Zpravodaj
Číslo 11/2016

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

Vánoční a novoroční slovo ředitele
k zaměstnancům MÚSS Plzeň

Vážená kolegyně, vážený kolego,
s blížícím se koncem kalendářního roku 2016 a s ním spojenými vánočními a novoročními svátky si dovoluji přát Vám i Vašim blízkým radostné
prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a mnoho zdraví, štěstí
i osobní pohody v nadcházejícím roce 2017.
Do nového roku 2017 já osobně,
i moji nejbližší spolupracovníci
ve vedení organizace, vstupujeme
s nadějí, že se snad po dlouhém
váhání konečně vládě České republiky podaří uvolnit český pracovní
trh pro zahraniční zaměstnance,
což logicky vyvolá zvýšení počtu
pracovních sil na trhu práce a větší
šance k obsazení již dlouhodobě
neobsazených pracovních pozic v naší organizaci, hlavně pak v oblasti
přímé obslužné péče o uživatele námi poskytovaných sociálních služeb.
Současný stav na trhu práce je
skutečně minimálně jeden rok

velmi kritický. Já osobně, společně
s vedoucími útvarů „Personální
oddělení“, Domov pro seniory „Sedmikráska“ a Domov se zvláštním
režimem „Čtyřlístek“ a „Pečovatelská
a ošetřovatelská služba“, vědomi si
velmi nízkého stavu zaměstnanců
v jednotlivých útvarech, jsme ve
spolupráci s Úřadem práce pro
Plzeňský kraj iniciovali v posledních měsících již dvě výběrová
řízení na obsazení volných pozic
v našich útvarech. Na výběrová
řízení jsou úřadem práce pozváni
uchazeči o zaměstnání, kteří jsou
v jejich evidenci, tzn. aktivně se

nám daří jednat najednou o možnosti zaměstnání s více uchazeči.
I tak počet zaměstnanců získaných
tímto postupem lze spočítat na
prstech obou rukou.
Druhým způsobem, jak zmírnit přetěžování zaměstnanců na útvarech
s dlouhodobě neúplným obsazením stálými zaměstnanci, je řešení
tíživé situace pomocí zaměstnanců
zaměstnaných na tzv. dohody. V této
oblasti se nám daří již lépe, účastí
na akci organizované Západočeskou
univerzitou v Plzni se nám podařilo
získat dostatečné množství studentů,
sjednat s nimi dohodu o provedení práce a využívat je na zajištění
doprovodu uživatelů k lékaři či
k aktivizačním činnostem, čímž
částečně snižujeme pracovní zátěž
kladenou na stálé pracovníky.
S některými ze získaných studentů
se nám podařilo sjednat dohodu
o pracovní činnosti a získat je tak
i k výkonu přímé obslužné péče
o klienty.
Ve vedení organizace si velmi dobře
uvědomujeme Vaši těžkou situaci,
situaci našich stálých zaměstnanců
v neúplně obsazených útvarech, zejména pak v útvarech poskytujících
přímou obslužnou péči. Velmi si
Vaší práce, práce každého jednotlivého zaměstnance, vážíme, jsme
za ni vděčni a mnohokrát Vám za ni
děkujeme. Těžkou situaci se Vám,
zaměstnancům, alespoň snažíme
kompenzovat ve finanční oblasti
formou vyplácených stabilizačních
odměn a odměn vyplácených v personální nouzi.
Pokračování na straně 2.

Vánoční a novoroční slovo ředitele
k zaměstnancům MÚSS Plzeň
Dokončení ze strany 1.
O tom, že si vedení organizace
kritickou situaci v oblasti lidských
zdrojů velmi dobře uvědomuje, svědčí i to, že na dvoudenní konferenci
se oblastí lidských zdrojů budou
zabývat všichni vedoucí zaměstnanci
MÚSS Plzeň. Na konferenci budou
řešeny následující témata: získávání
nových zaměstnanců, adaptační proces nových zaměstnanců, přetěžování
zaměstnanců, systém odměňování
zaměstnanců, zaměstnanecké benefity, řízení podřízených zaměstnanců.
Výsledkem konference by mělo být
nalezení cest a způsobů, jak řešit
oblast lidských zdrojů v roce 2017
a v letech následujících.
Osobně považuji řešení oblasti lidských zdrojů za strategický cíl pro
další fungování organizace, umocněný tím, že již podstata naší činnosti
je lidskými zdroji dána, je na nich
závislá a nelze ji bez nich kvalitně
vykonávat.
Naše činnost je nám umožněna
důvěrou, kterou v nás vložili uživatelé tím, že si u nás objednali
služby o svou osobu. Tuto důvěru
nesmíme, ani v současných těžkých

dobách, zklamat!!! Naši uživatelé
jsou zcela odkázáni na naši každodenní pomoc!!! Tuto pomoc jsme
povinni jim každodenně poskytnout!!! My nemůžeme, jako mnoho
nemocnic v tomto státě, v případě
nedostatku personálu zavřít část
či dokonce celé oddělení a poslat
naše uživatele domů. Naši uživatelé
nemají kam jít, oni nemohou bez
naší pomoci zůstat!!!
To, že jsme našim uživatelům schopni kvalitně poskytovat potřebnou
péči i v těchto těžkých hodinách,
dnech, týdnech a měsících, za
opravdu kritického nedostatku pracovních sil, mne naplňuje opravdovou pýchou a hrdostí. Jsem
opravdu rád, že mohu být Vaším
ředitelem a spolupracovat s tak
skvělými zaměstnanci jako jste Vy.
Vaší velmi těžké každodenní práce
si velice vážím a opětovně Vám
děkuji za vše, co jste pro splnění
úkolů naší organizace v letošním
roce udělali.
Ujišťuji Vás, že jeden každý z nás,
ve vedení organizace, děláme maximum pro to, abychom Vám Váš nelehký úděl, způsobený nedostatkem

pracovních sil, ulehčili. Ve vedení
organizace si plně uvědomujeme
skutečnost, že všichni jsme na jedné lodi, na lodi plující pod vlajkou
MÚSS Plzeň, i to, že pro úspěšné
proplutí současnými těžkými a rozbouřenými vodami je potřeba
vzájemná spolupráce. Věřím, že vše
společně zvládneme a odměnou
nám bude následná společná plavba
klidnějšími vodami.
I přesto, že si uvědomuji, jak velmi
těžká je v současné době Vaše práce,
dovoluji si mít na Vás malou prosbu: „Prosím Vás, abyste v období
vánočních svátků našli v sobě část
morálních sil a našim uživatelům
‚udělali hezké Vánoce’, jsem
přesvědčen o tom, že si to za svou
důvěru zaslouží. Děkuji Vám!“
Doufám, že budu mít během mého
předvánočního setkání se zaměstnanci štěstí a budu Vám moci,
jednomu každému, kromě tohoto
formálního, i osobně za letošní
práci poděkovat a osobně Vám přát
k vánočním a novoročním svátkům.
S hlubokou úctou
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel
listopad 2016

Vánoční výzdoba
Celý tento měsíc se točil kolem nadcházejícího adventu. Kromě pečení
bylo zapotřebí nachystat ozdoby a dekorace a vdechnout tak vánoční
atmosféru do prostor našeho Domova. Zdobili jsme stromky, chystali věnce
a oblékli tak interiér do svátečního kabátu. Stresu a shonu z příprav jsme
s předstihem utekli a nyní zbývá vychutnat si kouzelný adventní čas.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
Dne 2. listopadu 2016 Fakulta zdravotnických studií uspořádala první
ročník „Dne pracovních příležitostí“.
Akce měla formu podobnou pracovnímu veletrhu a jejím cílem
bylo poskytnout studentům všech
ročníků fakulty přehled o možném
uplatnění v praxi po jejich ukončení studia. Veletrhu se zúčastnili
„potenciální zaměstnavatelé“ z řad
nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje.
Prostor pro prezentaci měli i zástupci Městského ústavu sociálních
služeb, kteří seznamovali studenty
s konkrétní nabídkou profesního
uplatnění, možnosti provádění studijních praxí v zřízeních MÚSS

města Plzně, či možnosti sjednání
krátkodobého přivýdělku - brigády.
Studenti projevovali o pracovní
uplatnění velký zájem, o čemž vypovídá i to, že někteří z nich
s Městským ústavem sociálních služeb města Plzně, jakožto zaměstnavatelem, již uzavřeli Dohody
o provedení práce nebo činnosti na
doprovody uživatelů do lékařských
zařízení, výpomoc při ošetřovatelské
péči a při rozvozu obědů.
Dále se zástupci Městského ústavu
sociálních služeb města Plzně
zúčastnili v tomto roce již dvou
výběrových řízení, pořádaných ve
spolupráci s oddělením trhu práce
a oddělením zprostředkování práce
Úřadu práce Plzeň, za účelem obsa-

zení konkrétních volných pracovních pozic v MÚSS města Plzně.
Výběrového řízení se zúčastnili
pracovníky úřadu práce vytipovaní
a pozvaní žadatelé, kterým byl
představen MÚSS Plzeň jako přední
poskytovatel sociálních služeb na
Plzeňsku a kteří byli dále seznámeni
s náplní aktuálně volných pracovních pozic.
Protože i tato forma náboru nových
zaměstnanců je pro Městský ústav
sociálních služeb přínosem, budeme
na základě domluvy s odpovědnými
pracovníky úřadu práce v této spolupráci pokračovat i v budoucnu.
Mgr. Jaroslava Šeflerová,
vedoucí útvaru Personální oddělení

Slavnostní promoce
8. listopadu 2016
Za zvuku fanfár ze Smetanovy Libuše vchází do sálu po červeném koberci akademičtí hodnostáři
odění do talárů. Pomalým krokem prochází kolem slavnostně naladěných a oblečených promonentů
až do přední části, kde usedají pod státní vlajku a znak. Zní státní hymna. Úvodního slova se ujímá
nepsaný zastřešovatel projektu JUDr. Dobroslav Zeman. Následně je pozornost všech v sále přitažena
k několika krátkým skladbám v podání koncertních mistrů bratrů Štěpána a Martina Kosových.
Jeho Magnificenci jsou jmenovitě představeni absolventi. Kývnutím hlavy se se všemi přivítá.
Již přichází tolik očekávaná chvíle - každý je slavnostně promován, přebírá diplom a malou pozornost.
„Ať je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru!“ Opět zní několik tónů v podání mistrů bratrů Kosových.
Za právě odekorované absolventy děkuje, v onen okamžik již bývalá frekventantka paní Marie Divišová.
Sálem zní Gaudeámus igitur. Slavnostní okamžiky tohoto večera uzavírá Vejvanovského Ingressus
ze Serenády vyprovázející akademické hodnostáře. IV. ročník Seniorského Lycea pořádaný pro uživatele
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ je tedy minulostí...
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Posunout se dál muzikou
„Muzikoterapie je způsob, jak uvolnit napětí a nabýt novou energii - jak se cítit lépe díky aktivitám
spojeným s hudbou.“
Hudebník, muzikoterapeut, učitel a pracovník v sociálních službách Mgr. Radek Harvánek navštívil DOZP
„Nováček“, aby s našimi uživateli provedl ukázkovou hodinu muzikoterapie. Během terapie se zaměřuje
na aktivizaci, zklidnění a relaxaci, rozvoj řeči, motorických dovedností a trénink různých kognitivních
procesů. Zapojil do aktivního „muzicírování“ malé i dospělé uživatele, pozadu nezůstali ani zaměstnanci.
Vyzkoušeli si zahrát na různé druhy bubnů a bubínků, zvonkohry, sansuly, kalimby, perkuse a chřestítka, pan
terapeut zajišťoval melodii hrou na kytaru. Hodina strávená s hudbou všechny zúčastněné velmi zaujala, proto
plánujeme zajistit pro naše uživatele muzikoterapii s Mgr. Harvánkem v pravidelných časových intervalech.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

Zahájení
kouzelného adventu
v DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“
Již tradičně se scházíme rok co rok před Domovem,
abychom se společně zastavili a naladili na nadcházející
vánoční čas a atmosféru. Proč měnit tak krásný večer,
kdy se za zvuku trubek (Trumpetové trio ZUŠ B. Smetany)
rozsvítí velká jedle před budovou, rozezní se koledy, letos
v podání dam z Tutti Voci a vše uzavře zářící kaskáda
oslňujícího ohňostroje od firmy Minergis, když se opět letos
potvrdilo, že je tato tradice pěkná a všemi zúčastněnými
vřele přijímaná. Co na tom, že je zima, vždyť je možné
se na chvíli zabalit do deky a vychutnat si nabízený čaj
s rumem a první letošní cukroví. Vyjádřit díky je třeba
panu řediteli MÚSS Ing. Vladimíru Chuchlerovi za samotnou možnost a finanční podporu.
Krásný a pohodový adventní čas!
Radka Vondrášková,
pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou
činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Významné životní jubileum
Dne 29. října 2016 oslavila naše uživatelka paní Helena Humeníková své jubilejní 90. narozeniny.
Svůj významný den oslavila společně s ostatními obyvateli našeho domova, s personálem a se svou rodinou.
Narozeninové pohoštění se uskutečnilo ve vyzdobené společenské místnosti. Na oslavě každý mohl ochutnat
chlebíčky, zákusky, vaječný likér a prožít příjemný společný čas. Paní Helena s ostatními uživateli vzpomínala
na dřívější „staré dobré časy“ a na své mládí. Přišla řeč i na výlet našich obyvatel historickým motorovým
vláčkem do Kařízku, kde jsme poseděli v hospůdce „Pod Kaštanem“. Právě v tomto pohostinství prožila paní
Helena jako šenkýřka krásné roky svého mládí.
Všichni zaměstnanci z DS „Kopretina“ přejí paní Heleně Humeníkové pevné zdraví a životní optimismus
do dalších dní.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Prodejní výstava
K Vánocům náleží spousta krásných věcí. Vedle rozsvíceného stromečku,
tradičních pokrmů a zpívaných koled, patří k těmto největším svátkům
na sklonku roku také dárky. Přiznejme si, že i nám dospělým udělá radost
maličkost darovaná s láskou... 21. listopadu 2016 jsme v DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“ otevřeli v oddělení Ergoterapie dvě místnosti plné
výrobků uživatelů a dali tak podnět k tomu, aby mohl kdokoli přijít
a za nevelký obnos zakoupit krásné dárky pod stromeček. Výrobky s větším
či menším podílem práce uživatelů obou Domovů tentokrát byly rozdílné
a to i co do velikosti. Od malých háčkovaných přívěsků na klíče, přes
pestrobarevné postavičky a tradiční polštáře, až k obrazům na dekách.
Velmi brzy byli rozprodáni velcí šití hadi k mnohostrannému použití.
Tento malý výčet zdaleka neobsáhl sortiment nabízeného, a to nemluvím
o radosti, kterou jistě takový originální dárek ve vánoční večer udělá.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

DRUHY PŘEDPLATNÉHO
(I. čtvrtletí 2017)
DRUH
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DIVADLO
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
NOVÉ
NOVÉ

LEDEN
27.1.2017
X
27.1.2017
X
28.1.2017
X
28.1.2017
X
3.1.2017
6.1.2017
X
20.1.2017
22.1.2017
3.1.2017
13.1.2017
11.1.2017

NÁZEV
ÚKLADY A LÁSKA
X
ÚKLADY A LÁSKA
X
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
X
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
X
EVŽEN ONĚGIN
EVŽEN ONĚGIN
X
LABUTÍ JEZERO
DON JUAN
KDYBY 1000 KLARINETŮ
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
LIDUSCHKA (Baarová)
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NOVÉ
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NOVÉ
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NOVÉ

ÚNOR
10.2.2017
X
10.2.2017
X
X
X
X
X
7.2.2017
17.2.2017
1.2.2017
X
12.2.2017
7.2.2017
17.2.2017
8.2.2017

NÁZEV
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
X
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
X
X
X
X
X
DON JUAN
LABUTÍ JEZERO
DON JUAN
X
LABUTÍ JEZERO
MADAMA BUTTERFLY
KDYBY 1000 KLARINETŮ
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

DIVADLO
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
NOVÉ
NOVÉ

BŘEZEN
31.3.2017
X
31.3.2017
X
X
10.3.2017
X
10.3.2017
7.3.2017
X
15.3.2017
24.3.2017
X
28.3.2017
3.3.2017
X

NÁZEV
ROMEO A JULIE
X
ROMEO A JULIE
X
X
JEDNOTKA INT. LÁSKY
X
JEDNOTKA INT. LÁSKY
PAŘÍŽSKÝ ŽIVOT
X
TŘI SESTRY
PAŘÍŽSKÝ ŽIVOT
X
LIDUSCHKA (Baarová)
LIDUSCHKA (Baarová)
X
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LEGENDA - ŽÁNR (Ž):
O - OPERA, OP - OPERETA, Č - ČINOHRA, M - MUZIKÁL, B - BALET
ZAČÁTKY VŠECH PŘEDSTAVENÍ VŽDY V 19.00 HODIN
Volné vstupenky pro zaměstnance a jeho rodinného příslušníka
je možné vyzvednout u asistentky ředitele MÚSS Plzeň
p. Šárky Vopatové, Klatovská tř. 777/90, Plzeň (číslo tel. 378 03 kl. 7601)

Konec listopadu je pro nás ve „Sněžence“
jasným signálem toho, že je třeba zase
po roce oprášit osvědčené recepty
našich uživatelek a Domov provonět
vůní pečeného cukroví. Každým rokem
je příprava pohoštění na sváteční stoly
tím nejdůležitějším úkolem, kterému se
s radostí věnujeme. Našich kuchařských
setkání se účastní i někteří pánové,
kterým uživatelky rády předají tipy
a zkušenosti nasbírané za léta praxe.
Nyní nám tedy v krabicích měknou
zlatavé perníčky a my už chystáme další
pochoutky na nadcházející svátky.
Ivana Syrovátková,
pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Dětské podzimní představení
v 90. MŠ
Naši uživatelé z DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ s radostí přijali pozvání
na dětské vystoupení do sousední 90. mateřské školky. Ve středu 2.11.2016
se uskutečnilo vystoupení dětí z oddělení „Veverek“ a z oddělení nejmenších
dětí „Berušek“. Děvčátka a chlapci si pro nás připravili rozmanitý program
plný tanečků, básniček a písniček. Jejich vystoupení bylo opravdu krásné
a nápadité. Milým překvapením byl upečený koláček a malý dáreček pro
naše seniory v podobě podzimního listu s beruškou. Děti byly odměněny
hlasitým potleskem a také sladkou odměnou v podobě bonbónů. Vzájemné
předávání dárků provázela dojemná a radostná atmosféra. Za příjemný
společný čas a pěkné vystoupení děkujeme dětem a paním učitelkám
Mgr. Zuzaně Moravcové, Martině Fuchsové, Mgr. Ivetě Bouzkové a Karle
Opatrné, které vše připravily. Moc se těšíme na další vzájemná setkávání.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Děkujeme Vám
za úspěšnou spolupráci
v uplynulém roce
a přejeme Vám hodně štěstí,
pevné zdraví,
mnoho osobních a pracovních
úspěchů
v novém roce 2017!
Váš Výbor ZO MÚSS Plzeň
OSZSP ČR
Helena Kurcová
Pavla Kurcová

Petra Tolarová

Vánoce, Vánoce přicházejí...
Přípravy na nejkrásnější dny v roce jsou na DS „Kopretina“ a na DZR
„Petrklíč“ v plném proudu. Prvním krokem příprav je vánočně vyzdobit
prostory našeho Domova. Naši obyvatelé společnými silami ozdobili hned
tři vánoční stromečky, které budou vytvářet kouzelnou atmosféru Vánoc
ve společenské místnosti, v jídelně a v hale. Stromky jsme zdobili v různém stylu, přes klasické vánoční skleněné barevné koule, slaměné ozdoby
až po jemné, sněhobílé, háčkované ozdoby. Stromečky již jsou v celé své
kráse na svých místech a čekají na zahájení adventu a rozsvícení.
Všem přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Koncert „Senior kapely“ v jurtě
Koncert oblíbené „Senior kapely“ se uskutečnil v naší zahradní jurtě 3.11.2016. Kapela nám pod vedením
pana Aloise Macha zahrála známé melodie jako např.: „Lásko, Bože lásko“, „Stříbrný měsíc“, „Škoda lásky“,
„Švestková alej“, „Praha je krásná“ a mnoho dalších známých písní. Naši uživatelé si koncert opravdu
užili a známé písničky si s kapelou zanotovali společně. Na závěr příjemných společných chvil nesměla
chybět „Ta naše písnička česká...“, kterou jsme se navzájem rozloučili. Hlasitý potlesk prozradil, že kapela
se našim uživatelům moc líbila. „Senior kapele“ děkujeme za kulturní zážitek a těšíme se na příští setkání.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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