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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

Dopis řeDitele zaměstnancům mÚss plzeň
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
společně se nacházíme již několik měsíců ve velmi těžké situaci, která je způsobena kritickým nedostatkem  
pracovních sil, zejména pracovních sil v oblasti přímé obslužné péče o uživatele námi poskytovaných sociálních 
služeb. Ke dnešnímu dni chybí v organizaci 38 zaměstnanců v přímé obslužné péči. Mohu Vás na tomto místě  
ujistit, že celé vrcholové vedení naší organizace, včetně mé osoby, tuto situaci v každém okamžiku velmi  
intenzivně vnímáme a činíme co je v našich silách, abychom ji nějakým způsobem řešili a ulehčili Vám ve Vaší 
každodenní velmi těžké práci.

Jistě jste každý z Vás, ze zaměstnanců naší organizace, 
zaregistroval zvýšenou frekvenci inzerátů naší organi- 
zace poptávajících nové zaměstnance, a to především  
na pozicích pracovník v sociálních službách a všeobecná 
zdravotní sestra, jistě jste každý z Vás, ze zaměstnanců 
naší organizace, viděl naše inzeráty poptávající brigád- 
níky na výpomoc v našich pobytových zařízeních, jistě 
jste každý z Vás, ze zaměstnanců naší organizace v pří- 
mé obslužné péči, zaregistroval podstatné zvýšení Vašich 
platů o každý měsíc vyplácené stabilizační odměny či 
odměny vyplývající z nedostatku obslužného personálu 
na jednotlivých registrovaných sociálních službách.
Neustále a každodenně oslovujeme potencionální 
zaměstnance prostřednictvím denního tisku, inzerce 
v tramvajích MHD, Úřadu práce, našich internetových 
stránek a facebookového profilu, osobními kontakty, 
nabízíme zkrácenou pracovní dobu, dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, výhody poskytované 
zaměstnavatelem zaměstnancům, ...
Personální otázky a obsazenost jednotlivých pracovišť 
jsou dlouhodobě hlavním z bodů jednání Porady  
vedení Městského ústavu sociálních služeb, příspěvkové 
organizace.
Velmi citlivě ve vedení organizace vnímáme dlouho- 
dobé přetěžování stávajících zaměstnanců, vysokou  
fluktuaci u nově příchozích zaměstnanců, stejně jako 
neustále se zvyšující nároky na pomoc jiné fyzické oso- 
by u našich uživatelů, což stávající situaci ještě zhoršuje.
Velice si, já osobně i ostatní členové vedení organizace, 
Vás zaměstnanců MÚSS Plzeň zařazených na jakékoli 
pozici i Vámi odváděné každodenní práce vážím, jsem 
Vám za ni neskonale vděčný a mnohokrát Vám za ni 
děkuji. Strašně rád bych Vám ve Vaší nelehké fyzicky  
i psychicky náročné práci pomohl, velmi rád bych Vám 
Vaši každodenní práci jakýmkoli způsobem ulehčil.
S nadějí očekávám začátek školního roku a případné 
brigádníky z řad studentů plzeňských škol, kteří by  

mohli Vaše enormní pracovní vytížení trochu snížit  
a dát Vám trochu času na vydechnutí.
Osobně, stejně jako ostatní členové vedení organizace, 
vítám jakýkoli námět, který by vedl k příjmu nových 
zaměstnanců či k ulehčení Vaší práce. Pokud nějaký  
nápad jak situaci řešit máte, velmi rád si jej od Vás 
vyslechnu a budu se jím zabývat. Prosím, nebojte se mi 
jej sdělit. 
Předem však odmítám způsob řešení, který spočívá  
v propuštění pacientů do domácího či jiného ošetření  
a následné uzavření oddělení z důvodu nedostatku  
personálu. To je v našem případě nemožné a nereali- 
zovatelné!!! Naši uživatelé jsou na naši pomoc zcela  
odkázáni, a nemají jiný způsob řešení své složité životní 
situace. Osobně jsem, i přes veškeré potíže, velmi rád, 
že pracujeme v sociálních službách, kde je výše uve- 
dené řešení nepřípustné a ne ve zdravotnictví, kde je 
běžným způsobem řešení personální nouze na jednot- 
livých odděleních nemocnic.
O to více jsem hrdý na Vás, na naše zaměstnance, kteří 
přes veškeré obtíže, každodenně, každý svou měrou, 
společně pomáhají našim uživatelům, kteří nám dali 
důvěru a svěřili do našich rukou péči o svou osobu. 
Velice si vážím každého jednoho z Vás, z našich za- 
městnanců, ať jsou zařazeni na jakékoli pracovní pozici 
a jsem Vám za Vaši každodenní práci nesmírně vděčný.
Děkuji Vám za Vaši práci i za Vaše pochopení současné 
velmi složité situace.
Jsem Vám kdykoli k dispozici pro řešení problémů  
organizace i Vašich osobních.
Jsem přesvědčen o tom, že společným úsilím dokážeme 
to, že „přijdou lepší dny!“ 
S hlubokou úctou

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň
V Plzni dne 31.8.2016



chvála zahradě Ds „sedmikráska“ 
a DzR „Čtyřlístek“
Jakmile počasí dovolí, trávíme spolu s uživateli venku v krásně rozkvetlé  
a upravené zahradě Domova každou příhodnou chvíli. Nejen při trénování 
paměti, cvičení a ručních pracích, ale také společně zpíváme nebo vzpo- 
mínáme. Zmíněné aktivity probíhají převážně v dopoledních hodinách. 
Odpoledne je věnováno spíše procházkám a setkávání s rodinou, někdy  
také čtení. Velmi aktivně využíváme stan, který již několik let od jara  
do podzimu kryje vydlážděnou plochu, a který tak příjemně zastíní spo- 
lečné pobývání na čerstvém vzduchu. Uživatelé si nově vydlážděné a roz- 
kvetlé prostory a chodníky moc užívají. Místo na přistavených lavičkách  
si najde opravdu každý. 

Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách 
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



Bližší informace:

Netrvalová Mirka
vedoucí útvaru 

DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek
Kotíkovská 649/15, Plzeň

tel.: 378 037 635, 724 004 108
e-mail: netrvalova@plzen.eu

přijíMáMe brigádNíky
pro doprovod uživatelů na lékařská vyšetření 

ve dnech pO – pá

100,- kč/hodina
Práce na základě Dohody o provedení práce

rozsah práce ve dnech pO – pá
Výkon práce podle potřeby organizace, popř. na zavolání

Nástup dle domluvy

POŽADUJEME:

❚  Ukončené min. ZAK vzdělání  ❚  bezúhonnost  
❚  zdravotní způsobilost včetně očkování žloutenky typu B  ❚  slušné jednání

VícE infORMAcí nAlEZnEtE: 

http://muss.plzen.eu
Zpravodaj MÚSS 7/2016  ❚  Úřad práce města Plzně

❚  na pobytovém zařízení DS Sedmikráska, Kotíkovská 649/15, Plzeň

nabídka přivýdělku vhodná i pro zaměstnance mÚss plzeň







Červenec v „nováčku”
V červenci nám přálo počasí, proto si uživatelé mohli 
užít skutečné letní radovánky - koupání v bazénech, 
canisterapii na zahradě Domova. Čekali na příchod 
svých psích miláčků s jejich majiteli spojovací chodbou 
a vítali je hlasitými ovacemi.
Canisterapie se všem uživatelům, malým i dospělým, 
velmi líbila. Vždyť procházka s pejskem a aportování 
míčků na zahradě bylo pro všechny mnohem zajíma- 
vější a zábavnější než v chodbách oddělení. Nechybělo 
ani oblíbené podávání piškotů, vyčesávání srsti, relaxace  
a polohování, masáže končetin a zad psími jazýčky.
Těšíme se na druhou polovinu prázdnin! 
Dagmar Zahoříková a Jana Kryčová, DOZP „Nováček”

pes, nejlepší přítel člověka
Canisterapeutičtí psi dochází pravidelně k nám do Do- 
mova již několik let. Uživatelé Domova „Sněženka“ 
se na tento den vždy velmi těší a návštěva chlupatých 
kamarádů je pro ně vždy vítaným zpestřením. Ačkoli  
je léto v plném proudu, pejsci nezahálejí a dochází 
potěšit a rozdávat pozitivní energii našim uživatelům  
i v horkých dnech. Každý měsíc s napětím sledujeme  
co nového se „chlupáči“ naučili. Uživatelé se se psy pro-
chází, kartáčují je a za odměnu jim dávají něco na zub. 
Už se velice těšíme až k nám psi a kočky zavítají znovu 
a my si s nimi budeme moci užít opět krásné dopoledne. 

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“



canisteRapie na Ds „KopRetina“  
a DzR „petRKlíČ“
Někteří naši uživatelé mají vždy připravenou dostatečnou zásobu piškotů  
a nemohou se dočkat, až nás opět přijdou navštívit Jackie, Keisi, Jack  
- zlatí retrívři; Kurt, mladý labrador; kočky Sametka, Rozárka, nebo britský 
kocour Bertík. Radost z jejich přítomnosti mohou mít i imobilní uživatelé  
a uživatelé s částečnou, či úplnou ztrátou smyslů, kdy je zachován např.  
pouze hmat. Právě pro tyto uživatele je jedinečným zážitkem být v blízkém 
kontaktu s živým zvířetem.
Skupinová canisterapie probíhá ve společenské místnosti pod vedením 
zkušeného canisterapeuta a každý z přítomných může zakusit psí a kočičí 
přítulnost a potěšit se jejich  přítomností.
Za pravidelné návštěvy canisterapeutických psů a koček děkujeme paní  
vedoucí Renatě Krejčové a jejímu týmu a opět se těšíme na jejich další  
pravidelnou návštěvu. Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách 

pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Kreativní vymalovávání  
na zahradní terase na Ds  
„Kopretina“ a DzR „petrklíč“
Slunečné dny během prázdnin jsme téměř pravidelně trávili  
na venkovní zahradní terase. Aktivity probíhaly v dopoledních 
hodinách, dříve než se venkovní teplota začala neúprosně šplhat  
ke 30 stupňům. Příjemný stín markýzy nás chránil před slunečními 
paprsky. Velmi oblíbenou činností se stalo vymalovávání speciálních 
omalovánek pro dospělé, kde o jemné detaily není nouze. Kreativitě  
se nekladou žádné meze, neboť barevné zpracování a preciznost  
je vždy velmi individuální. Výsledná práce často překvapí samotné 
tvůrce, kdy i netradiční barevné kombinace působí velmi originálně 
a zajímavě. Obrázky budou dělat radost nejenom jejich autorům,  
ale budou mít další využití např. ve formě přání k narozeninám. 
Tu správnou atmosféru soustředěnosti během společného malování 
pomáhá vytvořit hudba různých žánrů, ale nejvíce melodie vážné 
hudby od Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, či W. A. Mozarta  
dle výběru našich uživatelů.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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Rio na lochotíně
Od 5.8. do 21.8.2016 žil celý svět letními olympijskými hrami v brazilském  
Rio de Janeiro. Také uživatelé obou našich Domovů prožívali větší či menší 
úspěchy českých, ale i zahraničních sportovců. Zvláště muži sledovali  
záznamy sportovních utkání a životní zápasy olympioniků zpětně z televiz- 
ních přijímačů.

nástěnné obrazy
V srpnových dnech si plnými doušky užíváme všechny 
krásy léta. Na obloze svítí jasné slunce, všude samé 
vonící kvítí, léto hraje všemi barvami. S uživateli jsme 
se rozhodli neponechat ani interiér bez povšimnutí. 
Na kartony velkých formátů jsme společně vybrali  
a překreslili motivy oblíbených „omalovánek pro 
dospělé“, kterými si uživatelé rádi krátí volnou chvíli. 
Nyní už zbývají hodiny vybarvování a týmové práce  
a zanedlouho již budou naše chodby zdobit nástěnné 
obrazy zářivých barev a nejrůznějších motivů.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Město Plzeň se připojilo k Lipnu, Ostravě 
a Pardubicím a na Výstavišti zřídilo 
Olympijský park, kde si každý mohl 
vyzkoušet svoje schopnosti na improvi- 
zovaných sportovištích pod laskavým 
dohledem zástupců sportovních klubů. 
Léto nás obdařilo několika krásnými 
slunnými dny, toho využily terapeutky, 
a právě u příležitosti konání letních 
olympijských her připravily na zahradě 
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ 
malá sportoviště pro uživatele. Házelo se 
míčem sobě navzájem a na cíl, oranžové 
kroužky se z dálky navlékaly na tyčku, 
připraveny byly také kuželka a boccia... 
Dopolední sportovní aktivity si všichni 
přítomní náležitě užili a tělo si protáhli. 
Na téma olympijských her se hovořilo 
snad na všech odděleních při Trénování 
paměti. Radka Vondrášková

pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost  

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“


