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Odstartováno!!!

Jedeme v tom společně 3

1.3.2018 v 10.00 hodin byl odstartován již třetí ročník projektu Jedeme
v tom společně, aneb Po vlastech československých. Bystrý čtenář zavětří,
protože mu nebude připadat název projektu neznámý. Ano, bystrý čtenáři,
mohu tě ujistit, že právě před rokem jsi jméno projektu četl poprvé.
Náš Domov si klade za čest, že se opět soutěže účastní. Organizačním týmem
celé výjimečné záležitosti, v čele s vedoucím projektu Mgr. Janem Vavříkem
(ředitelem DPS Vrbno pod Pradědem), byla jemně upravena pravidla.
Např. letos nejedeme 2 000 km, ale jen 1 800 km a jak bylo výše uvedeno,
soutěžící pomyslně absolvují tuto trasu po naší krásné česko-slovenské zemi,
ne tedy do Paříže.
Pokračování na straně 2.

Velikonoční atmosféru nezkazila
ani zima ani chřipková epidemie,
kvůli které byl provoz v našem
zařízení omezen. Naší uživatelé
nestrádali, a když zdraví dovolilo, pracovali jsme individuálně.
Vytvářeli jsme sádrové figurky,
velikonoční zajíčky a odlévali
sádrová vajíčka. Celý náš Domov
nyní dýchá tou pravou jarní
atmosférou a my si můžeme
v poklidu a pohodě užít nadcházející velikonoční svátky.
Ivana Syrovátková,
pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost,
DZR „Sněženka“
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Dokončení ze strany 1.
Jsou vypsané barevné čtvrtky a velmi nově také dílčí vědomostní soutěž
CykloSova 2018. Považ, bystrý čtenáři, letos „v tom jede společně“ 60 Domovů
z celé České republiky a Slovenska! Jsme opět propojeni přes Skype, cyklisté
se vzájemně zdraví a povzbuzují, ale také hlídají, aby třeba nestartovali před
9.30 hodinou... Ujeté kilometry letos zasíláme do umně, dvěma studenty
z katedry informatiky UP v Olomouci, vytvořené aplikace, která je sečte,
označí pořadí, zdolaná procenta a na mapě vyznačí, kde se cyklisté na trase
nachází. Projekt má své další sponzory a podporovatele, záštitu nad ním opět
převzala manželka prezidenta Ivana Zemanová. Pokud jsem bystrého čtenáře
nadchla, fandit soutěžícím nejen z DZR „Čtyřlístek“ může do 27.4.2018,
kdy letošní ročník skončí. A pro ty, kdo se také touží překonat, pár kilometrů
ujet, zažít legraci, být součástí dobré mezinárodní party, nechť nechají tuto
myšlenku dozrát do příštího roku, protože signál, že se v roce následujícím
také pojede, již zazněl!
Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Velikonoční hlavička
Uzené maso, rohlíky, vejce, máslo, mléko, zelené lupení a trochu
soli, to je velikonoční nádivka. Velmi tradiční a nezbytná záležitost,
která by mohla být vlajkovou lodí tohoto velkého jarního svátku.

V našem Domově, byť i nás nemalou měrou zasáhla chřipková
epidemie, jsme nemohli jinak, než
si ji připravit. Kuchařinky se sešly
jedno čtvrteční dopoledne, aby suroviny nakrájely, promíchaly a upekly.
Odpoledne byla Dílna obyvatel DZR
„Čtyřlístek“ otevřena pro příchozí,
které zlákala vůně hlavičky linoucí
se záhy po tom, co byla vložena
do trouby. Nádivka jim byla nabídnuta k ochutnání. A že se letos
zvláště vyvedla! No, smutná novina to byla pro opozdilce, kterým
nezbyl ani kousek...
Radka Vondrášková,
vedoucí pracovníků pro základní
výchovnou nepedagogickou činnost,
DZR „Čtyřlístek“

Březen plný aktivit v DS „Jitřenka“
Ani v měsíci březnu jsme se v DS nenudili, neboť byla před námi spousta
práce. Hlavně při vymýšlení a nacvičování vystoupení na každoroční Zahradní slavnost v DZR „Čtyřlístek“, na přehlídku tvořivosti lidí s postižením
„Prostor pro duši“ v Tachově a další akce, které se konají během roku v
Plzni.
Naši uživatelé kromě nacvičování pomáhali především při výrobě různých
rekvizit, takže se v „Jitřence“ malovalo, natíralo a lepilo ostošest. Všichni
se zapojili do práce s nadšením a už se těšíme, až společně s děvčaty a chlapci
z „Nováčku“ budeme moci toto naše vystoupení předvést na veřejnosti.
V dílnách se ovšem nevyráběly pouze rekvizity na vystoupení, ale poslední
dobou je v našem stacionáři velký hit vyrábět šperky a korálky z barevných
papírů, časopisů, kalendářů, atd. Zužitkujeme tak nepotřebné papíry,
procvičíme jemnou motoriku a navíc náramky z papírových korálků, které
naši uživatelé velice rádi navlékají, udělaly radost již mnoha maminkám.
Abychom si trochu odpočinuli od nacvičování a práce v dílnách, chodili jsme,
pokud bylo pěkné slunečné počasí, na vycházky do přírody. Naší oblíbenou
lokalitou je okolí řeky Berounky u Sv. Jiří, kde se vyskytují ochočené nutrie,
které jsou zvyklé nechat se krmit a zblízka pozorovat.
Marcela Ciňková, PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“

Návštěva muzea

Naši uživatelé navštívili nově nainstalovanou stálou expozici
s názvem „Umělecké řemeslo / Užité umění“ v Západočeském muzeu
v Kopeckého sadech.
Výlet se uskutečnil v úterý 27.2.2018 v dopoledních hodinách. Sbírka
uměleckého řemesla a užitého umění představuje na 2000 předmětů
ze skla, keramiky, porcelánu, železa, cínu i drahých kovů. Je zde k vidění
i exotická kolekce řemeslně náročných prací z Předního i Dálného
Východu. Bylo nám velmi sympatické, že prohlídku jednotlivých uměleckých artefaktů nerušila změť popisků, ale byly zde k dispozici
infopointy s údaji o historii a využití vystavených předmětů.
S rozsáhlou sbírkou nás osobně seznámil jeden z autorů expozice pan
PhDr. Jan Mergl, Ph.D., kterému za zajímavý výklad velmi děkujeme.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

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, odst. 2 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

Výběrové (konkursní) řízení
na obsazení pozice

VEDOUCÍ ÚTVARU výchova „dozp nováček“
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 stávající 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 další kvalifikace
Vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání
pedagogického zaměření (vychovatelství, učitelství...),
případně vzdělání v oblasti sociální práce či péče,
studium speciální pedagogiky výhodou. Od uchazeče
požadujeme praxi alespoň 5 let ve školství nebo
v sociálních službách, znalost práce na PC.
Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,
či úředně ověřené kopie závěrečného vysvědčení
současně s předložením originálu či úředně ověřené
kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.

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
❚ Nástup do pracovního poměru
nejpozději dne 1.5.2018

Nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti přímé
a výchovné nepedagogické péče
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování v 10. platové třídě podle platného
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
❚ Nadstandardní příplatek za vedení
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění
zaměstnanců
❚ Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek zaměstnavatele na dovolenou zaměstnanců
❚ Zvýhodněný datový tarif pro soukromá volání
zaměstnanců v síti O2
❚ Masáže, vstupenky do bazénu
❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová
a fotbalová utkání
❚ Možnost zajištění místa v dětské skupině Malíček
(pro děti ve věku od 18 do 36 měsíců)
❚ A další

Přihláška do Výběrového (konkursního) řízení:

Průběh výběrového (konkursního) řízení:

Uzavřenou
obálku
s
textem:
„VÝBĚROVÉ
(KONKURSNÍ) ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE
VEDOUCÍ ÚTVARU VÝCHOVA „DOZP NOVÁČEK“
s uvedením dalšího textu: „NEOTVÍRAT“ odevzdá
uchazeč do 8.00 hodin dne 13. dubna 2018 do podatelny Městského ústavu sociálních věcí města Plzně,
příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90,
Jižní Předměstí - Plzeň 3, 301 00 Plzeň.

Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice
Vedoucí útvaru Výchova „DOZP Nováček“ proběhne
ve dvou kolech:

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 3. „Uchazeč
musí splňovat následující podmínky a doložit
následující dokumenty“.

1. kolo Posouzení přihlášek uchazečů z hlediska for		
málního - otevírání obálek (13.4.2018 od 10.00
		 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího
		
uchazeče (20.4.2018 od 8.00 do 10.00 hodin)

Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději
dne 30. dubna 2018.

Maškarní karneval
Uživatelé DOZP „Nováček“ si užili den plný dobré nálady,
radosti a tance. Opět se konal maškarní karneval.
Jídelnu zaplnily pohádkové postavy, kostýmy různých profesí,
nadpřirozené bytosti a podoby nejrůznějších zvířátek. Sladkou
odměnu si zasloužily všechny masky. Poděkování náleží personálu, který se na organizaci karnevalu podílel, zejména paní
Dagmar Zahoříkové, která měla celou akci na starost.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

Velikonoční
koncert
S klubem cestovatelů
křížem krážem po Francii
V našem oblíbeném klubu cestovatelů jsme 28.3.
2018 opět rádi přivítali jednu ze studentek paní
učitelky Mgr. Hany Kubálkové ze Střední odborné
školy obchodu, užitého umění a designu. Slečna
Lenka Šulcová studuje obor cestovní ruch a připravila
si pro nás velmi pěknou prezentaci o francouzských
historických památkách.
Lenka nám přiblížila nejenom historii, ale i mnoho
zajímavostí, které získala díky své vlastní návštěvě
této země. Největším symbolem Francie je nesporně
pařížská Eiffelova věž, která byla postavena v roce 1889
pro Světovou výstavu. Se svými 324 metry byla tato
věž až do roku 1931 nejvyšší stavbou světa. Za zmínku
stojí, že Eiffelova věž se stala předlohou pro stavbu
naší Petřínské rozhledny v Praze. Lenka nás provedla
i devatenácti barokními zámky, které lemují břehy řeky
Loiry. Nahlédli jsme i do interiérů zámku ve Versailles,
který v roce 2002 získal ocenění za nejhezčí zámek
v Evropě. Studentce Lence Šulcové za zajímavý cestopis
moc děkujeme.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Tak - a jsou tu Velikonoce. V obchodech se prodávají
kraslice, pomlázky a beránci, za výlohami jsou
obrázky kuřátek, housátek a zajíčků. Velikonoční
svátky jsou u nás vnímány především jako svátky
folklóru a vítání jara.
Velikonoce jsou ale nejvýznamnějším křesťanským
svátkem a hlavní postavou je zde Kristus, Boží syn.
Právě v duchu takové velikonoční atmosféry se nesl
koncert křesťanské kapely „Krpál“, kterou jsme mohli
v našem Domově přivítat již po několikáté. Členové
této početné kapely jsou studenti z různých vysokých
škol a připravili si pro nás písně s velikonočním poselstvím a program proložili také čteným slovem z Bible
o ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Na závěr
si pro naše uživatele přichystali i několik lidových
písniček, které si naši obyvatelé s chutí zazpívali. Našim
seniorům se koncert se sváteční atmosférou velice líbil
a mladým hudebníkům za krásný společný čas děkujeme.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace, v souladu se schváleným Rozpočtem
Fondu kulturních a sociálních potřeb MÚSS Plzeň pro rok 2018
a v souladu s předloženým návrhem Výboru ZO OSZSP ČR
MÚSS Plzeň, uvolnil finanční prostředky na mimořádný nákup

50 kusů vstupenek

na divadelní představení muzikálu
skladatele Jerryho Hermana a libretisty Michaela Stewarta

„HELLO DOLLY“

dne 21.4.2018 ve 14.00 hodin
STUDIO DVA DIVADLO, PRAHA - VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 56
Odjezd z Plzně, Kotíkovská 649/15, Plzeň v 8.00 hod. do Prahy
a zpět z Prahy odjezd v 17.00 hod. do stejného místa výjezdu.

50 kusů vstupenek

na divadelní představení muzikálu
skladatele Jerryho Hermana a libretisty Michaela Stewarta

„HELLO DOLLY“

dne 21.4.2018 v 18.00 hodin
STUDIO DVA DIVADLO, PRAHA - VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 56
Odjezd z Plzně, Kotíkovská 649/15, Plzeň ve 13.00 hod. do Prahy
a zpět z Prahy odjezd ve 22.00 hod. do stejného místa výjezdu.

50 kusů vstupenek

na divadelní představení muzikálu
skladatele Jerryho Hermana a libretisty Michaela Stewarta

„HELLO DOLLY“

dne 25.5.2018 v 19.00 hodin
STUDIO DVA DIVADLO, PRAHA - VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 56
Odjezd z Plzně, Kotíkovská 649/15, Plzeň v 16.00 hod. do Prahy
a zpět z Prahy odjezd ve 22.00 hod. do stejného místa výjezdu.
Pro každého účastníka možnost individuálního programu
před zahájením představení
(rozchod za nákupy, kulturními památkami...)
Vstupenky je možné, po obdržení
elektronické výzvy ředitele MÚSS Plzeň Ing. Vladimíra Chuchlera
k objednávkám vstupenek zaslané v jednom okamžiku
na všechny platné elektronické adresy MÚSS Plzeň,
objednat písemnou formou u asistentky ředitele MÚSS Plzeň.
Na jednoho zaměstnance je možné objednat
maximálně 2 vstupenky.
Uvedených 50 vstupenek na každé představení muzikálu
bude vždy rozděleno mezi prvních padesát zájemců,
kteří splní výše uvedená kritéria.
Ostatní přihlášení budou náhradníky.

Velikonoční
tvoření
Udělat radost drobným dárkem svým
rodinám a blízkým právě v době Velikonoc, bylo přáním několika našich
uživatelů. Společně jsme se scházeli
a vyráběli dekorativní velikonoční
zápichy. Naši obyvatelé nápaditě vymalovali papírová vajíčka, která jsme
ozdobili mašlí a barevnými husími
pírky. Touto dekorací lze ozdobit květináč, nebo vázu. Dalším společným
dílem byla i výroba závěsné velikonoční výzdoby do oken v jídelně.
Během období, kdy kvůli chřipkové
epidemii byly zakázané návštěvy,
mnoho našich obyvatel s velkou pečlivostí vybarvovalo obrázky s velikonoční tématikou na svých pokojích.
Protože naše společenské místnosti
jsou těmito obrázky bohatě vyzdobené, je vidět, že naši uživatelé
nezaháleli.
Šárka Bartošková,
pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost,
DZR „Petrklíč“

Škaredostředeční
muzikoterapie

Na středu 28. března byla u nás v Domově naplánovaná muzikoterapie
s panem Josefem Pospíšilem. Vzhledem k tomu, že tento týden je pašijový,
domluvili jsme se, že i muzikoterapie bude ve velikonočním duchu.
V jídelně Domova, vyzdobené barevnými vejci, hrál pan Pospíšil jak písně
lidové, tak populární od známých českých autorů. Nabízena byla káva a čaj
a uživatelé dostali linecká vajíčka. Je třeba podotknout, že jak vajíčka
linecká, tak ta, kterými byla jídelna vyzdobena, vyráběli sami uživatelé!
Podtrženo sečteno, oslava Velikonoc, byť v pašijovém týdnu, to byla
povedená a veselá. Vždyť na Škaredou středu by se neměl nikdo mračit!
Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Velikonoční obyčeje
Po navrácení režimu „do starých kolejí“, jsme měli s uživateli plné ruce práce s přípravou velikonočních
lidových tradic. Každoročně si na přípravě zvyklostí spojených s těmito svátky dáváme záležet, a ani letos
to nebylo jinak. Barvili jsme vajíčka, upekli jsme beránky a chystali vše na každoroční velikonoční posezení.
Pomlázky máme ozdobeny, beránek už čeká na naše ochutnání a společné prostory jsou oděny v jarních barvách.
My jsme tedy připraveni a co vy?
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“
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