Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vážené dámy, Vážení pánové,
předkládám Vám k nahlédnutí výroční zprávu MěÚSS Jirkov, která obsahuje souhrn informací
vztahujících se k činnosti organizace za rok 2017. Obsahem výroční zprávy jsou údaje
o hospodaření organizace, kam patří i rozbor nákladů a výnosů, vypsány jsou i informace
o realizovaných projektech organizace, které měly vliv na výsledek hospodaření v roce 2017.
Ve zprávě jsou k dispozici údaje o personální práci, řízení lidských zdrojů, údaje o činnosti
všech středisek jak pobytových služeb, tak i služeb sociální prevence. Výroční zpráva
obsahuje celkem podrobné informace vypovídající o plnění jak krátkodobých, tak
dlouhodobých cílů organizace. Trvalým cílem organizace je poskytovat služby, které navazují
na současné trendy a metody sociální práce, jež odpovídají potřebám klientů a respektují
jejich individualitu. Nepřekročitelnou podmínkou, vedoucí k dosažení stanoveného cíle, je pro
nás poskytovat služby kvalitně na profesionální úrovni.
Rok 2017 byl rokem náročným. Na začátku roku jsme navazovali na deficitní rozpočet z roku
2016 a jenom díky podpoře zřizovatele se podařilo první tři měsíce pokrýt náklady na platy a
provoz. Jedním z hlavních témat roku tedy bylo samotné ufinancováni poskytovaných
sociálních služeb. Příčinou bylo nesystémové navyšování mezd, jak sociálním pracovníkům,
tak zdravotním sestrám, které probíhalo v letech 2015 až 2017.
Nárůst platů byl rozhodně potřebný, bohužel ale nebyl pokryt dofinancováním ze státních
zdrojů. Tato situace se opakovala v posledních letech několikrát. Současně s tím docházelo
k mnoha dílčím změnám, jak v úpravách rozpočtových pravidel, tak v samotném způsobu
financování sociálních služeb, což se nakonec v roce 2016 promítlo do nedostatku finančních
prostředků. Kromě nárůstu nákladů na platy bylo významnou změnou zavedení vyrovnávací
platby, která ve své podstatě s sebou přinesla převážně nárůst administrativy a časově
náročných úkolů. V druhé polovině roku se podařilo vedení organizace za výrazného přispění
zřizovatele, zastupitelů a pracovníků krajského úřadu získat další finanční prostředky na
provoz a postupně se díky úsporným opatřením podařilo stabilizovat tok finančních
prostředků.
Rok 2017 byl také o intenzivní práci zaměřené na poskytování služeb klientům, o zajištění a
zprostředkování různých společenských událostí a spoustě práce spojené s dennodenním
zajištěním podmínek pro kvalitní poskytování služeb. Ve výroční zprávě není možné popsat
veškeré úsilí a snažení všech týmů podílejících se na chodu organizace. Rozhodně je, ale
třeba poděkovat všem zaměstnancům, kteří pracují s láskou a vysokým nasazením, za jejich
náročnou, mnohdy nedoceněnou práci, za jejich úsměvy a pohlazení, která věnují klientům.

Poděkování

Poděkování
Ráda bych touto cestou ocenila pracovní nasazení a přístup většiny stávajících zaměstnanců
a poděkovala jim za hodiny práce nad rámec pracovní doby, za úctu, toleranci a respekt ke
klientům, za ochotu podílet se na budování dobrého jména organizace.
Poděkování patří zřizovateli, který nám pomohl překlenout neplánované a nesystémové
navyšování platů zaměstnanců, aniž by došlo k jeho pokrytí finančními prostředky ze státních
zdrojů.
Děkuji sponzorům a zřizovateli za podporu konference pořádané na podzim 2017, díky nimž
se daří již tradičně uspořádat zajímavou vzdělávací akci, o kterou je velký zájem v širokém
okolí.
Děkuji za spolupráci a podporu rodinám a blízkým našich klientů. Za spolupráci děkuji lékařům
našich klientů, lékařům specialistům a všem zdravotnickým pracovníkům, kteří poskytovali
služby našim klientům. Ráda bych poděkovala zaměstnancům jirkovské polikliniky, kteří
ochotně pomáhali při zajišťování zdravotních služeb.
Děkuji dobrovolníkům a také pedagogům jirkovských škol za to, že vedou své školáky k úctě
a respektu ke stáří, ochotně s námi spolupracují a rok od roku prohlubují mezigenerační
spolupráci.
Děkuji Nadaci Cesta proti bolesti a jejímu zakladateli panu Milanovi Dzuriakovi za pomoc při
pořádání adventního charitativního koncertu. Děkuji všem účastníkům tohoto koncertu, kteří
vystoupili bez nároku na odměnu.
Nemalý dík patří panu Petru Pazourovi, klientovi Odlehčovací služby, díky kterému jsme
uspořádali charitativní koncert, jehož výtěžek přispěl k vybudování bezbariérových koupelen.
A v neposlední řadě děkuji všem sponzorům, kteří přispěli ke zkvalitnění života našich klientů
a díky jejichž finančním prostředkům jsme v roce 2017 mohli zpříjemnit prostředí klientů a
zkvalitnit pracovní podmínky zaměstnanců.

ředitelka MěÚSS Jirkov
Mgr. Šulcová Eva
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Základní údaje o společnosti
Právní forma: Příspěvková organizace
Sídlo organizace: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Identifikační číslo: 46787682
Daňové identifikační číslo: CZ46787682
Statutární zástupce: Mgr. Eva Šulcová
Telefon / fax: +420 474 684 431 / +420 474 684 308
Název organizace: Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Příspěvková organizace MěÚSS Jirkov byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb.
Vznikla delimitací Okresního ústavu sociálních služeb ve Vejprtech, usnesením Zastupitelstva
města Jirkova ze dne 8. 9. 1992 s účinností od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou.
Poskytovatel sociálních služeb: registrace sociálních služeb, vydaná Krajským úřadem
Ústeckého kraje dne 18. 7. 2007 pod č. j. 2645/SZ/2007


Odborné sociální poradenství § 37



Domov pro seniory § 49



Domov pro osoby se zdravotním postižením § 48



Domov se zvláštním režimem § 50



Odlehčovací služba § 44



Pečovatelská služba § 40

Další předměty činnosti:



poskytování ambulantní, diagnostické, léčebné, preventivní a poradenské péče:
ošetřovatelství – fyzioterapie.
provozování ubytovacích služeb pro osoby v těžké životní situaci a osoby ohrožené
sociálním vyloučením.

Doplňková činnost: Hostinská činnost, Praní a mandlování prádla, Vzdělávání a školení
Webové stránky: www.meussj.cz
Email: info@meussj.cz

O nás
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O nás
MěÚSS Jirkov poskytuje sociální služby osobám, které pro svůj věk, zdravotní stav či sociální
situaci potřebují komplex služeb, kterým je možné rozvíjet, podporovat a zachovávat
podmínky pro důstojný život. Potřebnou péči mohou v MěÚSS Jirkov využít klienti
specifických cílových skupin ve čtyřech pobytových službách a dále pak ve službě ambulantní
a terénní.
Členění organizace vychází z organizační struktury, jejíž základ je tvořen jednotlivými
středisky a provozy. Středisky jsou míněny registrované sociální služby, které jsou vymezené
ve Zřizovací listině. Provozy, mezi které patří provoz stravovací, provoz úklidu, údržby,
prádelna, provoz recepcí, ale také Nestátní zdravotnické zařízení, zajišťují služby souběžně
pro více středisek. Výše uváděná střediska jsou zapracována do účetních středisek, o kterých
je účtováno v souladu s platnou legislativou. Pro účely vypořádání státních dotací a
v návaznosti na vyrovnávací platbu je hospodaření těchto středisek vedeno v souladu
s platnou metodikou.
Služby sociální péče:


Středisko – Domov pro osoby se zdravotním postižením § 48



Středisko – Domov se zvláštním režimem § 50



Středisko – Odlehčovací služba § 44



Středisko – Domov pro seniory § 49



Středisko – Pečovatelská služba § 40

Sociální poradenství


Středisko – Odborné sociální poradenství § 37

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. O každém z těchto zdrojů je v MěÚSS Jirkov
účtováno v souladu s platnou legislativou a zároveň se řídíme metodikami, které určují způsob
a pravidla využití dotací a jejich účtování.
Předmětem činnosti je dále:



Středisko – NZZ poskytování ambulantní, diagnostické, léčebné, preventivní a
poradenské péče: ošetřovatelství – fyzioterapie.
Středisko – provozování ubytovacích služeb pro osoby v těžké životní situaci a osoby
ohrožené sociálním vyloučením.
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Organizační schéma 2017
Řízení organizace vychází z organizační struktury, jejíž základ je tvořen jednotlivými středisky.
Základní členění organizace je sestaveno v souladu s oblastmi vymezenými ve Zřizovací
listině. Jedná se o samostatně postavené celky – registrované sociální služby, ke kterým patří
neregistrovaná služba. Jednotlivá střediska řídí vedoucí pracovníci, kteří podléhají řediteli
organizace.
Součástí organizačního členění jsou úseky zajištující služby souběžně pro více středisek.
Jejich organizace a řízení vychází z organizační struktury.

Ukazatele hospodaření

Str. 04

Ukazatele hospodaření
Do hospodaření naší organizace v roce 2017 negativně zasahoval fakt, že jsme v roce 2016
hospodařili se ztrátou ve výši 2,825 mil. Kč. V důsledku dlouhodobého podfinancování bylo
třeba v roce 2017 zvětšit výnosy z titulu obdržených dotací. Rozhodnutím ZM v měsíci červnu
2017 došlo k navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele z původně schválených 8,5 mil. Kč
na 13 mil. Kč.
Ústecký kraj poskytl dotaci dle schválené smlouvy ve výši 13,7328 mil. Kč. Během roku 2017
však došlo opět k několika zákonným úpravám tabulkových platů a k nárůstu mzdových
nároků organizace z toho vzešlých. V druhé polovině roku 2017 proběhlo částečné
dofinancování, které ale z daleka nepokrylo náklady na navýšení platů. Dotace s UZ 13305
byla navýšena o 3,4712 mil. Kč na celkových 17,204 mil. Kč.
Výsledkem hospodaření roku 2017 byl zisk, kterého jsme dosáhli díky cílenému nečerpání
nákladových položek, jako jsou služby a nákup drobného majetku a také díky dalším drobným
úsporám. Podařilo se nám vytvořit zisk ve výši 803.261,83Kč. Ten bude po souhlasu
zřizovatele použit na úhradu části ztráty vzniklé v minulém roce.
Přehled o navyšování platových tarifů (dle Nařízení vlády)

K základnímu
platu náleží další
nárokové složky

kategorie
zaměstnanců

(příplatky za
nepřetržitý

střední zdravotní
pracovník

provoz, noční
směny, směny v
sobotu, neděli,
svátky)

přímý obslužný
personál sociální
pracovníci

ostatní zaměstnanci

období

základní plat Kč

navýšení v %

31. 12. 2015

25 230

od 1. 1. 2016

26 500

5%

od 1. 1. 2017

29 150

10 %

od 1. 1. 2018

32 070

10 %

31. 10. 2015

13 560

od 1. 11. 2015

13 970

3%

od 1. 11. 2016

14 530

4%

od 1. 7. 2017

17 900

23 %

od 1. 11. 2017

19 690

10 %

31. 10. 2015

13 030

od 1. 11. 2015

13 430

3%

od 1. 11. 2016

13 970

4%

od 1. 7. 2017

15 270

9%

od 1. 11. 2017

16 800

10 %

Tabulka zahrnuje přehled zákonných úprav platů, které se v předchozích letech významně
promítly do rozpočtu organizace.
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Náklady a výnosy 2017

Náklady

Kč

501 – materiál
502 – energie

9 929 295,85
6 849 961,53

506 – aktivace dl. maj.
511 – opravy
512 – cestovné
513 – repre
518 – služby
521 – mzdy
524 – zákonné sociální pojištění
525 – jiné sociální pojištění
527 – zákonné sociální náklady
531 – silniční daň
538 – poplatky
549 – ostatní náklady
551 – odpisy
555 – rezervy
556 – opravné položky
557 – vyřazené pohledávky
558 – drobný majetek
Náklady celkem

- 26 200,00
852 326,32

-

16 139,00
8 222,00
5 549 591,45
50 554 895,00
16 916 782,00
198 582,00
1 404 506,00
4 410,00
11 672,00
1 731 002,14
773 564,40
249 915,00
1 098 062,37
28 976,00
672 831,00
96 324 704,06

Výnosy
602 – služby
603 – pronájem
648 – převod z fondů
649 – ostatní
celkem

Kč
64 648 349,74
197 945,48
105 261,00
604 708,67
65 556 264,89

672 – ÚP
672 – kraj
672 – DHM z transferu
672 – zřizovatel
celkem

1 117 645,00
17 435 300,00
18 756,00
13 000 000,00
31 571 701,00

Výnosy celkem

97 127 965,89

Hospodářský výsledek

803 261,83
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3 088 000 Kč

1 053 000 Kč

dofinancování I.
mimořádná žádost

624 500 Kč

239 100 Kč

dofinancováni II.

Domov pro
seniory

DOZP

Odborné
sociální
poradenství

Celkem

3 480 700 Kč

2 010 200 Kč

670 900 Kč

3 430 000 Kč 13 732 800 Kč

63 400 Kč

129 400 Kč

700 Kč

193 500 Kč

475 000 Kč

333 600 Kč

85 600 Kč

262 100 Kč

535 000 Kč

722 800 Kč

2 480 600 Kč
797 100 Kč

celkem dotace 13305

17 204 000 Kč

5. dotační UZ 00195

116 700 Kč

114 600 Kč

231 300 Kč

17 435 300 Kč
3 712 500 Kč

1 292 100 Kč

4 397 900 Kč

3 122 800 Kč

757 200 Kč

4 152 800 Kč 17 435 300 Kč

3 712 500 Kč

1 292 100 Kč

4 681 200 Kč

4 008 200 Kč

757 200 Kč

2 752 800 Kč 17 204 000 Kč

116 700 Kč

114 600 Kč

celkem po službách
po závěr. úpravách
UZ 13305+UZ195

231 300 Kč

Celkem kraj

17 435 300 Kč

Zřizovatel

13 000 000 Kč

Ukazatele hospodaření

celkem kraj:
celkem po službách

DZR

Tabulka Náklady a výnosy 2017 obsahuje rozbor nákladů a výnosů, včetně přehledu dotací.

UZ 13 305

Pečovatelská
služba

Podrobný přehled o čerpání dotací na jednotlivá střediska je uveden je uveden v tabulce:

Dotace

Odlehčovací
služba

Ukazatele hospodaření
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Přehled hospodaření jednotlivých středisek 2017 v tis. Kč
Příspěvek zřizovatele byl čerpán na dofinancování jednotlivých služeb. Zůstatek ve výši 664
tis. Kč a zisk střediska Dům s pečovatelskou službou ve výši 139 tis. Kč bude po schválení
účetní uzávěrky r. 2017 použit na snížení ztráty r. 2016.

Služba

Celkové
náklady
Kč

DS
29 406 tis.
DOZP
28 652 tis.
DZR
17 118 tis.
PS
3 985 tis.
OS
11 537 tis.
OSP
1 286 tis.
DPS
1 778 tis.
Ubytovna
2 593 tis.
Zůstatek příspěvku zřizovatele

Vlastní
výnosy
Kč
22 330 tis.
21 879 tis.
12 922 tis.
1 611 tis.
4 312 tis.
5 tis.
1 887 tis.
629 tis.

Dotace
Zřizovatel a Úřad práce
MPSV
Kč
Kč
6 720 tis.
6 234 tis.
4 085 tis.
2 374 tis.
7 114 tis.
1 281 tis.
1 964 tis.
664 tis.

356 tis.
539 tis.
111 tis.
111 tis.

HV
Kč
0 tis.
0 tis.
0 tis.
0 tis.
0 tis.
0 tis.
139 tis.
0 tis.
664 tis.

Personální práce, řízení lidských zdrojů
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Personální práce, řízení lidských zdrojů
V posledních letech jsme při výběru nových zaměstnanců vždy kladli důraz na předpoklady
pro práci v pomáhající profesi. Díky nízké nezaměstnanosti se nám nedařilo stanovená kritéria
udržet, což kladlo vysoké nároky na stávající zaměstnance, a to převážně v oblasti
zapracovávání nových zaměstnanců. Cílem bylo, aby se výměna zaměstnanců neprojevila
na kvalitě a vysoké úrovni poskytovaných služeb.
Jedním z kroků k naplnění tohoto náročného cíle, byla podpora nových zaměstnanců
v období adaptace a důraz na jejich efektivní zapracování. Motivací byly také jistoty a benefity,
kterými organizace pečuje o své zaměstnance. Zaměstnanecké benefity se poskytují
zaměstnancům vedle platu jako tzv. nenároková složka. Patří sem příspěvek na stravování,
možnost využít vstupenky na kulturu. Součástí benefitu jsou i poukázky Sodexo, které mohou
využít ve vybraných rehabilitačních centrech, kulturních a sportovních zařízení. Dalším
významným benefitem je příspěvek na penzijní připojištění, na jež mají nárok všichni
zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni déle jak jeden rok a mají připojištění sjednáno.
Vzdělávání pracovníků v roce 2017 probíhalo formou seminářů a akreditovaných konferencí,
nedílnou součástí byly stáže u jiných poskytovatelů. Školící akce a semináře byly zajišťovány
přímo v organizaci nebo byli zaměstnanci vysíláni do jiných zařízení či vzdělávacích institucí.
V neposlední řadě jsme kvalitu poskytovaných služeb zvyšovali také interním vzděláváním,
jehož cílem byl soulad kompetencí pracovníků s vnitřními předpisy MěÚSS Jirkov. Ve
vzdělávání byli v roce 2017 podporováni nejen pracovníci přímé péče, ale také zdravotničtí,
rehabilitační, sociální, provozní, administrativní a vedoucí pracovníci. Učící se organizace je
trendem dnešní doby. Potvrzuje se nám, že vzdělaní zaměstnanci jsou přínosem pro
zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Standardní součást odborného růstu zaměstnanců a povinností zaměstnavatele byla
supervize, která jako poradenská metoda napomáhá pracovníkům pomáhajících profesí
v jejich profesním rozvoji, směřuje ke zvýšení profesionality v péči o klienty a významnou roli
sehrává při prevenci syndromu vyhoření.
MěÚSS Jirkov i v roce 2017 vycházel vstříc zaměstnancům, kteří projevili zájem o zvýšení
kvalifikace na středních, vyšších, či vysokých školách.
v sociálních

službách

jsme

umožnili

splnění

Zajištěním Kurzu pracovníka

kvalifikačního

předpokladu

čtyřem

zaměstnancům přímé péče.
MěÚSS Jirkov zaměstnal v roce 2017 osm uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu
práce ČR. Z toho sedm uchazečů bylo zaměstnáno v rámci veřejně prospěšných prací, jeden
uchazeč byl přijat na podpořené pracovní místo v projektu „Společně to dokážeme
v Ústeckém kraji“. Tito pracovníci obsadili pozice pomocných prací v údržbě, úklidu a kuchyni
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Služby sociální péče
Péčové služby patří mezí nejvíce zastoupený segment služeb poskytovaných MěÚSS Jirkov.
Jedná se o čtyři druhy pobytových služeb a jednu službu terénní. Klientům jsou služby
poskytovány na základě společně vytvořeného individuálního plánu, všechny služby, které
jsou mu poskytovány směřují k podpoře nebo udržování jeho soběstačnosti.
Níže uvedené sociální služby jsou službami registrovanými v souladu se zákonem
č. 108/2006 a jsou zahrnuty v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje. Základní síť
sociálních služeb je tvořena registrovanými sociálními službami, které jsou v dostatečné
kapacitě, náležité kvalitě, požadované efektivitě a odpovídající dostupnosti. Napomáhají řešit
nepříznivou sociální situaci potřebných osob na území kraje. Sociální služby, které jsou
součástí krajské Základní sítě, jsou podporovány a financovány z veřejných zdrojů
prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, případně současně financované z dotačního
programu, rozpočtů obcí.
Formy námi poskytovaných služeb vychází ze základních principů zákona o sociálních
službách. Jejich rozsah je výsledkem komunitního plánování města Jirkova z předchozích let.
Vytvořený komunitní plán služeb sociální péče a prevence je ucelený rámec, který pokrývá
potřeby obyvatel města Jirkova. Služby sociální péče poskytované naší organizací jsou
nastaveny tak, aby pokryly potřeby klienta jak v jeho domácím prostředím, tak v pobytové
službě od počátku až po úplnou závislost na pomoci druhé osoby.
Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu a předpisů Evropské unie o veřejné
podpoře o poskytnutí finanční podpory z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou
zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, popřípadě o zadání veřejné zakázky na poskytování
sociálních sužeb. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby a jejich výši
rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami stanovenými zastupitelstvem kraje.
Vyúčtování poskytnuté dotace se řídí Metodikou Ústeckého kraje pro poskytování finanční
podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji. Ne jinak tomu bylo i v roce 2017.
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O vztahu nákladů, výnosů a získaných krajských dotací u pobytových služeb vztažených na
lůžko a měsíc vypovídá následující tabulka:

Porovnání nákladů a výnosů pobytových služeb + dotace kraje v Kč
Služba

Náklady
lůžko/měsíc

Dotace kraj
lůžko/měsíc

domov pro seniory

26 069,55

4 253,46

domov pro osoby se ZP

27 132,26

3 904,17

domov se zvl. režimem

32 420,63

5 213,64

odlehčovací služba

32 047,00

10 312,50

Aktivizační, kulturní a společenská činnost
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Aktivizační, kulturní a společenská činnost
Stejně jako v letech minulých i v roce 2017 jsme se snažili co nejvíce zpestřit pobyt a volný
čas našich klientů po stránce kulturního vyžití. Nabídku volnočasových aktivit jsme rozšířili
o vzdělávací kurzy a zaměřili jsme se na systematickou podporu schopností a dovedností
klientů formou pohybových činností a cílených terapií.
Pro klienty byla pod vedením sociálního úseku připravena řada akcí, nejvíce těch s hudbou.
Každý druhý měsíc v roce jsme pořádali hudební zábavy, kde hráli manželé Hurníkovi nebo
skupina Úlet. Každá akce byla vždy tematicky zaměřena s cílem připravit příjemnou zábavu,
podpořit klienty v péči o sebe, volnou formou je vést k udržování a rozvíjení komunikace.
Smyslem bylo podpořit mezilidské a přátelské vztahy, ohleduplnost a vzájemný respekt.
Vystoupili u nás písničkáři a kytaristé Radek Vávrů, Martin Krulich, Michaela Dlouhá přijela
s programem „České a světové evergreeny“. Trumpetovým vystoupením zaujala dechovka
Baranijanka z Kadaně. V březnu 2017 proběhla přednáška v Senior klubu Jirkov na téma
možnosti řešení dluhů a insolvence.
V měsíci květnu nás navštívila naše patronka Olga Lounová a připravila si povídání, na které
přivezla i modelku Zuzanou Jandovou a plno krásných písniček.
Uspořádali jsme tradiční opékání buřtů, výlet na Hipodrom, výlet do Chomutova na divadelní
představení. Klienti se zúčastnili sportovních klání v Podbořanech a Janově. Proběhlo u nás
setkání mikroregionu St. Sebastian, na kterém se soutěžilo, tančilo a navštívil nás náš rodák
herec pan Jiří Hromada. V září 2017 jsme se účastnili další preventivní akce "Buďme spolu",
kterou pořádala Archa 777 Jirkov, jejímž cílem byla prezentace spolků a dalších organizací.
Krásným odpolednem bylo vánoční setkání s rodinnými příslušníky, kde se pekly vánočky,
házelo střevícem, krájela
jablíčka, vystoupil pěvecký
sbor

a

společně

rozsvícení

u

vánočního

stromku se zpívaly koledy.
Také nás před Vánocemi
Olga Lounová

navštívily
seniorky,

Jirkovské
MŠ

s vystoupením

a

ZŠ
dětí.

Závěrečnou silvestrovskou zábavou vyvrcholilo společenské dění a všichni se důstojně
rozloučili s odcházejícím rokem a přivítali ten nový 2018.
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Proběhla také celá řada přednášek například o koních, o zdraví, včelách a o vodě. Připravili
jsme retro kino i s nezbytným popcornem. Byli jsme letní restauraci Shamrock v Jirkově a
mnoho dalších malých akcí. Senioři se zapojili do soutěže o bylinkovou zahrádku, navštívili
nás „Cyril a Metoděj“, „Jan Hus“ a „Tři králové“.

MěÚSS Jirkov ve spolupráci se Spolkem Prohandicap a Nadací Cesta proti bolesti uspořádal
na zámku Červený Hrádek adventní charitativní koncert. Podnětem pro zorganizování
koncertu byl životní příběh
našeho klienta pana Petra
Pazoura. Výtěžek koncertu byl
použit

k úpravě

bezbariérových

koupelen

Odlehčovací
koncertě

služby.

vystoupili

Na
např.

skupina SoliDeo, klavírista Jiří
Pazour,

člen

4Tetu

Jiří

Škorpík, Pavla Vysoudilová a
Ivan Bubla.

Zapojili jsme se také do akce Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, ve které si naši klienti
přáli krásná skromná přání, jež byla dárci ochotně splněna. Jedním ze splněných přání bylo
setkání naší klientky s týmem fotbalistů Viktorie Plzeň odvysílané mimo jiné i Českou televizí.

Jiří Pazour
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Pobytové sociální služby 2017
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením, dále jen DOZP, je pobytová sociální služba
určená osobám ve věku od 40 let, které jsou z důvodu zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění odkázáni na pomoc druhé osoby. Cílovou skupinu tvoří osoby, které
vzhledem ke snížení soběstačnosti potřebují nepřetržitou pomoc a podporu druhé osoby při
zajištění svých základních životních potřeb.
Služba je poskytována v objektu U Dubu 1562 Jirkov. Kapacita této služby je 88 lůžek.
Stávající počet lůžek je obsazen klienty, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, a to
převážně ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. V průběhu roku se nám podařilo alespoň na
dvou pokojích zrealizovat celkovou rekonstrukci a z nevyhovujících bariérových koupelen
vytvořit koupelny bezbariérové. Současně byly na několika pokojích vyměněny podlahové
krytiny a jeden pokoj byl vybaven nábytkem, který vyhovuje imobilním klientům na invalidním
vozíku. Pro tyto klienty zásadní bezbariérový přístup. Podařilo se rekonstruovat prostory pro
klienty, kde probíhají volnočasové aktivity. Rok 2017 byl pro DOZP velmi náročný také díky
přetrvávajícímu nedostatku obslužného personálu. Mnozí z nově nastoupivších pracovníků,
kteří neměli žádné předchozí zkušenosti s touto prací, po krátké době zjistili, že realita se
od jejich představ značně liší a že tuto činnost vykonávat nechtějí nebo nedokážou. Vzhledem
k této skutečnosti je stále těžší zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb
Kvalitní sociální služba napomáhá začlenění osob, reaguje na jejich potřeby, pracuje s jejich
individuálními cíli. Kvalitní služba je pro nás složitý a velmi široký pojem, je velmi těžko
uchopitelný a odvíjí se od individuálních hodnot každého jedince.
V roce 2017 jsme v DOZP opakovaně řešili mimořádná hygienicko – epidemiologická
opatření, nařízená Krajskou hygienickou stanicí. Příčinou byl výskyt infekčních onemocnění
u klientů, u kterých bylo diagnostikováno infekční onemocnění Meticilin – rezistentní
Staphylococcus aureus, MRSA, to představuje vysoce rezistentní kmen zlatého stafylokoka,
který je necitlivý k běžně používaným antibiotikům.
Výskyt tohoto onemocnění celosvětově narůstá v nemocničním i komunitním prostředí; děje
se tak především v závislosti na rozdílech regionálně uplatňovaných při protiepidemických
opatřeních a antibiotické politice. U všech našich zatím diagnostikovaných klientů se jednalo
o onemocnění, které se u nich vyskytlo v průběhu hospitace v nemocnici, kdy byli propuštěni
do domácího prostředí s indikací přísného bariérového režimu (jedná se o přísnou izolaci
klienta).
Přísný bariérový režim s sebou kromě vyšších nároků na personál přinášel i zvýšené náklady
na provoz, např.: osobní i ložní prádlo od těchto klientů se musí vozit prát do Krajské zdravotní
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nemocnice v Ústí nad Labem. Vysoká spotřeba dezinfekčního materiálu a jednorázových
pomůcek. Náročné jsou ošetřovatelské úkony zdravotního personálu i personálu přímé péče.
Tyto náklady se bohužel nedají zahrnout do výkonů hrazených pojišťovnami, zůstávají na
poskytovateli. O náročnosti práce vypovídají doložené statistické údaje v tabulce na
následující straně.

Níže uvedené údaje v tabulce: „Výše PnP podle stupně závislosti“ slouží k porovnání počtu
klientů v jednotlivých stupních a dokládá vysokou náročnost práce u klientů ve 4. stupni
závislosti.

Výše PnP v Kč podle stupně závislosti
4. stupeň

396000

3. stupeň

228800

2. stupeň

92400

1.stupeň

7920
0

výše příspěvku v Kč

100000
1.stupeň
7920

200000
2. stupeň
92400

výše příspěvku v Kč

300000
3. stupeň
228800

400000
500000
4. stupeň
396000
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Základní statistické údaje o klientech služby DOZP
Skladba klientů k 31. 12. 2016 a k 31.12.2017

Pohlaví

2016

2017

ženy

64

61

muži

24

26

2016

2017

do 65 let

8

11

66 až 85 let

47

41

86 až 95 let

29

30

96 a více let

4

5

Průměrný věk

2016

2017

Celkem muži + ženy

80,4

80,1

rok 2016

rok 2017

kapacita DOZP

88

88

počet klientů k 31.12.

88

87

klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům

4

5

klienti používající inkontinenční pomůcky

78

79

klienti odkázáni na invalidní vozík

57

54

klienti v dispenzáři psychiatrické ambulance

40

28

klienti v dispenzáři neurologické ambulance

18

23

rok 2016

rok 2017

bez příspěvku

2

2

I. stupeň = lehká závislost (880,-Kč)

11

8

II. stupeň = středně těžká závislost (4400,-Kč)

27

22

III. stupeň = těžká závislost (8800,-Kč)

20

26

IV. stupeň = úplná závislost (13200,-Kč)

28

29

Věkové složení

Kvantifikace ošetřovatelské péče

Příspěvek na péči
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Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem, dále jen DZR, je sociální služba, která poskytuje péči osobám
od 50 let se sníženou soběstačností způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem
demence. Jedná se o osoby, které nejsou při svém onemocnění, schopny domyslet důsledky
svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí, které postupně ztrácejí
základní dovednosti běžných denních potřeb a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou
péči jiné fyzické osoby.
Služba disponuje 44 lůžky a je poskytována na adrese U Dubu 1562 Jirkov.
Fluktuace zaměstnanců, která se v roce 2016 DZR snad jako jediné služby MěÚSS Jirkov
téměř nedotkla, se v menší míře objevila v roce 2017. Důvodem byly odchody zaměstnanců
do důchodu a následně obsadit volné místo byl dlouhodobý proces. Ne všichni, kteří na místo
nastoupili, byli schopni zvládnout vyšší nároky a specifika náročné práce s klienty demencí.
Lidé s demencí představují největší skupinu lidí vyžadujících trvalou péči. Pro středně těžké
stádium je charakteristická stále větší bezmocnost a závislost nemocného člověka na cizí
pomoci. To pro Vás představuje výzvu v různých rovinách. Ke smutku, zlosti, ztrátě a pocitům
viny se nyní přidává také vypořádání se se změněnými způsoby chování, neklidem, útěky,
odmítání pomoci, projevy agrese. Ve třetím stádium těžké demence se přidávají tělesná
omezení, jež vedou k celkovému oslabení a náchylnosti nemocného vůči infekcím, které patří
k nejčastějším příčinám smrti.
Předkládám Vám statistické údaje, které vypovídají o struktuře klientely DZR a náročnosti
obslužné péče, která je jim poskytována.
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Základní statistické údaje o klientech služby DZR
Skladba klientů k 31. 12. 2016 a k 31.12.2017

Pohlaví

2016

2017

ženy

35

38

muži

6

4

2016

2017

do 65 let

2

1

66 až 85 let

23

23

86 až 95 let

16

18

96 a více let

0

0

Průměrný věk

2016

2017

Celkem muži + ženy

81,9

82,5

rok 2016

rok 2017

kapacita DZR

44

44

počet klientů k 31.12.

41

42

klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům

6

8

klienti používající inkontinenční pomůcky

41

41

klienti odkázáni na invalidní vozík

26

20

klienti v dispenzáři psychiatrické ambulance

39

34

klienti v dispenzáři neurologické ambulance

12

15

rok 2016

rok 2017

bez příspěvku

1

0

I. stupeň = lehká závislost (880,-Kč)

1

3

II. stupeň = středně těžká závislost (4400,-Kč)

8

1

III. stupeň = těžká závislost (8800,-Kč)

5

10

IV. stupeň = úplná závislost (13200,-Kč)

26

28

Věkové složení

Kvantifikace ošetřovatelské péče

Příspěvek na péči
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Odlehčovací služba
Odlehčovací služba, dále jen OS, je jediná z pobytových služeb, která svým klientům
neposkytuje péči s trvalým pobytem, nýbrž péči přechodnou. Péči OS mohou využít osoby
od 30 let a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost, a to převážně z důvodů způsobených
chronickým onemocněním, zdravotním postižením nebo z důvodu věku seniorů. OS je
poskytována lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, avšak za pomoci svých blízkých žijí ve
svém přirozeném prostředí.
Kapacita služby je 30 lůžek a zájemci ji naleznou na adrese U Dubu 1562 Jirkov.
Pobyt klientů na OS může být zaměřen buď na rekondici, jejímž cílem je podpora osob
v nácviku běžných denních činností a zvyšování fyzické kondice klientů nebo se může jednat
o pobyt přechodný, který je zaměřený na odpočinek.
Zájem o krátkodobé pobyty ze stran klientů a jejich rodinných příslušníků stoupá. Všeobecně
je podporován trend, aby senioři zůstali co nejdéle doma a k tomuto cíli je třeba zajistit
prostupné sociální služby, spolupráce Pečovatelské služby s Odlehčovací službou. Propojení
terénních služeb s krátkodobými pobyty pomáhá rodinám zvládat náročnou situaci.
Naše zkušenosti s krátkodobými pobyty jsou pozitivní. Klienti sami přichází motivovaní
s jasnými cíli, což vede rychle k jejich regeneraci a postupnému obnovování ztracených
schopností formou rehabilitací a nácviků běžných denních činností.
V loňském roce se na OS podařilo vybudovat Relaxační místnost, kde mohou klienti nejen
relaxovat, ale zároveň také provádět nácviky jemné a hrubé motoriky a kognitivních funkcí
pomocí tzv. SunBallu. Místnost byla vybudována z projektu Veolia. Dále byla na oddělení OS
zřízena Terapeutická místnost, která je využívána k individuálním i skupinovým terapiím.
Neustále se zvyšuje zájem o pobyty na OS, zájem je o pobyty rekondiční, které jsou zaměřené
na intenzivní rehabilitaci. Využívána je převážně ergoterapie, kterou poskytují kvalifikovaní
ergoterapeuti, dále se klientovi věnují rehabilitační sestry.
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Základní statistické údaje o klientech odlehčovací služby
Skladba klientů k 31. 12. 2016 a k 31.12.2017
Pohlaví

2016

2017

ženy

16

5

muži

10

20

2016

2017

do 65 let

4

4

66 až 85 let

12

14

86 až 95 let

9

5

96 a více let

1

2

Průměrný věk

2016

2017

celkem muži + ženy

78,4

79,3

rok 2016

rok 2017

kapacita OS

30

30

počet klientů k 31.12.

26

25

klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům

0

5

klienti používající inkontinenční pomůcky

22

19

klienti odkázáni na invalidní vozík

16

12

klienti v dispenzáři psychiatrické ambulance

9

8

klienti v dispenzáři neurologické ambulance

12

7

rok 2016

rok 2017

počet přechodných pobytů

18

18

počet rekondičních pobytů

8

15

Věkové složení

Kvantifikace ošetřovatelské péče

Uzavřené smlouvy

Pobytové sociální služby 2017
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Domov pro seniory
Domov pro seniory, dále jen DS je určen osobám ve věku od 65 let, které mají sníženou
soběstačnost, a to zejména z důvodu věku. Poskytuje péči těm, jejichž situace vyžaduje
celodenní pomoc a podporu jiné fyzické osoby, a které již nemohou déle žít ve svém
původním prostředí.
DS, je jako jediná služba poskytována na detašovaném pracovišti na adrese Mládežnická
1753 Jirkov. Kapacita lůžek je 94.
V březnu loňského roku došlo k úspěšnému zakončení rozsáhlé rekonstrukce výměny
rozvodů teplé a studené vody, která byla započata již na podzim roku 2016. Jednalo se
o rozsáhlé stavební práce, realizované za provozu. Toto období bylo velmi náročné
pro klienty, také pro zaměstnance.
Klienti v objektu Domova pro seniory jsou rovněž z velké části odkázání na pomoc druhé
osoby a jejich schopnosti zvládat péči o svou osobu jsou snížené. Struktura klientely
pobytových zařízení odpovídá tomu, že pokud jsou schopni zvládat péči o svou osobu doma
ve spolupráci s rodinou, zůstávají v původním prostředí. Takový trend dlouhodobě podporuje
i ministerstvo práce a sociálních věcí. Odpovídá to i celospolečenskému trendu podporovat
seniory v jejich původním prostředí a až když už je péče tak náročná, že ji nelze z různých
důvodů zajistit doma, nastává situace volby vhodného typu zařízení.
Tomu ale bude třeba do budoucna přizpůsobit vybavenost a podmínky v jednotlivých
zařízeních. Mezi pracovníky přímé péče je 99 % žen a stejně jako u ostatních vyjmenovaných
služeb je i v domově pro seniory práce náročná. Níže předkládám souhrn statistických údajů.
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Základní statistické údaje o klientech služby DS
Skladba klientů k 31. 12. 2016 a k 31.12.2017
Pohlaví

2016

2017

ženy

57

59

muži

36

32

2016

2017

do 65 let

1

1

66 až 85 let

47

41

86 až 95 let

42

43

96 a více let

3

6

Průměrný věk

2016

2017

Celkem muži + ženy

83,7

84,9

rok 2016

rok 2017

kapacita DS

94

94

počet klientů k 31.12.

93

91

klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům

3

1

klienti používající inkontinenční pomůcky

63

60

klienti odkázáni na invalidní vozík

34

33

klienti v dispenzáři psychiatrické ambulance

28

17

klienti v dispenzáři neurologické ambulance

21

30

rok 2016

rok 2017

bez příspěvku

10

8

I. stupeň = lehká závislost (880,-Kč)

26

22

II. stupeň = středně těžká závislost (4400,-Kč)

9

22

III. stupeň = těžká závislost (8800,-Kč)

22

21

IV. stupeň = úplná závislost (13200,-Kč)

26

18

Věkové složení

Kvantifikace ošetřovatelské péče

Příspěvek na péči

Nestátní zdravotnické zařízení
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Nestátní zdravotnické zařízení
V roce 2017 jsme se nejvíce potýkali s nedostatkem praktických lékařů. Lékař, který měl
většinu našich klientů registrovaných ve své péči se rozhodl ukončit lékařskou praxi a tím
vznikla těžko řešitelná situace. Zajistit pacientům praktického lékaře je ze zákona povinností
zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován. Lékař není zaměstnancem pobytového
zařízení sociálních služeb. Vztah pacienta s lékařem je založen na smluvním vztahu formou
registrace, klíčovou roli v tomto hraje zdravotní pojišťovna.
Klienti pobytových služeb jsou vesměs ve vysokém věku odkázáni na pomoc druhé osoby,
a mnohdy jsou i vážně nemocní. Jedná se o polymorbidní pacienty s polypragmasií, u kterých
je péče praktického lékaře nezbytná.
Zdravotní péče je u nás poskytována v nepřetržitém provozu všeobecnými a praktickými
sestrami. Všichni zdravotničtí pracovníci splňují požadovanou úroveň vzdělání. V souladu
s platnou legislativou si své odborné znalosti a kvalifikaci i nadále prohlubují. Ošetřovatelský
úsek se skládá ze dvou středisek, ta poskytují ošetřovatelskou a zdravotní péči klientům všech
pobytových služeb na obou objektech. U Dubu je celkem 7 zdravotních sester ve směnném
provozu, v objektu Mládežnická ve směnném provozu 5 zdravotních sester.
Dále nestátní zdravotnické zařízení zajištuje zdravotní sestry do ordinací praktiků a lékařů
specialistů, kteří na jednotlivá zařízení dochází.
S poskytováním zdravotní péče velmi úzce souvisí zajištění základní a specializované
ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu se stanovenou
diagnózou lékařem. Mezi takové výkony patří zejména: vyhodnocení potřeb a úrovně
soběstačnosti klientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřících
technik používaných v ošetřovatelské praxi, např. testů soběstačnosti, rizika dekubitů, rizika
pádů, měření intenzity bolesti, stavu výživy, pozorovat, vyhodnocovat a zaznamenávat
aktuální stav klientů, event. zhoršení jejich stavu a následné zajištění lékařské péče.
Péče poskytována všeobecnými sestrami je centralizovaná z důvodů efektivnosti a také je tím
minimalizována personální náročnost, což vychází jak z nákladovosti, tak z důvodu
nedostatku kvalifikovaného personálu na trhu práce. Péče, která je lékařem indikována, je
prováděna odborným kvalifikovaným personálem a řádně zdokumentována. Následně je
vykazována a fakturována zdravotním pojišťovnám, se kterými má naše zařízení uzavřenou
smlouvu v odbornosti 913.
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Nejčastěji indikované výkony v roce 2017
06613 Ošetřovatelská intervence; 119085

06629 Péče o ránu; 6612
06639 Ošetření stomií; 1493
06623 Aplikace léčebné terapie; 361
06629 Komplex - odběr biologického
materiálu; 297
06631 Komplex - klyzma, laváže,
ošetření permanentních katetrů a
zavádnění močových katetrů u žen; 102

Porovnání vykázané péče
4 500 000 Kč
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VZP
3 651 118 Kč
4 032 540 Kč

VoZP
186 704 Kč
378 183 Kč
2016

ČPZP
1 565 744 Kč
1 418 687 Kč

OZP
152 607 Kč
137 783 Kč

ZPMV
1 421 084 Kč
1 697 264 Kč

2017

Z výše uvedeného grafu vyplývá nárůst fakturované péče na jednotlivé zdravotní pojišťovny.
Nárůst fakturace je důsledkem zvýšené ošetřovatelské péče u srovnatelného počtu klientů.
Fakturovaná částka je uhrazena formou zálohy a finanční vyúčtování probíhá v 1. čtvrtletí
následujícího roku. Vypořádání úhrady je zpravidla regulováno pojišťovnami na základě jimi
stanovené regulace.
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Terénní sociální služby 2017
Pečovatelská služba
Při MěÚSS Jirkov je poskytována terénní sociální služba – Pečovatelská služba (dále jen PS),
která je určena seniorům a osobám závislým na pomoci druhé osoby a to od 7 let věku.
Okamžitá kapacita služby je 5. Je poskytována v obci Jirkov a v přilehlých obcích na adrese
klienta, která je uvedena ve smlouvě. Počet uzavřených nových smluv v roce 2017 dosáhl
počtu 41, celkový počet klientů, u kterých byla poskytována terénní služba byl 190. Průměrný
věk klientů pečovatelské služby byl 76,5 let.

Terénní služba je poskytována klientům

za úhradu, je účtována dle skutečně spotřebovaného času, který pracovnice stráví u klienta.
Zaměstnanci poskytují klientům služby v jejich původním prostředí, kde pomáhají se
základní péčí v rozsahu základních úkonů péče:







pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod dospělých na úřady, k lékaři

V případě snížené mobility mají klienti možnost si zapůjčit kompenzační pomůcky, které jsou
za poplatek např. invalidní vozík, mechanické chodítko či polohovací lůžko. V roce 2017 bylo
v terénní službě poskytnuto sociální poradenství zhruba u cca 80 % registrovaných klientů,
nejčastěji byly poskytovány informace o podmínkách nároku na příspěvek na péči nebo
příspěvek na mobilitu či pomoc při zajištění průkazu ZTP. Během roku byla u klientů
provedena návštěva sociálního pracovníka v jejich domácím prostředí za účelem zjištění
spokojenosti s kvalitou odvedené práce. Také proběhla mezi klienty anketa, jež byla
zaměřena na spokojenost se sociální službou. V roce 2017 byl v terénní službě zajištěn
rozvoz obědů klientům, se kterými je uzavřena smlouva. Bylo rozvezeno 12 919 obědů, což
je o 836 obědů více než v roce 2016.
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Vývoj příjmů PS 2016-2017
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že služba má rostoucí trend a je limitována okamžitou
kapacitou, tedy počtem pečovatelek. Efektivita a vytíženost pracovníků přímé péče je
využívána na maximum. I tak, ale vynaložené úsilí nepřináší pokrytí nákladů na provoz PS.
Tato skutečnost je dána maximální možnou výší úhrady, kterou si poskytovatel může stanovit.
Mezi nejvíce využívané základní činnosti terénní služby patří pomoc při zajištění chodu
domácnosti, a to zejména úklid domácnosti, dále pomoc při osobní hygieně klienta.
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Služby sociální prevence
Odborné sociální poradenství
Sociální poradenství je ambulantní a terénní sociální služba, která je určena osobám žijícím
v sociálně vyloučených lokalitách, osobám, které vedou rizikový způsob života, a nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy. Do cílové skupiny spadají dále osoby komerčně zneužívané,
se zdravotním postižením ve věku od 19 do 64 let a senioři ve věku od 65 let.
Posláním služby sociálního poradenství realizovaného v sociální poradně v Jirkově je
poskytnout radu nebo pomoc lidem v nouzi, kteří splní cílovou skupinu a ocitli se v situaci, kdy
nemají dostatek informací, schopností nebo finančních prostředků, aby byli schopni
problémovou situaci řešit sami.

Pomoc a podpora je klientům poradny zajišťována poskytnutím potřebných informací,
případně zprostředkováním individuální návštěvy u odborníka v oblasti psychoterapie,
mediace nebo práva.
Naším cílem je zachovat kvalitu, odbornost a dostupnost sociálního poradenství obyvatelům
Jirkova a jeho okolí a realizovat další aktivity zaměřené především na prevenci předlužování.
Pracovníci poradny se i v tomto roce v aktivitách zaměřili na prevenci zadlužování, poskytovali
finanční poradenství, poptávka byla také o přednášky pro seniory. Tato skupina obyvatel se
stále více stává oběťmi předváděcích akcí a podomního prodeje, které často v důsledku
neznalosti a strachu zhorší jejich finanční situaci nebo dokonce způsobí zadluženost.

počet nových klientů

Vývoj počtu nových případů
v letech 2012 - 2017
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V roce 2017 se nově na pracovníky poradny obrátilo s žádostí o odbornou pomoc, radu či
informaci 323 klientů, což je mírný nárůst oproti roku 2016. Celkový počet uspokojených
klientů v roce 2017 opět oproti loňskému roku stoupl o 12% na 571. Tradičně největší zájem
byl o pomoc s řešením dluhů a exekucí. Pracovníci poradny v tomto roce dokázali po novele
insolvenčního zákona pomoci 33 klientům k oddlužení. Na území města Jirkova došlo
k meziročnímu nárůstu počtu osob v exekuci o 9% a nyní je exekucí zatíženo již 25% našich
obyvatel, z toho 6% seniorů. Uvedená čísla jsou alarmující, odpovídají však celkovému
zhoršení situace na území ČR.

Vytíženost právního poradenství
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Z našich zkušeností vyplývá, že důvodem rostoucí zadluženosti obyvatel České republiky
a našich klientů nevyjímaje je na jedné straně snadná dostupnost úvěrů a půjček a na druhé
straně špatná finanční gramotnost a špatné hospodaření s penězi. V druhé polovině roku
2017 byla Městskému ústavu sociálních služeb v Jirkově, p.o., zřizovateli Sociální poradny,
mezi prvními žadateli v republice udělena akreditace Ministerstvem spravedlnosti
pro poskytování služeb v oblasti oddlužení č.j. MSP-18/2017-OINS-AKRO/7. Na základě této
akreditace můžeme navázat na dosavadní praxi a po novele insolvenčního zákona poskytovat
dále našim klientům odbornou pomoc s oddlužením a zpracovávat návrh na povolení
oddlužení zcela zdarma a dle zákonných podmínek.
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Oblasti poradenství
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15%

V rámci terénní sociální práce jsme spolupracovali s klienty ubytovanými na Ubytovně
pro osoby bez přístřeší v Jirkově, ale také s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách
města Jirkova a okolí. K 31.12.2017 došlo k ukončení poskytování terénních služeb na
Ubytovně. Důvodem byla změna poskytovatele v souladu s rozhodnutím Rady města Jirkova
č. 12/13/RM/2017 ze dne 15.5.2017.

Vytíženost psychologického poradenství
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Služby sociální prevence
Zvýšený zájem ze strany klientů jsme zaregistrovali opět i v oblasti porozvodové a
porozchodové péče o děti, při řešení určení nebo vymáhání výživného, rozvodu a pěstounské
péče. O takovou pomoc v r. 2017 požádalo o 36% více klientů. Tato problematika je nejčastěji
řešena v rámci bezplatného právního a psychologického poradenství nebo v rámci mediace.
V roce 2017 se uskutečnilo v poradně 20 mediačních jednání rodičů nezletilých dětí.
V Sociální poradně Jirkov je mezi klienty také velký zájem o poskytování bezplatného
právního poradenství, a to v oblasti práva rodinného, pracovního, občanského a dluhového
a o poskytování bezplatné psychologické pomoci, zejména při potížích po rozchodu nebo
rozvodu, při partnerských problémech, při výchovných problémech s dětmi, předluženosti,
ztráty blízké osoby, po propuštění z výkonu trestu.
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Ubytovna pro osoby bez přístřeší
MěÚSS Jirkov provozoval od roku 2006 do roku 2017 ubytování na dobu přechodnou osobám
starším 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Ubytování bylo určeno osobám
v krizi, bez přístřeší.
Klienti mohli čerpat ubytování, měli k dispozici důstojné podmínky k hygieně, mohli využít
možnosti uvařit si jídlo. Byla jim poskytována odborná sociální pomoc kvalifikovaným
personálem naší poradny. Cílem bylo začlenit klienty zpět do společnosti a vést je k řádnému
a zodpovědnému životu. Ubytování bylo poskytováno v prostupném režimu od nocležny, přes
ubytovnu po tréninkový byt. V objektu byla recepce s nepřetržitým provozem.
Objekt, který jsme v roce 2006 převzali do výpůjčky od města, byl vybydlený, celkově
zchátralý a obydlený problémovými nájemníky. Ti jednotlivé byty devastovali a postupně ničili.
V objektu bylo spoustu nebezpečného odpadu. Vybydlené bytové jednotky, poničené sklepní
prostory a chodby se od roku 2006 do roku 2017 podařilo postupně rekonstruovat.
Ve spolupráci se zřizovatelem jsme vytvořili systém prostupného bydlení, který přinesl
pozitivní výsledky.
Ubytování na nocležně bylo na vícelůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením, bylo
určeno pouze k přespání. Na základě uzavřené smlouvy byly pro klienty k dispozici ubytovací
jednotky s dvoulůžkovými nebo třílůžkovými pokoji se společnou kuchyňkou a společným
sociálním zařízením. Tréninkový byt byl součástí Ubytovny.
Tréninkové ubytování bylo na Ubytovně zavedeno v roce 2012 jako forma prostupného
bydlení pro 1 osobu, která měla zájem se naučit sociálním dovednostem, které by ji dovedly
k samostatnosti.
Úspěšnost začleňování osob z vyloučených lokalit zpět do většinové společnosti je proces
náročný a mnohdy neúspěšný, a to nejen z důvodu nezájmu z řad ubytovaných. Velkým
problémem je nedostatek vhodného bydlení pro tyto osoby, nefunkční systémy společenské
podpory, nezájem a spíše odpor veřejnosti k jejich integraci. Špatné zkušenosti okolí s jejich
soužitím a neochota respektovat potřebu specifických podmínek pro své zapojení
do společnosti. Mnohdy se tito lidé dostávají do pasti, ze které skoro nelze ven. Ztrácí motivaci
a zvykají si na způsob života, který se jim za čas začne i líbit.

Služby sociální prevence
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Na základě rozhodnutí Rady města Jirkova bylo k 31.12.2017 ukončeno ubytovávání osob
v nouzi v objektu Boženy Němcové.
Veškerý drobný movitý majetek, který jsme nepotřebovali ke své další činnosti byl fyzicky
předán Městu Jirkov na základě předávacího protokolu včetně inventárních seznamů,
součástí předávacích protokolů byly odečtené stavy měřidel energií dodávaných do objektu,
předání

evidence

klíčového

hospodářství,

fotodokumentace

a

veškerá

dostupná

dokumentace k danému objektu (např. stavební a projektová dokumentace, platné revizní
zprávy, změny využívání objektu apod.)
K zajištění plynulého přechodu na nového provozovatele byly ze strany MěÚSS realizovány
všechny potřebné kroky, organizacím, které byly dodavateli energií byl zaslán požadavek
na ukončení dodávek energií do objektu Ubytovny s tím, že budova bude

pronajímána

novému subjektu.

Statistické údaje o počtech klientů využívajících službu za rok 2017

Klienti

mimo Jirkov

ukončení pobytu

stav k poslednímu
dni

strava
(místní)

hygiena
(cizí)

praní
(místní)

ošacení
(místní i cizí)

Leden

2

2

0

4

16

3

0

9

13

Únor

5

4

1

3

18

3

0

8

11

Březen

2

0

2

4

17

3

0

10

2

Duben

0

0

0

0

15

3

0

6

5

Květen

2

0

2

3

15

2

0

4

1

Červen

4

3

1

5

15

2

0

8

8

Červenec

2

1

1

2

13

1

0

1

1

Srpen

2

2

0

0

15

2

0

4

0

Září

2

2

0

2

15

3

0

3

10

Říjen

0

0

0

3

13

2

0

10

0

Listopad

3

2

1

2

13

3

0

3

4

Prosinec

3

2

1

2

14

2

0

6

4

CELKEM

27

18

9

30

14

29

0

72

59

2017

klienti z Jirkova

využití služeb

počet přijatých
klientů

stavy

Sponzorské dary
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Sponzorské dary
Velice si vážíme dosavadní pomoci, ať už se jedná o pomoc osobní, materiální či finanční.
Na základě poskytnutého sponzorského daru vždy vystavujeme darovací smlouvu. V roce
2017 jsme obdrželi několik darů, které vylepšují prostředí klientům a pomáhají personálu při
manipulaci s klienty. Děkujeme všem dárcům a vážíme si jejich pomoci.

Arcos FM CZ, s.r.o.
Finanční dar firmy ARCOS FM s.r.o. byl využit k nákupu multifunkčního křesla Sela, jenž je
vybaveno celou řadou potřebných funkcí, které poskytují pohodlí a větší samostatnost imobilní
osobě a zároveň významně ulehčují péči ošetřujícím. Vynikající pomocník je určen pro
domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice a také v domácí péči.

Bezbariérové koupelny
V rámci adventního charitativního koncertu uspořádaného v prosinci roku 2017 jsme
avizovali, že vybrané peníze půjdou na rekonstrukci koupelen Odlehčovací služby v objektu
MěÚSS Jirkov U Dubu 1562. Koupelny byly upraveny jako bezbariérové, tzn. že byly zvětšeny
vchody a celkově byla rekonstrukce cílena pro větší pohodlí a snadnější manipulaci klientů
na vozíku, aby byla zvýšena jejich soběstačnost a ulehčení při tom nejdůležitějším a tím je
hygiena. Vzhledem k tomu, že bezbariérových koupelen a WC máme v zařízení stále
nedostatek, i tento počin byl pro nás a naše klienty velmi důležitý.

Sponzorské dary

Str. 33
Evidence sponzorských darů 2017
dárce

sponzorský dar - popis daru

finanční
hodnota

Solomonis s.r.o.

finanční dar - pro potřeby klientů

p. Franěk Karel

věcný dar - toaletní křeslo, invalidní
vozík, nástavec WC

1 500 Kč

KAP ATELIER s.r.o.

finanční dar - pro potřeby klientů

5 000 Kč

Nadace Charty 77

věcný dar - 6x repasované PC sestavy

p. Roušarová Lenka

věcný dar - nástavec na WC

p. Eduard Heluz

věcný dar - 2x nerez vozík

Ing. Halaš Pavel

věcný dar - vybavení pokoje

nadační fond Veolia

finanční dar - program Minigranty 2017

SCA Hygiene Products, s.r.o. finanční dar- pořádání konference

10 000 Kč

30 000 Kč
200 Kč
39 843 Kč
114 690 Kč
43 500 Kč
50 000 Kč

Jana Hlinková

finanční dar - pro potřeby klientů

5 000 Kč

Alena Houdková

finanční dar - pro potřeby klientů
(Mládežnická)

3 000 Kč

2P Servis s.r.o.

finanční dar - na 6. ročník konference

3 000 Kč

STAMED s.r.o.

finanční dar - na 6. ročník konference

5 000 Kč

Kučerová Klečková

věcný dar

2 000 Kč

MUDr. Jiří Konvalinka

věcný dar

900 Kč

Josef Polák
Josef Beneš
Solomonis s.r.o.
AWG Support s.r.o.
Miloš Kraus - MPcomputer
Podlahy PP s.r.o.
ARCOS FM s.r.o.
Ing. Luboš Šrámek

finanční dar - pro bezbariérovou
koupelnu
finanční dar - pro bezbariérovou
koupelnu
finanční dar - pro bezbariérovou
koupelnu
finanční dar - pro bezbariérovou
koupelnu
finanční dar - pro bezbariérovou
koupelnu
finanční dar - pro bezbariérovou
koupelnu
finanční dar - pro DZR / polohovací
křeslo - viz příloha
finanční dar - pro vybavení domova
Celkem

2 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
25 500 Kč
10 000 Kč
398 633 Kč

Závěr
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Závěr
Výroční zpráva za rok 2017 obsahuje údaje a informace, ze kterých je víc než patrné, že
nejpočetnější skupinu klientů, kteří čerpají služby Městského ústavu sociálních služeb
v Jirkově, tvoří senioři a zdravotně postižení. Vzhledem k tomu, že se díky pokrokům
ve zdravotnictví, ale také díky možnostem využívání sociálních služeb přizpůsobených
specifickým potřebám klientů, neustále zvyšuje průměrný věk populace, je víc než
pravděpodobné, že právě senioři a zdravotně postižení budou i do budoucna efektivní sociální
služby vyhledávat a využívat.
MěÚSS Jirkov si tak i nadále bude klást za dlouhodobý cíl poskytovat komplexní sociální
služby na takové úrovni, aby bylo možné zachovávat a rozvíjet důstojný život klientů,
podporovat dovednosti, zvyky a respektovat životní postoje každého jedince. Hlavní prioritou
bude i nadále soustavné udržování a zvyšování kvality poskytovaných služeb, které přispívají
k dobré pověsti a k udržení dobrého jména MěÚSS Jirkov.
Ještě jednou děkuji všem svým kolegům nejen za jejich obětavou práci a přístup ke klientům,
ale také za pomoc při budování pevné a důvěryhodné firmy.

Mgr. Eva Šulcová

Loga
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Loga

