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Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,
výroční zpráva Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, kterou Vám předkládám,
obsahuje souhrn informací a údajů důležitých pro ucelený náhled nejen na činnost a
hospodaření Městského ústavu sociálních služeb, za rok 2012, ale zaměřuje se zároveň na
další rozvoj organizace.
Nejdůležitějším ukazatelem pro samotnou existenci a rozvoj organizace je neustálé
zvyšování kvality. Kvalitu chápeme jako stupeň plnění požadavků, které vycházejí z norem
nastavených platnou legislativou, současnou společností a individuálních potřeb
jednotlivých cílových skupin, pro něž jsou služby určeny. Kvalita je pro nás již dlouho
neodmyslitelnou součástí našich služeb. Proto je každému zájemci a uživateli věnována
maximální pozornost s cílem splnit v největší možné míře jeho oprávněné požadavky.
Služby poskytuje kvalifikovaný personál, který pracuje s individuálními plány uživatelů a ty
následně zpracovává do plánování. K poskytování kvalitních služeb patří i hledání nových
směrů, které jsou v současné době zaváděny například formou nedirektivních přístupů. Tyto
se obzvláště využívají u lidí s poruchami chování v důsledku různých demencí. O službu
zaměřenou na lidi s poruchami kognitivních funkcí je mezi veřejností velký zájem, a proto
jsme ji začali poskytovat od 1. 1. 2013. Druhá polovina roku tedy patřila intenzivním
přípravám na zřízení nové sociální služby – Domov se zvláštním režimem určené pro osoby
s různými typy demencí.
Jedním z nejvýznamnějších kroků směřujících k rozvoji kvality bylo rozhodnutí
připravit organizaci na certifikaci ISO 9001. V rámci těchto příprav dochází k hloubkovému
přezkoumávání nastavených procesů, stavu interní dokumentace a vnitřních předpisů.
Cílem příprav na certifikaci je nastavení kompetencí a odpovědnosti za jednotlivé části
procesu a zejména nastavování nových systémů managementu kvality a řízení
rizik. Jedním ze základních procesů, kterému jsme v rámci příprav věnovali pozornost bylo
posílení efektivní komunikace mezi členy jednotlivých týmů. Spolu s organizačními
změnami se nám podařilo vytvořit funkční multidisciplinární týmy, které jsou pozitivně
hodnoceny odbornou i laickou veřejností.
Velkými změnami prošla služba určená osobám v tíživé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení. Podařilo se dokončit prostupnost služeb spojených s bydlením od nocležny,
která funguje nízkoprahovým systémem, přes ubytovnu, s ubytováním na dobu určitou až
k tréninkovému bytu, který je prvním krůčkem zpět do běžného způsobu života. Nad rámec
běžných činností organizace jsme se v roce 2012 věnovali několika projektům, kterými se
nám podařilo proniknout do povědomí široké veřejnosti. Navázali jsme na úspěšnou
spolupráci s jirkovskými základními školami a projekt finanční gramotnosti jsme v tomto
roce rozšířili o aktivní účast žáků těchto škol. Nezanedbatelným přínosem byl
i mezigenerační kontakt účastníků projektu. Odbornou veřejnost se nám podařilo oslovit
vhodně zvolenými tématy konference „Nové přístupy v péči o seniory“. Na Červeném
hrádku se sešly kapacity z oblasti sociálních služeb zastoupené předním českým geriatrem,
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MUDr. Zdeňkem Kalvachem, CSc., supervizorkou a lektorkou, PhDr. Martinou Venglářovou
a dalšími. Na podzim jsme se již tradičně přidali k celostátní akci Týden sociálních služeb a
otevřeli svá zařízení veřejnosti. Součástí týdne otevřených dveří byla výstava ručních prací
seniorů. Návštěvníci obdivovali uměleckou hodnotu vystavovaných exponátů. Dnů
otevřených dveří se zúčastnili i žáci základních škol.
V závěru roku jsme ve spolupráci s Městským úřadem Jirkov, KVIZ p. o. a ostatními
organizacemi města spolupořádali tradiční Jirkovský charitativní advent, na který naši klienti
celý rok připravovali drobné výrobky určené k prodeji.

Rok 2012 byl náročný, ale úspěšný.

Podařilo se odvést velké množství práce, která byla náročná a za to bych ráda
poděkovala všem svým kolegům zaměstnancům MěÚSS Jirkov za jejich přístup a pracovní
nasazení, se kterým pomáhají tvořit profesionalitu v souladu s firemní kulturou.
Mé poděkování patří i zřizovateli za jeho podporu a důvěru. Současně bych ráda ocenila
přízeň sponzorů, kteří nám v roce 2012 pomohli díky svým darům zlepšovat podmínky a
prostředí určené k poskytování služeb.

Mgr. Eva Šulcová
ředitelka MěÚSS Jirkov
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Základní údaje

Název organizace:

Městský ústav sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace

Sídlo organizace:

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov

Identifikační číslo:

46787682

Daňové identifikační číslo:

CZ46787682

Statutární orgán-ředitelka:

Mgr. Eva Šulcová

Telefon/fax:

+420 474 684 431 / +420 474 684 308

e-mail:

info@meussj.cz
www.meussj.cz

Vznik organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov (MěÚSS) vznikl na základě delimitace
Okresního ústavu sociálních služeb ve Vejprtech, usnesením Zastupitelstva města Jirkova
ze dne 8. 9. 1992 s účinností od 1. 1. 1993. Byl zřízen jako příspěvková organizace města,
na dobu neurčitou.

Poslání a cíle organizace
Posláním organizace je prostřednictvím poskytovaných služeb nabídnout pomoc,
podporovat a zachovávat důstojný život osob v Jirkově a okolí. Služby MěÚSS Jirkov
mohou však využívat i jiné osoby, které splňují cílovou skupinu služeb a podmínky přijetí
bez ohledu na trvalé bydliště.
V rámci registrovaných sociálních služeb vycházíme z individuálních potřeb
uživatelů. Základním pilířem je důraz na podporu a zachování původních dovedností a
zvyků s respektováním životních postojů každého jednotlivce. Uvědomujeme si, že je nutné,
aby kvalifikovaný personál v průběhu péče o uživatele, jejichž potřeby se v důsledku
onemocnění liší, proti běžně respektovanými potřebám, využíval otevřené nedirektivní
metody. Smyslem naší práce je, co nejvíce se přiblížit domácímu prostředí, ze kterého
k nám naši klienti přicházejí.
Cílem organizace je poskytovat kvalitní služby ve všech oblastech svého působení.
Víme, že tohoto lze dosáhnout zejména kvalifikovaným personálem a jasně nastavených
procesů poskytování služby a řízení organizace.
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Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
P ŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JE ZŘÍZENA ZA ÚČELEM :
poskytování sociálních a zdravotních služeb v pobytových zařízeních,
poskytování ambulantních sociálních služeb,
poskytování terénních sociálních služeb na území města Jirkov,
provozování ubytovny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby, kterým
sociální vyloučení hrozí (tato činnost je prováděna mimo režim
registrovaných sociálních služeb)
P ŘEDMĚT ČINNOSTI :
Předmětem činnosti jsou sociální služby, které zahrnují:
sociální poradenství,
služby sociální péče,
služby sociální prevence.
Pro poskytování sociálních služeb jsou u Krajského úřadu v Ústí nad Labem
zaregistrovány následující služby:
druh služby
místo poskytování služby

forma

kapacita

cílová skupina

Domov pro seniory

pobytová

100

senioři, osoby se zdravotním
postižením

Mládežnická 1753, Jirkov
Domov pro osoby se
zdravotním postižením

pobytová

160

pobytová

10

osoby se zdravotním
postižením, osoby
s kombinovaným zdravotním
postižením, senioři
osoby se zdravotním
postižením, senioři

terénní
+
ambulantní

280

senioři, osoby se zdravotním
postižením

Jirkov a okolní obce
Osobní asistence

terénní

75

děti, dospělí, senioři, osoby se
zdravotním postižením

Jirkov a okolní obce
Odborné sociální poradenství

ambulantní

260

dospělí

U Dubu 1562, Jirkov
Odlehčovací služba
U Dubu 1562, Jirkov
Pečovatelská služba

U Dubu 1562, Jirkov
Mimo režim sociálních služeb zajišťujeme v rámci hlavní činnosti provoz Ubytovny
pro osoby bez přístřeší, tj. poskytnutí přenocování a zajištění podmínek pro osobní hygienu.
V roce 2012 se podařilo tuto službu rozšířit o služby nocležny, která funguje podobným
systémem jako nízkoprahové zařízení a také o tréninkový byt, který má být posledním
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krůčkem k úspěšnému vyřešení sociálně tíživé situace před získáním tržního pronájmu či
svého vlastního bydlení.

Doplňková činnost
Aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornost svých zaměstnanců je zřizovatelem organizaci povolena tato doplňková činnost:
hostinská činnost,
praní a mandlování prádla,
poskytování zdravotnických služeb v oboru ošetřovatelství a fyzioterapie
v rámci Nestátního zdravotnického zařízení,
organizování vzdělávání a školení v oblasti sociálních služeb.

Organizační struktura a zaměstnanci
Ředitel organizace je do své funkce ustanoven zřizovatelem (Radou města). Funkce
ředitele je vykonávána na základě jmenovacího dekretu, je zároveň statutárním zástupcem.
Řediteli jsou podřízeni vedoucí pracovníci jednotlivých služeb (Domov pro seniory, Domov
pro osoby se zdravotním postižením, Odlehčovací služba, Pečovatelská služba, Osobní
asistence, Odborné sociální poradenství), vedoucí pracovníci úseku ekonomického a
provozního (údržba) a vedoucí Ubytovny pro osoby bez přístřeší.
Ředitel MěÚSS Jirkov

Správa MěÚSS Jirkov

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro seniory

Odlehčovací služba

Pečovatelská služba

Osobní asistence

Odborná sociální poradna

Ubytovna
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Ř ÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Řízení lidských zdrojů je v organizaci čtyřstupňové. Součástí řízení je delegování
úkolů a plná zastupitelnost jednotlivých vedoucích zaměstnanců.
Plánování lidských zdrojů je nedílnou součástí strategie řízení lidských zdrojů, která
vede ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Promítá se do finančního plánu a plánů
vzdělávání.
Cílem plánování lidských zdrojů je získat a udržet si potřebné počty zaměstnanců
s odpovídajícími kompetencemi. Plánování mzdových prostředků je součástí finančního
plánu, který je každoročně předkládán zřizovateli.
K 31. 12. 2012 pracovalo v MěÚSS 187 zaměstnanců.
Č LENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE POHLAVÍ K 31. 12. 2012:
muži
18
ženy
169
celkem
187

Č LENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE PROFESÍ K 31. 12. 2012:
muži
THP
2
střední zdravotní personál
0
pracovníci v soc. službách
3
sociální pracovníci
0
pečovatelky
0
dělnické profese
13
celkem
18

Č LENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ K 31. 12. 2012:
nejvyšší dosažené
muži
vzdělání
základní
1
střední s výučním listem
15
střední s maturitou
2
vyšší odborné
0
vysokoškolské
0
celkem
18

Č LENĚNÍ PODLE VĚKU ZAMĚSTNANCŮ :
věk
muži
do 30 let
0
30 až 40 let
4
40 až 50 let
8

ženy
12
30
61
4
3
59
169

celkem
14
30
64
4
3
72
187

ženy

celkem

19
80
57
5
8
169

20
95
59
5
8
187

ženy
19
38
51

celkem
19
42
59
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více než 50 let
celkem

61
169

6
18

67
187

Č LENĚNÍ PODLE DOBY TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ V M Ě ÚSS:
doba trvání
muži
ženy
celkem
do 5 let
9
63
72
5 až 10 let
3
35
38
10 až 15 let
3
8
11
více než 15 let
3
63
66
celkem
18
169
187

P RŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA ZAMĚSTNANCŮ :
rok 2007
14 640,-

hrubá mzda

rok 2008
15 325,-

rok 2009
16 249,-

rok 2010
16 521,-

rok 2011
16 206,-

rok 2012
16 811,-

Hospodaření organizace
Hospodaření organizace se řídí zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění a směrnicemi a pokyny vydanými Radou města Jirkova
pro příspěvkové organizace. MěÚSS je napojen na rozpočet města příspěvkem na činnost,
který je schvalován Zastupitelstvem města.
MěÚSS zpracovává a předkládá Radě města ke schválení všechny skutečnosti,
které významně ovlivňují hospodaření organizace, a to především:
plán nákladů a výnosů,
plán odpisů dlouhodobého majetku a jeho případné změny v průběhu roku,
přijaté sponzorské dary,
změny ve výši úhrad od klientů,
organizační schéma a počty zaměstnanců.

N ÁKLADY A VÝNOSY ZA OBDOBÍ LEDEN AŽ PROSINEC 2012 ( V TIS . K Č )

potraviny

plán 2012
7 400

skutečnost 2012
7 113,76

%
96,13

ostatní materiál

2 000

2 105,12

105,26

energie

7 500

7 559,39

100,79

500

1 206,04

241,21

cestovné

20

15,44

77,20

reprefond

25

22,47

89,88

opravy
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služby

3 350

3 440,58

102,70

mzdy

37 530

37 513,02

99,95

soc. a zdr. pojištění

12 645

12 641,98

99,98

610

606,34

99,40

FKSP
pojištění
úrazu
poplatky

zaměstnanců

170

165,60

97,41

10

4,44

44,40

1 410

1 403,93

99,57

819

857,64

104,72

90

88,76

98,62

500

561,03

112,21

74 579

75 305,54

100,97

2 150

2 118,15

98,52

pobyt a služby

45 450

45 449,01

100,00

ostatní služby

7 760

7 674,08

98,89

70

107,20

153,14

390

542,90

139,21

0

306,59

-

55 820

56 197,93

100,68

14 177

14 177,00

100,00

4 582

4 582,00

100,00

dotace zřizovatel - projekty

0

100,40

dotace Rada seniorů ÚK

0

3,50

DHM z transferu - odpisy

0

18,75

Úřad práce

0

228,44

100,60

74 579

75 308,02

100,98

ostatní náklady
odpisy

při

opravné položky
drobný dlouhodobý majetek
náklady

celkem

stravné

úroky
ostatní příjmy
převod z fondů
vlastní výnosy
celkem
dotace MPSV
dotace zřizovatel

výnosy

celkem

hospodářský
výsledek

0

2,48

Z předloženého rozboru nákladů a výnosů a porovnání s plánem vyplývá, že MěÚSS
hospodařil v roce 2012 s vyrovnaným hospodářským výsledkem.
V převážné většině položek byla skutečnost v souladu s plánem (± 5% odchylka).
Vyšší náklady na opravy vznikly navýšením nákladů na opravu budovy, kterou má MěÚSS
ve výpůjčce od zřizovatele, tj. města Jirkova. Vyšší úroky jsou dosaženy zapojením
společně s městským úřadem a ostatními příspěvkovými organizacemi města do programu
„cash-pooling“.
Ostatní příjmy tvoří především tržba za pronájem prostoru pro doplnění služeb
našim klientům (prodejny potravin, pedikúra, kadeřnictví, lékař, apod.).
Udržení vyrovnaného hospodářského výsledku je hlavním úkolem v oblasti
plánování efektivnosti vynakládání finančních prostředků.
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P ODÍL JEDNOTLIVÝCH NÁKLADŮ NA CELKOVÝCH NÁKLADECH
v tis. Kč
podíl na celkových nákladech v %
potraviny

7 113,76

9,45

ostatní materiál

2 105,12

2,80

energie

7 559,39

10,04

opravy

1 206,04

1,60

služby

3 440,58

4,57

mzdy

37 513,02

49,81

odvody z mezd

12 641,98

16,79

606,34

0,81

165,60

0,22

1 403,93

1,86

odpisy

857,64

1,14

drobný dl. majetek

561,03

0,75

cestovné+repre+opravné položky

131,11

0,17

75 305,54

100,00

soc. náklady
pojištění zaměstnanců při prac.
úrazu
ostatní náklady

celkem

Podíl jednotlivých nákladů na celkových
nákladech

potraviny

ostatní materiál

energie

opravy

služby

mzdy

odvody z mezd

soc. náklady

pojištění zaměstnanců při prac. úrazu

ostatní náklady

odpisy

drobný dl. Majetek

cestovné+repre+opravné položky
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Z rozboru je zřejmé, že podíl nákladů na práci je v celkových nákladech zásadní.
Vzhledem k tomu, že závislost klientů na péči o svou osobu se neustále zvyšuje a s tím
souvisejí i vzrůstající nároky na počet a kompetentnost zaměstnanců. Lze konstatovat, že
kvalita poskytovaných služeb je závislá především na dostatečném počtu kvalifikovaných
zaměstnanců.

P ODÍL JEDNOTLIVÝCH VÝNOSŮ NA CELKOVÝCH VÝNOSECH
podíl na jednotlivých výnosech
v tis. Kč
v%
stravné
2 118,15
2,81
pobyt a služby

45 449,01

60,35

ostatní služby

7 674,08

10,19

úroky

107,20

0,14

ostatní příjmy

542,90

0,72

převod z fondů

306,59

0,41

14 177,00

18,83

dotace zřizovatel

4 682,40

6,22

dotace ÚP + KÚ

250,69

0,33

75 308,02

100,00

dotace MPSV

celkem

Podíl jednotlivých výnosů na celkových
výnosech

stravné

pobyt a služby

ostatní služby

úroky

převod z fondů

dotace MPSV

dotace zřizovatel

dotace ÚP + KÚ

ostatní příjmy
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Z rozboru je zřejmé, že výnosy za pobyt a služby v pobytových zařízeních tvoří
největší podíl všech příjmů. Výše úhrad za poskytnuté služby v těchto zařízeních je však
limitována a to nejen legislativou, která určuje maximální možnou úhradu, bez ohledu na
skutečné náklady, ale i skutečností, že možné navyšování úhrady je omezeno finanční
situací většiny obyvatel našeho regionu.
Významný podíl tvoří i provozní dotace z MPSV, která se však každý rok snižuje (viz
dále).
D OTACE POSKYTOVANÁ MPSV NA ZAREGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
sociální služba

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

7 911

6 951

6 434

5 655

5 400

11 700

10 049

9 099

7 995

7 650

1 025

1 080

1 033

1 000

668

pečovatelská služba

0

0

0

22

20

osobní asistence

0

0

182

200

200

odborné soc. poradenství

0

0

274

275

239

20 636

18 080

17 022

15 147

14 177

domov pro seniory
domov pro osoby se ZP
odlehčovací služba

celkem

za

rok

rok 2012

Správa budov ve výpůjčce
Organizace poskytuje služby ve třech budovách, které má ve výpůjčce od města
Jirkova. Na těchto svěřených objektech provádíme nutné opravy a údržbu z vlastních
prostředků.

U Dubu 1562

Jde o komplex pětipodlažní budovy U Dubu 1562, situovaný ve středu města.
V tomto objektu sídlí následující služby a organizační složky:
- Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP),
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Odlehčovací služba,
vedení Pečovatelské služby a Osobní asistence,
vedení MěÚSS, které zajišťuje pro všechna ostatní střediska a činnosti
komplexní personální, ekonomický a provozní servis.
Sociální poradna Jirkov (od ledna 2012)

T ECHNICKÝ STAV BUDOVY :
Budova byla uvedena do částečného provozu v roce 1989, do plného provozu
včetně kuchyně v roce 1990.
Plastová okna (výměna v roce 2003 v obytné části a 2006 ostatní – dotace
MPSV).
Rozvody vody – výměna v obytné části v roce 2006, zbývající část (kuchyň)
v roce 2009 z rozpočtu MěÚSS.
Výtahy – 1 x lůžkový výtah s náhradním zdrojem
3 x osobní výtah bez náhradního zdroje
Střecha – v roce 2011 byla provedena oprava nad ubytovací částí. Střecha nad
kuchyní a jídelnou klientů je však v havarijním stavu a opakovaně i přes dílčí
opravy zatéká a tvoří se plísně.
V celém objektu je však s přihlédnutím na omezenou pohyblivost klientů
nedostatečná kapacita náhradních zdrojů v případě nutnosti vypnout elektrický
proud (při požáru) a zajištění evakuace osob.
V roce 2012 jsme z vlastních prostředků vyměnili podlahové krytiny ve dvou
podlažích ošetřovatelského oddělení Domova pro osoby se zdravotním
postižením. Náklady byly po předchozím schválení Radou města, částečně
hrazeny z investičního fondu MěÚSS.
V roce 2012 byla přijata úsporná opatření - namontována světla na fotobuňku,
úsporné žárovky.

Mládežnická 1753

Komplex šestipodlažní budovy Mládežnická 1753 je situovaný v příjemném prostředí na
okraji sídliště.
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V tomto objektu sídlí následující služby a organizační složky:
∼ Domov pro seniory
∼ Dům s pečovatelskou službou Mládežnická
T ECHNICKÝ STAV BUDOVY :
budova dokončena a uvedena do provozu v roce 1994,
plastová okna,
střecha je původní - prováděny pouze drobné opravy,
budova byla v roce 2001 zateplena,
výměník – v pronájmu firmy ČEZ Teplárenská a.s. Chomutov,
rozvody vody – provedeny v roce 1994 v plastu, který se již v současné době
nepoužívá, a který způsobuje obtíže při odstraňování běžných poruch a
především neumožňuje instalaci měření spotřeby vody v jednotlivých bytech
domu s pečovatelskou službou. Stav rozvodů vody je ve velmi š p a t n é m stavu,
výtahy – v roce 2008 provedena rekonstrukce jednoho osobního výtahu z dotace
MPSV, na lůžkovém výtahu byly od uvedení budovy do provozu prováděny pouze
drobné opravy,
běžná údržba je prováděna pracovníky MěÚSS, rozsáhlejší a odborné opravy
jsou objednávány u odborných firem,
v roce 2012 byla přijata úsporná opatření - byla namontována světla na
fotobuňku v prostoru přízemí, vchodu do kuchyně a na mezipatra, v objektu byly
namontovány i úsporné žárovky.

Ubytovna Boženy Němcové 1059

Budova Ubytovny Boženy Němcové 1059 je třípodlažní, situovaná v okrajové části města
v Ervěnicích.
V tomto objektu sídlí ke dni 31. 12. 2012 následující služby:
- nocležna
- ubytovna
- tréninkový byt
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T ECHNICKÝ STAV BUDOVY :

budova z konce 50. let postavená jako obytný dům s 9 nájemními byty, v roce 2006
kdy MěÚSS budovu převzal, byla dlouhodobě neudržovaná,
plastová okna (vyměněna v roce 2007),
celková oprava interiérů v roce 2008-10 (oprava koupelen, štukování stěn, malování
bytů, schodiště, úprava sklepních prostor),
rozvody vody (výměna v roce 2008),
vytápění – plynové (rekonstrukce v roce 2008),
střecha – v roce 2010 opravené okapy, střecha je funkční,
rok 2012 - výměna plynového kotle,
rok 2012 - úprava bytu č. 8 o velikosti 1+1 pro 1 klienta - tréninkový byt,
rok 2012 - rekonstrukce v bytech č. 2 a č. 3, kde byly ve dvou místnostech zřízeny
„Nocležny“ (4 a 6 lůžek).

Poskytované služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cílem Domova pro osoby se zdravotním postižením je zajistit odpovídající péči a
podporu uživatelům z cílových skupin.
V roce 2012 byla kvalita služby zaměřena především na individuální přístup
k uživatelům. Důležitou součástí je individuální plánování, které se opírá o práci metodika
individuálního plánování a také o asistenci garantů individuálního plánování, kteří pomáhají
a kontrolují průběh individuálních plánů uživatelů a práci referujících pracovníků.
Z novinek v roce 2012 stojí za to zmínit zavedení bazální stimulace, zřízení zatím
provizorního „Brain fitness“ - aktivního trénování paměti s pomocí využití moderních
neurotechnologií (brain jogging, technologie na principu EEG, AVS) a zavedení logopedie.
V Domově se zdravotním postižením jsou klienti ubytováni v jednolůžkových a
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.
Ošetřovatelskou péči nadále zajišťujeme 24 hodin denně a 7 dní v týdnu
prostřednictvím registrovaných zdravotních sester a kvalifikovaných pracovníků v sociálních
službách.
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH :
Skladba klientů k 31. 12. 2012
P OHLAVÍ :
muži
ženy

42
116
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M ÍSTO PŮVODNÍHO BYDLIŠTĚ :
Jirkov
Chomutov
ostatní

71
65
22

V ĚKOVÉ SLOŽENÍ :
do 65 let
65 až 85 let
více než 85 let

17
89
52
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N OVÉ NÁSTUPY A UKONČENÍ POBYTU V JEDNOTLIVÝCH LETECH :
rok 2008 rok 2009
rok 2010
nové nástupy
31
39
35
úmrtí
45
37
34
návrat do domácího prostředí
4
1
5
(jiného zařízení)
K VANTIFIKACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE :
rok 2008
kapacita domova pro osoby se 160
zdravotním postižením
lůžek
počet klientů k 31.12.
157
průměrný věk
78 let
klienti s omezenou způsobilostí
0
k právním úkonům
klienti používající inkontinentní 105
pomůcky
klienti odkázáni na invalidní
46
vozík
klienti odkázáni na protetické
35
pomůcky
klienti v dispenzáři psychiatrické
45
ambulance
klienti v dispenzáři neurologické
48
ambulance

rok 2011
40
34
3

rok 2012
36
38
3

rok 2009
160 lůžek

rok 2010
160 lůžek

rok 2011
160 lůžek

rok 2012
160 lůžek

158
79,5 let
2

154
80,1 let
5

157
81 let
5

158
80,4 let
7

104

110

129

119

52

60

66

74

48

50

57

37

50

51

56

54

43

26

17

22

Z uvedených údajů je zřejmé, že dochází k nárůstu klientů závislých na pomoci
druhé osoby a zároveň dochází k nárůstu klientů, s různými stádii demence, kteří vyžadují
vzhledem ke svému psychickému stavu specifický přístup a zvýšený dohled.
P ŘÍSPĚVEK NA PÉČI :
bez příspěvku
I. stupeň = lehká závislost
II. stupeň = středně
závislost
III. stupeň = těžká závislost

rok 2008
47
44
těžká 28
24

rok 2009 rok 2010
35
27
28
32
30
29

rok 2011 rok 2012
16
14
35
38
40
34

28

32

32

34

STRÁNKA 17

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.
IV. stupeň = úplná závislost

14

37
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34

34

38

Klienti, kteří nemají v současné době přiznaný příspěvek na péči, nejsou ve většině
případů schopni zvládat úkony péče o vlastní osobu a jejich žádost o přiznání příspěvku na
péči je v jednání na České správě sociálního zabezpečení.
N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2012 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
potraviny

3 796,88

ostatní materiál

1 082,69

energie

3 520,74

opravy

931,35

cestovné

3,00

služby

1 307,59

mzdy

18 462,89

sociální a zdravotní pojištění

6 225,63

ostatní sociální náklady

285,26

ostatní náklady

17,67

odpisy dlouhodobého majetku

439,95

drobný dlouhodobý hmotný majetek

247,14

Opravné položky

82,96

správní a provozní režie
náklady

4 454,46

celkem

40 858,21

VÝNOSY
stravné

565,70

pobyt a služby

27 091,91

ostatní služby

4 218,28

převod z fondů

215,00

ostatní výnosy

259,60

správní a provozní režie

151,82

vlastní

výnosy

celkem

32 502,31

dotace MPSV

7 650,00

dotace ÚP
výnosy

228,44
celkem

hospodářský

výsledek

40 380,75

-

477,46
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Odlehčovací služba
Odlehčovací službu poskytujeme od roku 2008. Za tuto dobu se stala známou a
oblíbenou zejména u rodin z blízkého okolí, které pečují o své blízké v jejich přirozeném
prostředí domova.
Je stabilní službou, která je často vyhledávaná a není zajišťovaná v blízkém okolí
jinými subjekty.
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH :
počet uzavřených smluv v roce 2012
průměrná délka pobytu
K VANTIFIKACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE :
rok 2008
kapacita odlehčovací služby
10
počet klientů k 31.12.
7
průměrný věk
80,5
klienti s omezenou způsobilostí
0
k právním úkonům
klienti používající inkontinentní
6
pomůcky
klienti odkázáni na invalidní
4
vozík
klienti odkázáni na protetické
3
pomůcky
klienti v dispenzáři psychiatrické
2
ambulance
klienti v dispenzáři neurologické
3
ambulance

65 uzavřených smluv
56, 02 dní

rok 2009
10
10
79,0
0

rok 2010
10
9
83,2
0

rok 2011
10
9
84,0
0

rok 2012
10
10
80,5
1

9

9

7

8

6

4

1

4

2

5

7

6

2

0

1

4

1

0

0

1

Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a mohou
využívat všech prostor a služeb jako klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením.
Délka pobytu v odlehčovací službě je od 1 týdne do 3 měsíců. Pobyt může být na přání
klienta prodloužen o další 3 měsíce.
Služba je zaměřena na přechodné pobyty k odlehčení pečujícím osobám a na
rekondiční pobyty, jež slouží zejména ke zlepšení zdravotního stavu uživatele.
Přechodné pobyty jsou využívány klienty, jejichž pečující osoba odjíždí do lázní, na
dovolenou, potřebuje upravit obydlí nebo si jen odpočinout. Předpokladem je, že klient se
po uplynutí sjednané doby vrací zpět do domácího prostředí.
Rekondiční pobyty jsou určeny pro klienty, kteří se navrací z nemocniční péče po
úraze nebo nemoci, která nějakým způsobem omezila jejich schopnost sebeobsluhy.
Rekondiční pobyty jsou zaměřeny na nácvik běžných úkonů péče o svou osobu. Klientům je
věnována individuální péče a jsou nabízeny služby ergoterapie a rehabilitace. Pracovníci a
klienti mají k dispozici kuchyňku se speciálními ergo-pomůckami. Cílem služby je připravit
klienta k návratu do přirozeného prostředí jeho domova.
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N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2012 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
potraviny

238,74

ostatní materiál

52,43

energie

194,60

opravy

49,59

služby

12,57

mzdy

1 422,37

sociální a zdravotní pojištění

484,15

ostatní sociální náklady

19,91

správní a provozní režie

173,32

náklady

celkem

2 647,68

VÝNOSY
pobyt a služby

1 258,24

ostatní služby

0,52

správní a provozní režie

5,91

vlastní

výnosy

celkem

dotace MPSV
výnosy

668,00

celkem

hospodářský

1 264,67

výsledek

1 932,67

- 715,01

Domov pro seniory
Rok 2012 byl v Domově pro seniory nejvíce zaměřen na zvyšování kvality péče,
vzdělávání personálu.
Podařilo se upravit nové zázemí pro zaměstnance – denní místnost. Při úpravách
jsme přihlíželi na strategické umístění denní místnosti, aby personál byl vždy k dispozici
klientům. Byla rozšířena počítačová sít, pro usnadnění vedení individuální dokumentace.
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Z důvodu zlepšení kvality života klientů se rozšířily také sociální služby. Byl zaveden
odpolední klub, který je veden soc. pracovníky každou druhou středu od 15 – 17 hod. Byly
provedeny i personální změny – byl určen zaměstnanec, který v rámci individuálního
plánování řeší problémy vzniklé při poskytování sociální služby od preventivních opatření až
po řešení při vzniklých problémech.

Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH :
Skladba klientů k 31. 12. 2012:
P OHLAVÍ :
muži
ženy

31
67

M ÍSTO PŮVODNÍHO BYDLIŠTĚ :
Jirkov
Chomutov
ostatní

39
51
8

V ĚKOVÉ SLOŽENÍ :
do 65 let
65 až 85 let
více než 85 let

7
52
40

N OVÉ NÁSTUPY A UKONČENÍ POBYTU V JEDNOTLIVÝCH LETECH :
rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011
nové nástupy
21
17
29
28
úmrtí
19
14
28
23
návrat do domácího prostředí
2
3
1
4
(jiného zařízení)

K VANTIFIKACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE :
rok 2008
kapacita Domova pro seniory
100 lůžek
počet klientů k 31.12.
97
průměrný věk
81,0 let
klienti
s omezenou
2
způsobilostí
k právním
úkonům
klienti používající inkontinentní 76

rok 2012
16
14
2

rok 2009
100 lůžek

rok 2010
100 lůžek

rok 2011
100 lůžek

97
81,2 let
2

97
81,5 let
1

98
81,7 let
2

rok 2012
100
lůžek
98
81, 9
3

68

61

66

78
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pomůcky
klienti odkázáni na invalidní
vozík
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neurologické ambulance
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34

41

27

51

41

21

30

24

33

35

47

51

40

52

37

32

25

19

22

13

Z uvedených údajů je zřejmé, že se zhoršuje zdravotní stav klientů a s tím souvisí
i narůstající potřeba péče i při jednoduchých úkonech péče o vlastní osobu.
P ŘÍSPĚVEK NA PÉČI :
bez příspěvku na péči
I. stupeň = lehká závislost
II. stupeň = středně těžká
závislost
III. stupeň = těžká závislost
IV. stupeň = úplná závislost

rok 2008
26
21
21

rok 2009
26
13
18

rok 2010
27
17
22

rok 2011
33
14
22

rok 2012
26
19
20

20
9

24
16

14
17

14
15

16
17

Klienti, kteří nemají v současné době přiznaný příspěvek na péči, nejsou ve většině
případů schopni zvládat úkony péče o vlastní osobu a jejich žádost o přiznání příspěvku na
péči je v jednání na České správě sociálního zabezpečení.
N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2012 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
potraviny

3 078,14

ostatní materiál
energie

632,03
3 131,14

opravy

127,86

cestovné

1,76

služby

957,62

mzdy

11 259,82

sociální a zdravotní pojištění
ostatní sociální náklady
ostatní náklady

3 813,76
193,99
22,28

odpisy

279,20

drobný majetek

178,86

správní a provozní režie
náklady

celkem

2 688,29
26 364,75
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VÝNOSY
stravné

1 552,45

pobyt a služby

15 341,30

ostatní služby

2 451,80

převod z fondů

0,00

ostatní výnosy

178,13

správní a provozní režie
vlastní

výnosy

91,62
celkem

dotace MPSV

19 615,30
5 400,00

dotace KÚ – odpisy majetku z transferu
výnosy

celkem

hospodářský

výsledek

18,75
25 034,05

- 1 330,70

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je poskytována klientům na území města Jirkova. Městský
ústav sociálních služeb Jirkov zareagoval na zvýšenou poptávku v oblasti osobní asistence
a pečovatelské služby a zažádal o možnost jejího rozšíření. Dne 16. 4. 2012 Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví vydal k návrhu souhlasné rozhodnutí.
Došlo tedy k rozšířením místa působení služby na Jirkov a přilehlé obce Jirkova a to:
Otvice, Zaječice, Vrskmaň, Drmaly, Pesvice, Vysokou Pec a Březenec.
Došlo také k časovému rozšíření, dosavadní klienti mohli službu čerpat pouze
v pracovní dny od 7: 00 do 15:00. Díky rozšíření mohou nově služby čerpat také o víkendu
a o svátcích. Časová dotace poskytování služby byla rozšířena na dobu od 7:00 – 19:00.
MěÚSS Jirkov se tím rozhodl poskytnout pomocnou ruku seniorům, zdravotně
znevýhodněným osobám i osobám o ně pečujícím. Rozšíření služeb proběhlo v souladu
s dlouhodobými cíli organizace i s aktuální sociální politikou v ČR, která se snaží co nejvíce
podporovat setrvávání sociálně znevýhodněných osob v přirozeném prostředí. V roce 2012
bylo uzavřeno 34 nových smluv.
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH :
POHLAVÍ :

muži
ženy

64
182

VĚKOVÉ SLOŽENÍ :

do 65 let
65 až 85 let
více než 85 let

22
182
42
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ROZSAH PŮSOBNOSTI :

zajištění a rozvoz obědů

Jirkov
Vrskmaň
Otvice
Zaječice
Jirkov
Vysoká Pec

ostatní služby

Rozvoz obědů je zajišťován 2 užitkovými vozy. Všechny ostatní služby zajišťují
pečovatelky na území celého města pěšky nebo využívají městskou hromadnou dopravu.
Především zajišťování nákupu potravin je velmi fyzicky náročné.
N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2012 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY

materiál

Dům s pečovatelskou službou
Mládežnická
4,79

energie

112,30

0,00

opravy

0,00

71,50

cestovné

0,00

4,09

služby

73,14

10,82

mzdy

247,83

368,04

84,12

125,23

ostatní sociální náklady

3,18

4,60

ostatní náklady

7,26

15,57

odpisy

0,00

73,94

správní a provozní režie

139,02

62,67

náklady

671,64

796,65

zdravotní a sociální pojištění

celkem

Pečovatelská služba
terén
60,19

VÝNOSY
pobyt a služby

906,75

0,00

ostatní služby

102,88

439,44

ostatní výnosy

0,00

15,74

správní a provozní režie

4,74

2,14

c e l k e m 1 014,37

457,32

0,00

20,00

1 014,37

477,32

342,73

-319,33

vlastní

výnosy

dotace MPSV
výnosy

celkem

hospodářský

výsledek
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Osobní asistence
Osobní asistence byla v první části roku 2012 poskytována u klientů na území města
Jirkova. Rozšířením registrace se podařilo zpřístupnit tyto služby i občanům přilehlých
vesnic. Od června 2012 tedy osobní asistentky mohou zajišťovat péči i v přilehlých obcích
Jirkova a to v Otvicích, Zaječicích, Vrskmaňi, Drmalech, Pesvicích, Vysoké Peci a Březenci.
Tato služba je využívána převážně u klientů v domácím prostředí, kteří potřebují
pomoc při osobní hygieně, péče o svou osobu, pravidelný dohled, doprovod k lékaři či na
úřady. Osobní asistence poskytovaná v přirozeném prostředí uživatelů je často
komplikována tím, že byty klientů nejsou dostatečně upraveny pro osoby s omezenou
pohyblivostí.
Nadále byla v rámci osobní asistence poskytována služba osobní asistence při
dopravě handicapovaných dětí do škol v Jirkově a Chomutově. Spolupráce s Občanským
sdružením PROHANDICAP, Jirkov je dlouhodobá. Osvědčila se v mnoha oblastech,
zejména v zapojení do společenských a kulturních aktivit MěÚSS a do pořádaných projektů.
V roce 2012 bylo uzavřeno 27 nových smluv.
N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2012 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
cestovné

0,50

služby

0,77

mzdy

730,75

sociální a zdravotní pojištění

248,06

FKSP

8,66

správní a provozní režie
náklady

41,75

celkem

1 030,49

VÝNOSY
ostatní služby

303,21

správní a provozní režie
vlastní

příjmy

1,42
celkem

304,63

dotace MPSV

200,00

příjmy

504,63

celkem

hospodářský

výsledek

-525,86
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Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství poskytujeme již třetím rokem. Na začátku roku se
poradna přestěhovala do objektu U Dubu 1562. Rozšířili jsme nabídku poskytovaných
služeb o právní a specializované poradenství.
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
poskytované JUDr. Ivanou Zamazalovou v oblasti práva:
• rodinného,
• pracovního,
• občanského.
SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ
poskytované nezávislým odborníkem - mediátorem, psychoterapeutem, pedagogem
PeadDr. Vladimírem Šikem.
Služba je zaměřena zejména na tyto oblasti:
• problémy a spory v oblasti občanského soužití,
• osobní problémy vycházející za složité životní situace,
• neschopnost odpočívat a uspořádat si svůj naplněný život,
• řešení konfliktů a sporů v oblasti rodiny a jejího soužití,
• problémy v partnerském vztahu (odcizení, nevěra, žárlivost, …),
• rodičovskou bezradnost při výchově dětí,
• vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi,
• rozhodování o rozvodu / rozchodu,
• dohodu rodičů v oblasti porozvodové / porozchodové péče o dítě,
• vyrovnávání se s úmrtím blízkého člověka,
• domácí násilí atd.
Rychle se obě externí odborné služby dostaly do povědomí veřejnosti. Již v polovině
roku byly využívány v plné míře. Ke konci roku byl zájem tak velký, že překračoval kapacitu.
Vzrostl zejména zájem o poradenství v oblasti partnerských a rodinných obtíží včetně témat
týkajících se péče o dítě (např. problematika výživného, svěření dítěte do péče, střídavá
péče rodičů apod.). V této oblasti zajišťujeme také mediační podporu. Během mediačních
jednání se podařilo některé případy dovést až do zdárného konce, kdy účastníci uzavřeli
mediační dohodu.
V říjnu 2012 poradna zakončila spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
v romských lokalitách, kde Sociální poradna Jirkov i celý MěÚSS Jirkov vystupovali jako
aktivní partneři na poli zajišťování asistence pro Lokální partnerství Jirkov.
Významnou roli sehrála sociální poradna při zavádění systému prostupného bydlení
na ubytovně Boženy Němcové. Poradna zprostředkovává zájemcům ubytování a následně
těmto klientům poskytuje v průběhu jejich pobytu podporu a pomoc při řešení jejich životní
situace. Vedoucí poradny se v roce 2012 stala členkou komise pro kvalitu, která nově od
října 2012 dle nastavených pravidel umísťuje také klienty do tréninkového bytu. Tento byt
byl vyčleněn na ubytovně za účelem pomoci k sociálnímu začleňování osobám dlouhodobě
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žijícím na Ubytovně pro osoby bez přístřeší, kteří chtějí z ubytovny odejít a začít
samostatně žít a hospodařit. Tréninkové bydlení poskytuje příležitosti ke zlepšení jejich
sociální situace. Jedná se o formu samostatného bydlení pro 1 muže nebo 1 ženu, kteří se
chtějí naučit patřičným sociálním dovednostem vedoucím k jejich samostatnosti a následně
tyto dovednosti posilovat a umět využívat tak, aby nedošlo k dalšímu sociálnímu selhání
uživatele v běžném životě. Již v průběhu roku 2012 se účel tréninkového bytu naplnil, neboť
první z jeho obyvatel získal v rámci prostupného bydlení města Jirkova do nájmu městský
byt.
STATISTICKÝ VÝKAZ SOCIÁLNÍ PORADNY JIRKOV ZA ROK 2012
657
Počet poskytnutých konzultací v rámci ambulantní služby OSP:
Počet uzavřených smluv:

130

Počet anonymních kontaktů:

12

Počet poskytnutých konzultací v rámci právního poradenství

76

Počet poskytnutých konzultací v rámci psychologických služeb

42

Procentuální odhad oblastí činnosti poradny
v roce 2012
Dluhové poradenství
15%

30%

20%

Rodinné a partnerské
poradneství
Pracovně právní poradneství

5%
30%

Hledání bydlení
Hledání zaměstnání

Největší část práce sociální poradny je věnována oblastem rodinného a
partnerského poradenství a také dluhové problematice. Praxe přinesla potřebu
personálního navýšení terénního pracovníka. Tento pracovník, který se zaměří především
na dluhovou problematiku u seniorů, zahájil svou činnost v lednu 2013.
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N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2012 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
materiál

8,58

cestovné

0,76

služby

26,90

mzdy

246,91

zdravotní a sociální pojištění

69,17

ostatní sociální náklady
náklady

2,46

celkem

354,78

VÝNOSY
dotace MPSV

239,00

výnosy

239,00

celkem

hospodářský

výsledek

- 115,78

Ubytovna pro osoby bez přístřeší
V roce 2012 se činnost ubytovny rozšířila o zřízení tréninkového bytu a na sklonku
roku také o nocležnu. Tyto změny výrazně ovlivnily využití objektu, vzrostly požadavky na
administrativu a náklady na provoz (vyšší spotřeba energií, desinfekčních a hygienických
prostředků a jednorázových pomůcek).
MěÚSS Jirkov klade důraz na obnovení, upevnění pracovních návyků klientů
ubytovny. Část ubytovaných klientů se na začátku roku zapojila do veřejné služby a po
jejím ukončení se přihlásila k dobrovolnické službě. Ve spolupráci s těmito pracovníky byla
v Sociální poradně Jirkov vytvořena profesní portfolia obsahující aktuální životopis a
vyplněné formuláře pracovních referencí, díky nimž se mohou v budoucnu lépe uplatnit na
trhu práce.
Již dlouho byl řešen problém dlouhodobého setrvávání klientů. Efektivnost Ubytovny
MěÚSS Jirkov, jakožto formy přechodného ubytování stále komplikoval nedostatek
prostupného ubytování pro její klienty a proto byl v měsíci srpnu 2012 vyčleněn na ubytovně
samostatný byt o velikosti 1+1 pro přechodné samostatné bydlení tzv. “Tréninkový byt“.
Toto tréninkové bydlení poskytuje vždy vybranému klientovi příležitost přípravy na návazné
bydlení.
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Z ÁKLADNÍ INFORMACE O KLIENTECH V ROCE 2012
muži
20
ženy

6

Průměrný věk

44 let

O DPRACOVANÉ HODINY NA VEŘEJNÉ SLUŽBĚ KLIENTY UBYTOVNY V ROCE 2012 V
ORGANIZACÍCH MĚSTA

MěÚSS Jirkov, p. o.

7.144 hodin

MěÚ Jirkov

220 hodin

KVIZ, p. o.

429 hodin

celkem

7.793 hodin

N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2012 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
materiál

98,44

energie

600,61

opravy

24,20

služby

94,78

mzdy

1 084,17

sociální a zdravotní pojištění
ostatní sociální náklady
ostatní náklady

12,39
2,85

správní a provozní režie
náklady

365,78

celkem

121,00
2 404,22

VÝNOSY
pobyt a služby

850,81

ostatní služby

2,22

ostatní výnosy

25,72

správní a provozní režie
výnosy

celkem

hospodářský

výsledek

4,12
882,87

-1 521,35

STRÁNKA 29

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

Výroční zpráva 2012

Volnočasové aktivity pro klienty
Spokojenost obyvatel se sociální úsek snaží udržovat pomocí realizace
volnočasových, výukových a zážitkových aktivit. Každý měsíc sebou nese určité metodické
téma. Volnočasové aktivity se poté přizpůsobí danému tématu.
Odstartovali jsme výpravou do minulosti. Připravili jsme besedy na téma „Historie
města Jirkova“ a „Historie našeho mincovnictví“.
Další měsíc jsme pojali ve stylu – „Žijeme zdravě“ a tak jsme trénovali mozky v IQ
Parku na Červeném hrádku. Protančili jsme Masopustní zábavou a ve zdravém pohybu
jsme pokračovali přednáškou RHB pracovnic.
V březnu odstartoval projekt finanční gramotnosti „Společně proti zadlužování“. Ke
zdravému životnímu stylu se vrátila MUDr. Patricie Kotalíková ve své přednášce a besedou
o bezpečí nás provedl por. Ing. Mgr. Rudolf Juppa.
Duben patřil českým tradicím a programům spojených s Velikonocemi.
Slunný a teplý květen patřil „velkým“ akcím. Během 4 projektových dní, které
probíhaly od 7. 5. – 11. 5. 2012 vždy od 8:00 do 12:00 se v Domově pro osoby se
zdravotním postižením vystřídalo 228 žáků a seniorů v 8 skupinách. Byla připravena
nákupní zóna s 12-ti stánky (potraviny, elektro, lékárna, stavebniny, e-shop, banka,
zverimex a jiné) a 5-ti stanovišti, mezi nimiž nechyběla sociální poradna, byťák. Vytvořilo se
49 fiktivních rodinných týmů, které měli 30 min na zajištění měsíčních nutných nákupů a
plateb pro rodinu, kterou si vylosovali z 12-ti možných zadání. Hru komplikovaly rány osudu,
celkem si tým mohl vylosovat z 58 ran osudu. Během hry zkrachovalo a propadlo exekuci
14 fiktivních rodin. Uskutečnili jsme také výlet do divadla v Mostě. Na sklonku měsíce jsme
se v rámci evropského roku „Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“ zúčastnili akce
„Senioři v akci“, která se konala na Červeném hrádku. Vyzkoušeli jsme různé workshopy a
zazpívali si se známým duem Eva a Vašek.
V červnu proběhly dvě významné události, natáčení zábavného pořadu
Barrandovský Videostop, kam jsme byli pozváni jako publikum, tři z nás také soutěžili.
A ukončení projektu „Společně proti zadlužování“, které proběhlo v Kulturním domě Jirkov.
Zlatým hřebem byl zpěvák a raper Radek Banga - Gipsy.cz se svým programem „Když to
chceš, tak to dokážeš“, tento preventivní hudební program nabádal k odpovědnému životu,
uvážlivému hospodaření s penězi a poukazoval na životní hodnoty. Celý projekt měl
zejména preventivně informativní charakter a sloužil také, jako velmi účinný prostředek
v boji proti stále narůstajícímu ageingu. Vystoupily u nás děti z MŠ Palachova.
V červenci a srpnu jsme si užívali krásného počasí. Vyrazili na kávu a něco dobrého
do zahradní restaurace v Jirkově, tato akce měla takový úspěch, že jsme ji realizovali v roce
2012 ještě dvakrát. Podnikli jsme také celodenní letní výlet do Krásného Dvora.
I v září jsme vyrazili na Červený hrádek. Pořádal se tam Moravský den a soutěž
v pojídání knedlíků. Navštívili jsme také ZOO park v Chomutově. Zajímavou a netradiční
akcí, která u nás proběhla, byla přednáška „Aromaterapie pro psy“. Od září jsme upravili
provoz sociálního úseku a zavedli pravidelné odpolední aktivity.
V říjnu, jako již tradičně odstartoval projekt „Rotopedtours a Pěškotours, kterého
jsme se aktivně účastnili a za měsíc jsme ušli a ujeli 2015 kilometrů. Následovali různé
přednášky o zdravém pohybu a životním stylu.
Závěr roku se nesl ve znamení přicházejících adventních svátků. S blížícími se
Vánocemi jsme vyrazili s obyvateli do Globusu za vánočními nákupy. Prostřednictvím
panelových diskuzí jsme byli vtaženi do komunitního plánování – beseda se zástupci města
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formou panelových diskusí. V prosinci, jako již tradičně odstartovala Mikulášská zábava.
Letos jsme byli pořadateli tradičního Jirkovského charitativního adventu 2012. Již v průběhu
roku připravovali uživatelé společně se sociálními pracovníky výrobky, kterými podpořili tuto
akci.
Oslavení Štědrého večera u krásného štědrovečerního stolu, u kterého se sešlo
s klienty mnoho zaměstnanců a zástupci města Jirkova. Prosinec vyvrcholil Silvestrovskou
zábavou a oslavou nového roku.

Projekty a dotační tituly
V roce 2012 jsme aktivně žádali o podporu z ESF. Oslovili jsme i další donátory a
nadace podporující sociální služby, zejména sociální služby zaměřené na seniory.
Organizace se zapojila do realizace projektu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017. V rámci rozdělení skupin se
účastní skupiny Sociální prevence na Chomutovsku a vede skupinu Sociální péče na
Chomutovsku. Tento projekt a informace, které se v rámci jeho realizace podařilo
shromáždit, by měl být dle projektových manažerů podkladem k úspěšnému banchmarkingu
soc. služeb v kraji a tedy důležitými pro spolupráci s úřady i ostatními poskytovateli v kraji.
Zapojili jsme se také do příprav projektu města Jirkova –„Jirkov dává šanci“ a to jak
samotnou přípravou projektové žádosti, tak nabídkou spolupráce ve formě příslibu
pracovních míst pro účastníky projektu.
I samostatně jsme se ucházely o grant z ESF na mezinárodní spolupráci v oblasti
rozvoje a přenosu dobré praxe v Brain fitness, který bohužel nebyl podpořen. Přesto i jen
přípravy pomohly MěÚSS navázat nové kontakty a spolupráci ať s místními organizacemi či
s organizacemi v zahraničí.

Hlavní cíle organizace na rok 2013
Organizace má stanoveny dlouhodobé cíle, které jsou rozpracovány
krátkodobých plánů pro jednotlivé služby a ty jsou pravidelně aktualizovány.

do

D LOUHODOBÝ CÍL ORGANIZACE :

Prostřednictvím kvalifikovaného personálu poskytovat sociální služby, které vychází
z individuálních plánů klientů, podporují rozvoj jejich samostatnosti, motivují je k činnostem,
které nevedou k prohlubování jejich nepříznivé sociální situace. Poskytovat kvalitní sociální
službu v souladu s platnou legislativou a Základní listinou práv a svobod.
Nastavit systém managementu kvality a projít certifikací ISO 9001.
Rozvíjet manažerské dovednosti vedoucích pracovníků.
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Posilovat flexibilitu zaměstnanců, podporovat organizační schopnosti
zaměstnanců v návaznosti na měnící se legislativní změny v oblasti
sociální práce.
Podporovat týmovou spolupráci mezi spolupracovníky různých
organizačních jednotek.
Systematizovat a podporovat celoživotní formy vzdělávání v souladu
s potřebami pečujících a organizace.
Vypracovat systém personálního plánování se zaměřením na zvyšování
oddanosti a loajality zaměstnanců k organizaci.

K RÁTKODOBÉ CÍLE M Ě ÚSS J IRKOV PRO ROK 2013:
Vychází z dlouhodobých cílů služeb a zahrnují dílčí kroky vedené ke zkvalitnění služby
v oblasti prostředí a podmínek poskytované služby. Jsou v něm rozpracovány krátkodobé
strategie, které vychází z dlouhodobých plánů.
1) Zajistit komplexní sociální služby navazující na potřeby a také možnosti klientů.
a. Poskytovat širokou nabídku pobytových služeb včetně poskytování služby
Domova se zvláštním režimem od 1. 1. 2013
b. Poskytovat ambulantní a terénní služby, kde má klient možnost zůstat
v původní prostředí svého domova.
c. Rozšíření sociální poradny. V průběhu roku 2013 začne poradna aktivně
poskytovat i služby terénního sociálního pracovníka, který bude provádět
základní sociální poradenství v terénu, pomáhat při řešení tíživé životní
situace uživatele se školami, úřady, soudy i jinými veřejnými institucemi,
poskytovat doprovod uživatelů na jednání s úřady, lékaři, soudy, bankami
atd., asistovat při jednání s věřiteli a exekutory, zajišťovat dodržování práv
uživatele při výkonu exekuce apod.
2) Postupně obnovovat počítačovou síť MěÚSS Jirkov
a. Zlepšit zabezpečení počítačových sítí MěÚSS Jirkov.
b. Zajistit zlepšení zabezpečení programu Cygnus převodem na SQL verzi.
c. Přebudovat vnitřní sítě LAN.
d. Zavést elektronický systém pro řízenou dokumentaci a archivaci dat
v souladu s vnitřní směrnicí MěÚSS Jirkov.
e. Zdokonalit zavedený elektronický systém komunikace.

Plánované investiční akce na rok 2013
(dle finančních možností zřizovatele)
U Dubu 1562, Jirkov:
dokončení celkové opravy střech na zbývající části objektu (kuchyň a
jídelna),
zastřešení terasy nad kuchyní (zatéká a tvoří se plísně),
zateplení fasády celého objektu + oprava balkónů,
náhradní zdroje k osobním výtahům,
oprava parkoviště a přístupové cesty ke garážím,
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výměna vstupních vrat do objektu,
výměna podlahové krytiny – lino v jídelně.
Mládežnická 1753, Jirkov:
výměna rozvodů vody + osazení měřidel spotřeby vody v bytech
pečovatelské služby,
výměna dřevěných zárubní do bytů klientů za kovové,
oprava bezbariérového výjezdu na zahradu domova,
oprava zpevněné plochy pro vjezd hasičů a sanitek v atriu.
Ubytovna B. Němcové:
oprava balkónů,
oprava fasády,
posílení zdroje vytápění budovy.

Kromě plánovaných investičních akcí bude třeba z vlastních zdrojů organizace
zajistit běžnou údržbu budov, obnovu vybavení pokojů a společných prostor v pobytových
zařízeních. Prostory přizpůsobovat potřebám imobilních klientů – bezbariérovost. Udržovat
příjemné a důstojné prostředí, ve kterém se klienti cítí bezpečně a spokojeně.

Systém managementu kvality
Do oblasti systému managementu kvality se nejvíce promítá reengineering, jehož
nedílnou součástí je tvorba a revize stávajících vnitřních předpisů v souladu s pravidly
normy ISO 9001.
Kontrola kvality poskytované péče probíhá na několika úrovních. Významným
procesem je nastavení systému řízení rizik. Management rizik představuje ucelenou
proaktivní strategii směřující k ochraně majetku, dobré pověsti organizace a k ochraně
klientů a zaměstnanců.
Cílem je zvyšování individuální odpovědnosti všech zaměstnanců za kvalitu
ošetřovatelské péče. Včasná signalizace problémů a nedostatků je využita k operativnímu a
bezodkladnému řešení a jejich odstranění.

Z VYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB M Ě ÚSS

je nastaveno pomocí indikátorů úrovně kontroly kvality poskytované péče:
1. A NALÝZA POTŘEB KLIENTŮ A HODNOCENÍ SLUŽBY ( ANKETY A DOTAZNÍKY )
Probíhá pomocí anket, rozhovorů, dotazníků, které se týkají přímo jednotlivých
služeb nebo specifické problematiky. Zjištěné a vyhodnocené výstupy se využívají
k plánování a realizaci změn ve prospěch zlepšení kvality služeb nebo jednotlivých činností.
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2. V NITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Revize a kontrola souladu poskytované služby se zpracovanými vnitřními předpisy.
Úprava těchto předpisů dle normy ISO 9001.
3. V ZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
Zvyšování
zaměstnanců.

a

prohlubování

kvalifikace

bylo

zaměřeno

na

profesní

rozvoj

4. H ODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Hodnotícím systémem je zajištěna objektivnost, nezaujatost, nadhled, znalost
potenciálu a hranic pracovníka. Hodnotící pohovor vede vedoucí zaměstnanec se všemi
svými podřízenými. Výsledky jsou využity k motivaci zaměstnance.
5. S UPERVIZE
Je nastaven systém supervizí (skupinové, týmové a individuální). Téma supervizí
určují jednotlivé týmy v závislosti na potřebě daného úseku.
6. S YSTÉM KONTROLNÍ ČINNOSTI
Realizuje se formou interní a externí kontroly.
• Interní kontrolu provádí pracovníci na vedoucích pozicích.
• Externí formu kontrolu v roce 2012 provedl:
o zřizovatel prostřednictvím Odboru interního auditu MěÚ Jirkov,
o opakovaně Krajská hygienicko-epidemiologická stanice (stravovací provoz,
kontrola nestátního zdravotnického zařízení, ubytovny, pobytová zařízení),
o Hasičský záchranný sbor,
o Státní a cizinecká policie (ubytovna),
o ČSSZ, zdravotní pojišťovny,
o externí audit účetnictví a hospodaření,
7.

ve výstupech z těchto kontrol nebyly zjištěny nedostatky.

V YHODNOCOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ , POCHVAL , NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

Klienti i jejich rodinní příslušníci mají nezpochybnitelné právo podat stížnost, námět,
připomínku či pochvalu na záležitosti týkající se služeb. Je respektováno podání stížnosti
jakoukoliv formou (ústně, telefonicky, písemně i anonymně). Oprávněné stížnosti jsou
podkladem pro zkvalitnění služby.
8. P OZNATKY A PŘIPOMÍNKY EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ ( DOBROVOLNÍKŮ , STÁŽISTŮ ,
PRAKTIKANTŮ )
Celkem v našich zařízeních absolvovalo odbornou stáž 46 zaměstnanců jiných
poskytovatelů. V roce 2012 byla uzavřena smlouva se středními i vysokými školami
o zajištění odborné praxe pro 98 studentů.
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počet studentů
39
5
8
46
98

Hodnotící dotazníky, které nám po skončení stáže, praxe, či dobrovolnické činnosti
vyplňují zúčastnění absolventi, vyzdvihují především:
- týmovou spolupráci,
- nastavený systém prevence rizik u klientů,
- podmínky pro poskytování hygieny klientům v zařízení,
- vybavení MěÚSS manipulační technikou,
- prostory využívající se k volnočasovým aktivitám.
Tyto podněty využíváme k získání nezainteresovaného pohledu na úroveň
poskytovaných služeb a k dalšímu zkvalitňování naší práce. V roce 2012 organizace
spolupracovala s 45 dobrovolníky.
Důležitým indikátorem pro zvyšování kvality jsou podněty od rodinných příslušníků,
zaměstnanců a ostatní veřejnosti.

Závěr
Závěrem je důležité připomenout, že současný trend výkonnostně zaměřené
společnosti nedává rodinným příslušníkům šanci o své blízké se dostatečně postarat. Do
pobytových služeb míří tedy ta část seniorů, jejichž zdravotní stav jim již neumožňuje
setrvat v přirozeném prostředí a postarat se o sebe sama. Rapidně se prohlubuje závislost
těchto osob na pomoci druhé osoby. Péče o ně je fyzicky i časově náročnější.
Současná společnost klade vysoké nároky na úroveň sociálních služeb, což se
výrazně promítá do požadavků na zaměstnance. Prestiž lidí, kteří pracují v sociálních
službách, není dosud dostatečně doceněna.
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