MÚSS Plzeň



Módní burza
Dne 30. ledna 2014 jsme v prostorách Ergotera-
pie uspořádali Módní burzu. Oblečení bylo vystavené  
a rozvěšené v dílně, v Hudebním salónu, ale také  
po chodbě. Uživatelé si tedy mohli vybrat z velmi široké 
nabídky pěkného oblečení. Užili jsme si také spoustu  
legrace, kdy se potvrdilo, že našim seniorům smysl pro  
humor nechybí. Radka Vondrášková, terapeutka 

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Buřty na PIVě
6. února 2014 jsme opět navázali na naší 
„cukrárnovou“ tradici. 
Hned vysvětlím tento trochu nesmyslný 
pletenec. Totiž, pokud nám do toho nevstoupí 
jiná akce, celkem pravidelně míváme jeden- 
krát za čtrnáct dní Cukrárnu. Ta obnáší  
dopolední pečení s uživatelkami a odpoled-
ní posezení u kávy a koláče nebo jiné sladké  
dobroty, kterou jsme právě společně před 
obědem ukuchtili. 
Po vánočních hodech jsme na tradici navázali,  
a ve čtvrtek pekli. Ne tedy sladkost, ale slané 
buřty na pivě. K pikantním buřtům jsme 
podávali čerstvý chléb. Uživatelé si pochut- 
nali. Radka Vondrášková, terapeutka 

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



Petrklíč „u Večerníčka“
V únoru jsme s uživateli DZR „Petrklíč“ zavítali  
do cukrárny „U Večerníčka“, která se nachází v Plzni  
na Vinicích v blízkosti zoologické zahrady. V cukrárně, 
která je bezbariérově upravena, nás přivítala milá  
obsluha. Všechny nás velmi potěšil velký výběr krásně  
vypadajících zákusků, dortů a pohárů. Každý si objed-
nal kávu a dezert dle své chuti a společně jsme zde strávili  
část odpoledne. Všichni jsme si moc pochutnali a určitě  
si do této cukrárny zase rádi společně zajdeme.

Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeut 
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Setkání  
Se SenIorkaMI 
z křIMIC
Ve středu 19. února k nám zavítaly  
na návštěvu a krátké posezení seniorky 
z Klubu seniorů Křimice. Již od rána 
jsme s uživatelkami pekly, abychom  
měli pro naši návštěvu připravené po- 
hoštění. Chtěli jsme ukázat, co všechno 
dobrého dovedeme, a proto to u nás  
již od rána vonělo tvarohovými šátečky  
a slaným pečivem. 
Nejprve jsme seniorky seznámili s pro- 
středím našeho Domova, představili jim 
naše aktivity a společně jsme si prohlédli 
fotografie z našich akcí. Společné se- 
zení s kávou a dobrotami se vydařilo  
a do budoucna plánujeme další setkání, 
možná i mimo náš Domov. 

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeutka 
DZR „Sněženka“



Přednáška – Hasičský záchranný sbor  
Plzeňského kraje
Ve středu 12. února se v našem Domově konala přednáška Hasičského záchranného sboru Plzeňského 
kraje. Mgr. Lenka Bosáková a její kolegyně Bc. Irena Tatíčková nám zopakovaly základy chování  
v havarijních situacích a společně jsme o nich diskutovali. Shlédli jsme prezentaci o činnosti hasič- 
ského sboru, která byla doplněna zajímavými videy. Během diskuse jsme zodpovídali dotazy ohledně 
bezpečnosti a po správné odpovědi jsme byli odměněni malou pozorností. Přednáška byla pro všechny 
příjemná, ale zároveň i naučná. Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje touto cestou ještě  
jednou děkujeme za jejich ochotu a příjemně strávené dopoledne. 

Bc. Březáková Lucie, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

SenIorkaPela  
V „koPretIně“  
a „PetrklíčI“
Dne 18. února nám přijeli zahrát a zazpívat  
zpěváci a muzikanti ze Seniorkapely. 
Vystoupení se konalo v jurtě na zahradě, kde  
se jako publikum sešli uživatelé našich obou 
domovů „Kopretiny“ a Petrklíče“. Všichni členové 
kapely přijeli pozitivně naladěni a dobrou náladu 
okamžitě předali i nám ostatním. Během bezmá-
la dvouhodinového vystoupení zaznělo mnoho  
krásných písní a melodií. Spolu s muzikanty  
si některé známé písně zazpívali i naši uživatelé. 
Vystoupení Seniorkapely mělo veliký úspěch,  
což dokazoval i obrovský potlesk po zaznění  
poslední písně. 
Ještě jednou tímto děkujeme celé kapele za krásný 
hudební zážitek a za příjemné zpestření dne.

Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeut  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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MaSoPuSt
Také v obou našich Domovech, jak velí tradice, se slavil masopust.  
Ne tedy průvodem maškar, ale veselím, koblihami a poslechem  
hudby.
Ve středu odpoledne 19. února jsme se sešli ve vyzdobené jídelně,  
abychom si poslechli Plzeňské heligonkáře. Pánové hráli a zpívali  
známé písničky a nejeden uživatel si zanotoval s nimi. Dokonce  
nám byl představen i jejich maskot v podobě chundelatého králíka.
Ke kávě se podávala právě kobliha a vzhledem k tomu, že zněly  
oblíbené písně, byli někteří uživatelé tak zaujati zpěvem, že si ji  
vychutnali až na pokoji...
Závěrem bychom chtěli poděkovat personálu Domova za jeho  
pomoc. Radka Vondrášková, terapeutka 

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



Kontakt:

Personální oddělení MÚSS Plzeň
Klatovská třída 777/90

Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Mgr. Šeflerová, tel.: 378 037 606

e-mail: seflerova@plzen.eu

Kontakt:

Personální oddělení MÚSS Plzeň
Klatovská třída 777/90

Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Mgr. Šeflerová, tel.: 378 037 606

e-mail: seflerova@plzen.eu

Nabízíme pracovNí místo 
Na pozici

pracovNík 
v sociálNích 

službách

Nabízíme pracovNí místo 
Na pozici

pracovNík 
v sociálNích 

službách

Pro PříMou  
obSlužnou Péči  

Pro Pobytové zařízení  
a Pro terén

PožaduJeMe

bezúhonnost a ukončené  
střední odborné vzdělání. 

nabízíMe

zodpovědnou práci,  
práci v organizaci s dlouhodobou 

tradicí, dobré finanční ohodnocení,  
nepřetržitý pracovní režim  

organizovaný v turnusovém  
nebo jednosměnném provozu, 
vzdělávání zaměstnanců a péči  
o odborný růst zaměstnanců,  
řadu zaměstnaneckých výhod.

Pro PříMou  
obSlužnou Péči  

Pro Pobytové zařízení  
Se zaMěřeníM  

na záKladní výchovnou 
nePedagogicKou činnoSt

PožaduJeMe

bezúhonnost a ukončené  
střední odborné vzdělání. 

nabízíMe

zodpovědnou práci,  
práci v organizaci s dlouhodobou 

tradicí, dobré finanční ohodnocení,  
pracovní režim organizovaný  

v jednosměnném provozu,  
vzdělávání zaměstnanců a péči  
o odborný růst zaměstnanců,  
řadu zaměstnaneckých výhod.



Kontakt:

Personální oddělení MÚSS Plzeň
Klatovská třída 777/90

Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Mgr. Šeflerová, tel.: 378 037 606

e-mail: seflerova@plzen.eu

Kontakt:

Personální oddělení MÚSS Plzeň
Klatovská třída 777/90

Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Mgr. Šeflerová, tel.: 378 037 606

e-mail: seflerova@plzen.eu

Nabízíme pracovNí místo 
Na pozici

zDravotNí sestra
pro pobytové zařízeNí 

a pro teréN

Nabízíme pracovNí místo 
Na pozici

fyzioterapeut
pro pobytové zařízeNí

PožaduJeMe bezÚhonnoSt

vzdělání odpovídající ustanovením 
uvedeným v § 5, odst. 1, zákona číslo 

96/2004 Sb., zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních  

- všeobecná zdravotní sestra.

osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu  

ve smyslu § 66 a následujících  
zákona číslo 96/2004 Sb., 

zákon o nelékařských  
zdravotnických povoláních. 

nabízíMe

zodpovědnou práci,  
práci v organizaci s dlouhodobou 

tradicí, dobré finanční ohodnocení,  
nepřetržitý pracovní režim  

organizovaný v turnusovém  
nebo jednosměnném provozu, 
vzdělávání zaměstnanců a péči  
o odborný růst zaměstnanců,  
řadu zaměstnaneckých výhod.

PožaduJeMe bezÚhonnoSt

vzdělání odpovídající ustanovením 
uvedeným v § 24, odst. 1, zákona číslo 

96/2004 Sb., zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních  

- fyzioterapeut.

osvědčení k výkonu zdravotnického  
povolání bez odborného dohledu  

ve smyslu § 66 a následujících zákona 
číslo 96/2004 Sb.,  

zákon o nelékařských  
zdravotnických povoláních. 

nabízíMe

zodpovědnou práci,  
práci v organizaci s dlouhodobou 

tradicí, dobré finanční ohodnocení,  
pracovní režim organizovaný  

v jednosměnném provozu,  
vzdělávání zaměstnanců a péči  
o odborný růst zaměstnanců,  
řadu zaměstnaneckých výhod.


