
   



  

ÚVODNÍ SLOVO  
 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

dovolte, abych Vám předložila zprávu o činnosti Městského ústavu sociálních služeb Jirkov. Výroční 

zpráva, kterou Vám předkládám, obsahuje souhrn informací a údajů, pomocí kterých bych Vám ráda 

přiblížila rozsáhlé spektrum činnosti, výše uvedené příspěvkové organizace. 

 

Městský ústav sociálních služeb je v současné době jedním z největších zaměstnavatelů ve městě. 

V posledních letech se nám podařilo výrazně rozšířit portfolio zaregistrovaných sociálních služeb, 

prostřednictvím kterých je možné poskytovat pomoc a podporu lidem žijícím v regionu s poměrně 

rychle stárnoucí populací a nedostatkem pracovních příležitostí.  

Sociální služby se mohou v budoucnu přímo dotýkat života každého z nás nebo našich blízkých, aniž 

bychom mohli v danou chvíli ovlivnit jejich rozsah a potřebu. A právě měnící se oblasti potřeb lidí 

žijících v našem regionu jsou pro nás impulsem k přizpůsobování nabídky služeb.  

Již řadu let je spolu s širokou nabídkou služeb patrné i výrazné úsilí vedení organizace o zavádění 

systémů garantujících kvalitu poskytovaných služeb. Rok 2014 byl v tomto ohledu pro zaměstnance 

Městského ústavu sociálních služeb Jirkov velmi náročný a to převážně proto, že se organizace 

chystala k certifikaci systému managementu organizace (tzn. systémů řízení) prostřednictvím 

mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 9001. Certifikaci předcházela nejen dlouhodobá příprava, ale 

rovněž rozsáhlý kontrolní audit nezávislé společnosti, oprávněné hodnotit organizaci, řízení firmy, 

systém řízení managementu kvality, organizaci a řízení lidských zdrojů v MěÚSS Jirkov.  Zvláštní 

důraz kladla auditorská firma na ochranu a bezpečnost nejen zákazníků, ale i vlastních zaměstnanců 

kontrolované organizace. Audit prováděla společnost EURO CERT CZ, a.s., oprávněná udělovat 

mezinárodně uznávanou značku jakosti ISO 9001:2009. 

 

Výsledek auditu potvrdil jednotný systém řízení organizace, který je podstatný pro to, aby nabízené 

a poskytované služby mohly být považovány za důvěryhodné a spolehlivé, garantující kvalitní péči 

(služby).  Výsledek auditu je zároveň i dokladem profesionálního přístupu k plnění veřejného závazku 

organizace poskytující služby převážně seniorům a zároveň dokládá vysokou úroveň kvality služby. 

Jedním z cílů certifikace bylo mimo jiné zajistit monitorování kvality služby prostřednictvím interních 

i  externích auditů, jejich výsledkem je výstup o tom, že zaměstnanci organizace vzali za své poslání 

poskytovat kvalitní sociální a sociálně zdravotní služby potřebným lidem na základě pevně 

stanovených hodnot a zásad.  

 

Loňský rok ale nebyl jen o přípravě na certifikaci poskytovatele, ale byl hlavně o každodenní práci, 

zaměřené na poskytování péče uživatelům jednotlivých služeb. Loňský rok zahrnoval také spoustu 

práce spojené s dennodenním zajištěním podmínek pro poskytování služeb. Není možné zde popsat 

veškeré úsilí a snažení všech týmů podílejících se na chodu organizace a ani není možné vyjmenovat 

všechny aktivity zprostředkované našim uživatelům.  



  

Více o jednotlivých službách, účasti v projektech a všech ostatních aktivitách se dozvíte na dalších 

stránkách výroční zprávy.  

 

Rok 2014 vyžadoval od všech zaměstnanců spoustu energie a času nad rámec jejich základních 

povinností, ráda bych proto zdůraznila, že si vážím jejich přístupu k plnění povinností, jejich 

pracovního nasazení a ráda bych jim i touto cestou poděkovala. Podařilo se jim zpříjemnit pobyt 

uživatelů, ještě některé znovu postavit na nohy nebo alespoň jim zprostředkovat pomocí různých 

kompenzačních pomůcek návštěvy kulturních akcí, výlety za kulturními zážitky a také tradičně s nimi 

navštívit například supermarkety nebo vánoční trhy.    

 

Obracím se i na Vás s prosbou, abyste i vy ocenili práci jednotlivých zaměstnanců a týmů. Ocenili 

nejen pracovníky přímé péče, ale i ty, kteří zajišťují zázemí v pomocných provozech, kam patří úseky 

úklidu, prádelen, údržby a stravovacích úseků. Ocenění si zaslouží i úseky ekonomické a personální. 

Všichni dohromady se snaží vytvářet optimální podmínky těm, kteří pečují o uživatele v přímé a 

obslužné péči, tedy pro práci sociálních pracovníků, zdravotních sester a pracovníků v sociálních 

službách.  Zaměstnanci  přímé a obslužné péče si zaslouží ocenění nejen za fyzicky a psychicky 

náročnou práci, ale hlavně za jejich lidský přístup a ochotu pomáhat. Nelze opomenout ani jejich 

dlouholetou práci s individuálním plánováním a s písemnou dokumentací. Výsledkem dlouholetého 

snažení, vzdělávání, koučování a mentoringu je individuální uspokojování potřeb uživatel v prostředí, 

které se všichni snaží neustále zlepšovat, právě proto, že je pro naše uživatele domovem.  

Ocenění patří zaměstnancům ne jen za přístup k práci, plnění dennodenních povinností, ale hlavně 

za jejich profesionální a trpělivý přístup k uživatelům a jejich rodinným příslušníkům.  

 

Na závěr bych ráda poděkovala Vám všem zastupitelům a představitelům města, kteří byli ochotni 

věnovat svůj volný čas návštěvám našich společenských událostí a také všem, kteří si uvědomují, že 

péče o staré a nemocné historicky patřila k povinnostem vyspělé společnosti. Úroveň společnosti je 

přímo úměrná jejímu postoji ke křehkým seniorům závislým na pomoci druhých. 

 

 

 

 

 

 

 ředitelka MěÚSS Jirkov  

 Mgr. Šulcová Eva 

  



  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 

Název organizace: Městský ústav sociálních služeb Jirkov 
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 
E-mail:  info@meussj.cz 
Webové stránky: www.meussj.cz 
 

Příspěvková organizace MěÚSS Jirkov byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb, 

příspěvková organizace 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.  

Předmětem hlavní činnosti MěÚSS Jirkov, p.o. jsou sociální služby, které zahrnují sociální poradenství 

a služby sociální péče.  

 

Sociální poradenství zahrnuje: 

- základní sociální poradenství, 

- odborné sociální poradenství 

Služby sociální péče zahrnují: 

- poskytování pobytových sociálních služeb, 

- poskytování terénních sociálních služeb. 

Pro poskytování pobytových sociálních služeb se zřizují tato zařízení: 

- domov pro seniory, 

- domov pro osoby se zdravotním postižením 

- domov se zvláštním režimem 

- odlehčovací služba. 

Terénní sociální služby zahrnují: 

- pečovatelský služba, 

- osobní asistence (poskytována pouze do 31. 12. 2014) 

 

Součástí hlavní činnosti v roce 2014 bylo zajištění provozu Ubytovny pro osoby bez přístřeší, 

tj. poskytnutí přenocování a zajištění podmínek pro osobní hygienu.  

MěÚSS Jirkov vedle hlavní činnosti provozuje i činnost doplňkovou. Zřizovatelem je povolena jako 

doplňková činnost praní a mandlování prádla, vzdělávání a školení a hostinská činnost. 

Předmětem doplňkové činnosti bylo v roce 2014 i poskytování ambulantní diagnostické, léčebné 

preventivní a poradenské péče v oblasti ošetřovatelství a fyzioterapie  



  

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 JIRKOV 

MěÚSS Jirkov v posledních letech rozšířil nabídku poskytovaných sociálních služeb, jejichž registrace 

probíhala v souladu se strategickým plánem rozvoje a komunitním plánem města, vycházela z potřeb 

obyvatel regionu.  

Současné portfolio MěÚSS Jirkov představuje ucelený komplex široké nabídky registrovaných 

sociálních služeb a to od terénních, kde je péče uživatelům poskytována v jejich původním prostředí 

až po služby, kde je nabídka poskytované péče spojena s pobytem. 

 

Záměrem postupné registrace různých druhů sociálních služeb byla snaha poskytovatele zajistit 

potřebnou škálu služeb, která by umožnila v případě potřeby vzájemnou prostupnost jednotlivými 

službami. Každá registrace nového druhu služby sebou přinášela specifické požadavky na kvalifikační 

předpoklady zaměstnanců a také kladla nemalé nároky na zpracování dokumentace potřebné k plnění 

zákonem stanovených standardů kvality.   

Cílem bylo vytvořit široké portfolio sociálních služeb, pomocí kterého lze nabídnout odpovídající péči 

lidem závislým na pomoci druhé osoby. Dlouho jsme usilovali o to, abychom měli k dispozici komplex 

služeb, který umožňuje uživateli vrátit se do jeho původního prostředí.  Patří sem například časté 

situace, kdy se uživateli v pobytové službě podaří zrehabilitovat jeho schopnosti péče o svou osobu, 

tak že může s malou podporou žít například v domě s pečovatelskou službou.  

 

Cíl zprostředkovat uživatelům možnost čerpat a využívat nabízené a poskytované sociální služby v 

obou směrech podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby byl dlouhodobý. Individuální výsledek 

snažení vždy závisí i na motivaci každého uživatele, je ale smysluplný, ne jen pro samotného 

uživatele, z pohledu ekonomického má i celospolečenský dopad. Jeho efektivita je z pohledu kvality 

života uživatele, ale i z pohledu ekonomické náročnosti nepopíratelná.   

Jednotlivé druhy služeb, spojené s pobytem, se liší cílovou skupinou uživatelů, kterým je poskytování 

služby přizpůsobováno. Popis cílové skupiny je součástí registrační listiny a odpovídá jednotlivým 

paragrafům zákona 108/2006 Sb. o Sociálních službách.   

Sociální služby spojené s pobytem jsou určeny osobám se zdravotním postižením a seniorům. Jednou 

z posledních registrovaných služeb je domov se zvláštním režimem, jehož cílovou skupinu tvoří osoby 

s různými druhy demencí, včetně demence Alzheimerova typu.  

 

Nedílnou součástí nabídky služeb MěÚSS Jirkov jsou ambulantní a terénní služby kam patří odborné 

sociální poradenství. Tyto služby jsou poskytovány terénní i ambulantní formou a jsou určené 

osobám, které se ocitly v závažné životní situace spojené s problémy s bydlením, nedostatkem 

finančních prostředků a nezaměstnaností.  

Této cílové skupině obyvatel jsme schopni poskytnout na dobu nezbytně nutnou některou 

z neregistrovaných ubytovacích služeb.  



  

 

MěÚSS  poskytuje výše uvedené služby ve třech budovách, které má ve výpůjčce od města Jirkova. 

Na těchto svěřených objektech provádíme nutné opravy a údržbu z vlastních prostředků, rozsáhlé 

investiční akce, které schválilo zastupitelstvo města ve svém plánu investic, jsou realizovány 

z rozpočtu města. Jedná se o objekty:  U Dubu 1562, Mládežnická 1753, Boženy Němcové 1059.                                          

Výroční zpráva v první části obsahuje úvodní informace o členění organizace, její struktuře, informace 

o hospodaření organizace, je zde zdokumentována účast organizace v projektech a dále obsahuje 

základní údaje z personální oblasti a informace o práci s lidskými zdroji kam patří i práce 

s dobrovolníky na kterou navazují sociálně aktivizační činnosti. Druhá část výroční zprávy se věnuje 

jednotlivým službám a její členění jsem se rozhodla Vám předložit podle místa poskytování služby, to 

znamená dle objektu, ve kterém je služba poskytována. 

 

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 

MěÚSS Jirkov je příspěvková organizace, která nebyla zřízena za účelem podnikání. Na pokrytí jejich 

nákladů se uplatňuje více zdrojové financování. 

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. Činnost MěÚSS Jirkov je z části dotována zřizovatelem, organizace je napojena na 

rozpočet města. Dotace je formou příspěvku na činnost, který je schvalován Zastupitelstvem města. 

MěÚSS Jirkov 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 uživatelů 

 organizační schéma a počty zaměstnanců 

 výsledky výběrových řízení 

příjmy z činnosti: 

 vlastní příjmy z hlavní činnosti – získáváme z plateb uživatel za poskytnuté služby a jsou 

hrazeny individuálně, možnou formu úhrady si volí uživatel ve Smlouvě (možné formy úhrady: 

platba v hotovosti, převod na účet organizace, hromadný seznam z ČSSZ Praha na účet 

organizace), 

 Vlastní příjmy z doplňkové činnosti - úhrady za činnosti povolené zřizovatelem ve Zřizovací 

listině: nestátní zdravotnické zařízení, praní prádla, hostinská činnost, vzdělávání, pronájmy 



  

 ostatní příjmy z činnosti  - bonusy za odebrané zboží od dodavatelů, úroky, sponzorské dary, 

náhrady škod.  

 

 

dotace (příspěvek na činnost) od zřizovatele: 

 výši příspěvku určuje zřizovatel na základě plánu výnosů a nákladů předkládaného Radě 

města v termínu určeném vedoucím finančního odboru Městského úřadu v Jirkově, zpravidla 

v září předcházejícího roku, výši příspěvku schvaluje Zastupitelstvo města, 

 příspěvek je poskytován jako provozní dotace na pokrytí rozdílu mezi plánovanými výnosy 

a náklady,  

dotace MPSV: 

 MPSV vyhlašuje každoročně, zpravidla v září až říjnu výzvu k podání žádostí o dotaci 

z kapitoly 313 - státního rozpočtu na následující rok. 

 

Státní dotace – porovnání rok 2009 - 2014 (v tis. Kč) 

 

sociální služba rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

domov pro seniory 6 951 6 434 5 655 5 400 5 000 5 339 

domov pro osoby se ZP 10 049 9 099 7 995 7 650 5 400 5 742 

odlehčovací služba 1 080 1 033 1 000 668 668 812 

pečovatelská služba 0 0 22 20 20 35 

osobní asistence 0 182 200 200 200 240 

odborné soc. poradenství 0 274 275 239 390 467 

domov se zvl. režimem 0 0   0 0 2 000 2 317 

C e l k e m    z a    r o k 18 080 17 022 15 147 14 177 13 678 14 953 



  

 
 

 

Mezi největší příjmy organizace patří úhrady uživatelů za poskytované služby. Aktuální výše úhrady je 

stanovena v Sazebníku, který obsahuje podklady a kalkulace cen všech registrovaných sociálních 

služeb, poskytovaných MěÚSS Jirkov 

 

Výše úhrady za sociální služby podléhá platné legislativě, kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách. Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností 

u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis, který zároveň určuje maximální 

možnou výši úhrady za jednotlivé úkony.  

Ceny za sociální služby jsou stanoveny maximálně do výše nákladů (do kalkulace ceny se nepromítá 

zisk). Úhrada za služby je stanovena v souladu s platnou legislativou (prováděcí vyhláškou) 

a s ohledem na 15% zákonný zůstatek z příjmu uživatele.  

 

Pobyty 

  
  
  

celkem 
skutečnost 

2013 

plán 
2014 

c e l k e m 

celkem 
skutečnost 
I. - XII. 2014 

% 
čerpání 
plnění 

pobyt 48 457,77 49 000 51 101,27 104,29 
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V porovnání 2013 – 2014 došlo k navýšení příjmů za úhrady za pobyty. V této položce je zahrnut 

pobyt, stravné a příspěvek na péči. Příspěvek na péči dále rozepsán u jednotlivých poskytovaných 

služeb. 

 

 

Ostatní služby 

  v tis. Kč 
skutečnost 

2013 

plán  

2014 

skutečnost 

I-XII/2014 

% 

plnění 

RHB 52,42 19,00 19,45 102,37  

praní prádla 52,97 38,00  38,14 100,37  

opravy u uživatelů 18,81 18,00  18,80 104,44  

pečovatelky 924,58 750,00  792,02 105,60  

jídlonosiče 10,65 5,00  7,76 155,20  

asistenční sl. 20,38 15,00  18,10 120,67  

zapůjčení pomůcek 23,03 20,00  21,01 105,05  

fakultativní sl. 35,97 7,00  6,39 91,29  

zdravotní pojišťovny 6 510,80 6 273,00  7 088,58 113,00  

tržby z pronájmu 84,25 90,00  130,16 144,62  

c e l k e m 7 649,61 7 235,00 8 140,41 112,51  
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V ostatních službách (příjmy) došlo k nárůstu v porovnání roku 2013-2014 ve výši 490,8 tis. Kč. Toto 

navýšení je způsobeno v největší míře úhradami od zdravotních pojišťoven. V průběhu roku 2014 

proběhla revize vykazování na zdravotní pojišťovny a byl nastaven nový systém, jehož výsledkem bylo 

značné navýšení příjmů.  

Ostatní příjmy  
    

 v tis. Kč 
rok 2013 

skutečnost 
plán 2014 

skutečnost     
I-XII/2014 

% plnění 

sběr 12,97 8 0,25 3,13 

věcný dar 32,35 0 52,64   

slevy, bonusy od dodavatelů 121,22 50 107,50 215,00 

bonus SCA 604,40 320 529,30 165,41 

náhrada škody 1,09 0 31,31   

Ministerstvo zdrav. - projekt  0 0 18,91   

výnosy ze školících akcí 2,07 0 94,72   

Pronájem - reklama ČEZ + 
movité věci  6,24 0 32,17   

Celkem 780,34 378 866,80 229,31 
 

   
V ostatních příjmech došlo k nárůstu v porovnání roku 2013-2014 ve výši 86,46 tis. Kč. Tento nárůst 
vznikl z důvodu zapojení do projektu Ministerstva zdravotnictví a realizací vzdělávacích aktivit.  

     

V roce 2014 proběhlo 12 výběrových řízení o zakázkách malého rozsahu, výběrové řízení proběhlo 
formou poptávkového řízení. Jednalo se o dodávky a služby, stavební práce. Na základě výběrových 
řízení byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek ve výši 730 tis. Kč.  

   

 

     
Položka Středisko Pořizovací cena Datum zařazení 

konvektomat UNOX U Dubu 1562 108 597,50 26.2.2014 

kopírka KYOCERA FS-6525MFP U Dubu 1562 40 666,00 21.7.2014 

medivak MV6 U Dubu 1562 299 999,00 3.12.2014 

motomed MOTREN SOLO U Dubu 1562 64 602,00 9.9.2014 

mycí stroj FAGOR Mládežnická 1753 84 700,00 10.12.2014 

ústředna telefonní Mládežnická 1753 48 154,00 31.1.2014 

zahradní traktor KARSIT K17/102H U Dubu 1562 83 289,00 14.5.2014 

Celkem   730 007,50   
 

     



  

Úspory realizované v roce 2014 

Pro snížení energetické náročnosti, která je významnou položkou v nákladech organizace, navázal 

MěÚSS Jirkov spolupráci s občanským sdružením „Energie pod kontrolou“. Na základě zpracované 

projektové dokumentace byla realizována změna zapojení odběrných míst elektrické energie ve 4-

6.NP objektu Mládežnická.  

V roce 2014 byla provedena výměna jističů na objektu Mládežnická a U Dubu z důvodu úsporných 

opatření. 

Dalším úsporným opatřením bylo pořízení nového přístroje Medivak MV6, jedná se o přístroj určený 

k dekontaminaci odpadu. Po zakoupení tohoto přístroje a provedené dekontaminaci je úspora za 

odvoz odpadu ve výši 6 350,- Kč za tunu. 

Úsporná opatření byla provedena v oblasti užívání čisticích prostředků – detergentů.  Výdejová místa 

byla centralizována a na určených místech nainstalovány směšovače přímo na vodovodní baterie. 

Tímto opatřením, kdy je potřebná dávka detergentu přidána automaticky při čerpání vody určené 

k úklidu nemůže docházet k plýtvání tímto materiálem. 

  



  

Rozbor nákladů a výnosů MěÚSS Jirkov za rok 2014 
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potraviny 7 400       7 400     7 291,57       7 291,57                    
98,53     

ostatní materiál 2 340     50     2 390     2 996,72     14,21     3 010,93                  
125,98     

energie 8 460     50     8 510     8 416,11       8 416,11                    
98,90     

opravy 500       500     2 064,00       2 064,00                  
412,80     

cestovné 20       20     11,58       11,58                    
57,90     Repre fond 30       30     7,80       7,80                    
26,00     

služby 3 650     50     3 700     3 772,76     40,36     3 813,12                  
103,06     

mzdy 34 800     4 700     39 500     36 269,15     5 185,26     41 454,41     
             

104,95     

odvody 11 832     1 598     13 430     12 185,16     1 762,99     13 948,15                  
103,86     

FKSP 343     52     395     814,34     51,85     866,19                  
219,29     

pojištění zaměstnanců 180       180     167,67       167,67                    
93,15     

poplatky 10       10     14,45       14,45                  
144,50     

ostatní náklady 1 530       1 530     
              

1 347,59     6,48     1 354,07     
               

88,50     
odpisy 850       850     800,35       800,35                    

94,16     vyřazené pohledávky -         -       2,56       2,56     
 drobný majetek 750       750     1 660,10       1 660,10                  

221,35     opravné položky -         -       4,05     79,65     83,70                           -       

náklady celkem 72 695     6 500     79 195     77 825,96     7 140,80     84 966,76                  
107,29     

    
 

    
 

    

stravné 2 300       2 300     1 941,06     29,41     1 970,47                    
85,67     

pobyt 49 000       49 000     51 101,27       51 101,27                  
104,29     ostatní služby 735     6 500     7 235     1 051,83     7 088,58     8 140,41                  
112,51     výnosy z prodeje 

majetku 
-         -       0,25       0,25                           -       

úroky 100       100     44,88       44,88                    
44,88     

ostatní příjmy 378       378     807,18     59,62     866,80                  
229,31     

převod z fondů 200     -       200     527,46       527,46                  
263,73     Vlastní výnosy 

celkem 
52 713     6 500     59 213     55 473,93     7 177,61     62 651,54                  

105,81     
dotace stát 13 500       13 500     14 953,60       14 953,60                  

110,77     dotace zřizovatel 6 082       6 082     6 082,00       6 082,00                  
100,00     

dotace kraj + ÚP 381       381     1 157,47       1 157,47                  
303,80     

dotace-projekty -         -       106,50       106,50     
 ÚK-odpisy 19       19     18,75       18,75                    

98,68     dotace celkem 19 982       19 982     22 318,32     -       22 318,32                  
111,69     výnosy celkem 72 695     6 500     79 195     77 792,25     7 177,61     84 969,86                  
107,29     

HV -       -       -       -33,71     36,81     3,10       

  



  

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014 
 

Do výsledku hospodaření organizace za rok 2014 se promítly i projekty, které se nám podařilo získat, 

zpracovat a zhodnotit ve prospěch našich aktiv. Projekty byly financovány z různých zdrojů, 

o některých z projektů, do kterých se zapojili i naši uživatelé se dále dozvíte v kapitole věnované 

sociálně aktivizačním činnostem. 

 Krajský úřad Ústeckého kraje 

Podpora regionální kulturní činnosti na rok 2014 - Kultura na dosah 30 000,- Kč. Cílem projektu 

bylo rozšíření nabídky kulturních akcí pro obec Jirkov a okolí. Projektem se naše organizace zapojila 

do veřejného a kulturního života ve městě. Všechny pořádané akce byly přístupné široké veřejnosti 

z Jirkova a okolí. Podpořili jsme tím mezigenerační vztahy v obci. Veřejnost se seznámila s činností 

a životem v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením, seniorům naopak 

setkání s „venkovním světem“ pomohlo k navázání a obnovení sociálních kontaktů a vztahů s okolím.  

 

 Nadace Veolia  

Vybudování víceúčelové vzdělávací místnosti 49 500,- Kč. Z podpory od nadace se nám podařilo 

opravit a přizpůsobit vzdělávací místnost pro zdravotně postižené a vybavit ji vhodným nábytkem. 

Uživatelé MěÚSS Jirkov a senioři využívají místnost pravidelně. Probíhají zde skupinové aktivizační 

činnosti – Trénování paměti na PC, Základy obsluhy osobního počítače a další vzdělávací činnosti. 

Uživatelé a senioři mají díky nové víceúčelové vzdělávací místnosti po celý den volný přístup 

k veřejnému internetu. Využívají zde hlavně možnost komunikace s rodinou a okolím za využití 

moderních technologií (skype, e-mail).  

 

 Nadace Preciosa  

Dovybavením vzdělávací víceúčelové místnosti pro seniory 50 000,- Kč. Dar Nadace Preciosa byl 

použit na nákup osobních počítačů a dalšího vybavení do víceúčelové vzdělávací místnosti. 

K vybudování a modernizaci učebny jsme přistoupily na žádost našich uživatelů – uživatelů Domova 

pro osoby se zdravotním postižením, kteří mají velký zájem o výuku na PC a další vzdělávací aktivity. 

 

 Mikroregion seniorům 

Také v roce 2014 jsme se zapojili do projektu „Mikroregion seniorům“ první akcí byla "zimní" 

olympiáda v Hoře Sv. Šebestiána, v dubnu se senioři setkali na divadelní představení mosteckého 

divadla, v červnu společně navštívili horské středisko Lesná a v září se všichni sešli na hradě 

Hasištejně. V závěru listopadu jsme seniory přivítali u nás v Městském ústavu sociálních služeb 

v Jirkově U Dubu. Soutěžní odpoledne nám zpestřilo svým hudebním vystoupením Duo Adamis z TV 

Šlágr. Zábavného odpoledne se zúčastnilo 140 seniorů z MěÚSS Jirkov a Mikroregionu St. Sebastian.  

 

 



  

 ÚP České republiky - Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II  

Profesní vzdělávání zaměstnanců MěÚSS Jirkov zaměřené na rozšíření a prohloubení kvalifikace 

včetně mzdových nákladů za dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě. 

  

Asertivní techniky a jejich využití v praxi sociálního pracovníka, Krizová komunikace – 54 539,- Kč 

Komplexní vzdělávání v oblasti bazální stimulace 152 064,- Kč. 

 „Nasazení moderních AT v reálné praxi“  MěÚSS Jirkov  

Projekt byl zaměřen na testování revolučně nového, moderního řešení z oblasti asistivních 

technologií. Cílem bylo ověření praktických přínosů využití nejnovějších technologií v oblasti sociální 

služeb v reálné praxi a zároveň také prověřit, do jaké úrovně může moderní technologie „suplovat“ 

nedostatkový lidský faktor v sociálních službách? Jak mohou moderní technologie ovlivnit kvalitu 

života zdravotně postižených a seniorů v jejich původním prostředí, jaké existují možnosti využití 

těchto technologií a zda s jejich pomocí lze oddálit ústavní péči u lidí závislých na pomoci druhé 

osoby. Projekt probíhá více jak 20 měsíců v několika rovinách. Jeho výsledky se promítli do 

spolupráce s MPSV, které se mimo jiné zaměřilo na podporu procesů v sociálních službách se 

záměrem podpořit efektivní využívání moderních technologií.  

 

 Město Jirkov 

Podpora dobrovolnické činnosti při MěÚSS Jirkov – 7 000,- Kč Díky projektu jsme mohli zajistit 

dobrovolníkům při MěÚSS Jirkov, vykonávajícím dobrovolnickou činnost ve dvou dobrovolnických 

programech, potřebné zázemí a běžné standarty akreditovaného dobrovolnického programu. 

Společně proti předlužování 2014 – 15 000,- Kč Společně proti předlužování 2014 byl již čtvrtý 

ročník preventivního vzdělávacího projektu z oblasti finanční gramotnosti. Různými metodami 

neformálního vzdělávání jsme se zaměřili na prevenci neuváženého zadlužování a propadnutí do 

dluhové pasti. Cílovou skupinou projektu byli senioři, žáci 5. a 6 tříd základních škol, studenti 

a veřejnost Jirkova a okolí.   

Tradiční jirkovský advent 2014 – 49 500,- Kč Jirkovský advent je již tradiční akce, která je 

vyvrcholením celoročního snažení všech zapojených organizací, zaměřená na spolupráci Městského 

ústavu sociálních služeb Jirkov, základních a mateřských škol a neziskových organizací v Jirkově. 

Společným cílem těchto organizací je získat finanční podporu pro handicapované děti a jejich rodiče z 

Jirkova a pomoci tak s podporou všech iniciativ vedoucí ke zkvalitnění života postižených dětí a jejich 

uplatnění ve společnosti. 

Advent 2014 - 5 000,- Kč Cílem tohoto projektu bylo zapojit uživatele MěÚSS Jirkov, zaměstnance 

a dobrovolníky do charitativní akce „Tradiční jirkovský advent 2014“. Uživatelé, zaměstnanci 

i dobrovolníci se zapojili do projektu výrobou upomínkových předmětů a dárků s vánoční tématikou, 

které společně nabízeli na adventních trzích. 

 



  

 Ostatní aktivity financované z jiných zdrojů než je vlastní rozpočet   

 

Konference 50 000 Kč SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o. 6. listopadu 2014 proběhl již třetí ročník 

konference Nové přístupy v péči o seniory Již tradiční vzdělávací akci pro odborné i laické pečovatele 

letos obohatil svými příspěvky Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., PhDr. Eva Procházková, Ing. Jiří 

Horecký, Ph.D., MBA a jiní.  

Společným tématem konference byla problematika a otevření tabu témat ve spojitosti s potřebou 

sounáležitosti, lásky a sexuality seniorů.  

 

72 hodin 0,- Kč. Dobrovolníci a zaměstnanci MěÚSS Jirkov se zapojili do celonárodního 

dobrovolnického projektu. Společně jsme uspořádali „Pohádkovou cestu“ pro děti z mateřských školek 

v Jirkově.  Trasy pohádkové cesty vedly objektem Domova pro osoby se zdravotním postižením 

U Dubu a Domovem pro seniory na Mládežnické. Na celé cestě bylo osm zastavení s pohádkovou 

postavou. Projektem jsme nejenom udělali radost všem zúčastněným, ale také podpořili 

mezigenerační spolupráci, která je v dnešní době důležitá. 

 

 

PERSONÁLNÍ PRÁCE  

Řízení lidí na rozdíl od ostatních procesů v organizaci charakterizují zvláštnosti, se kterými se v jiných 

oblastech řízení nesetkáváme. Důvodem je široké spektrum vnějších a vnitřních vlivů, které působí 

různě na každého jednotlivce, nemalý vliv mají tyto tendence i na způsob řízení. V personální práci 

nestačí standardizované postupy, ale je třeba pracovat s individualitou každého člověka. 

MěÚSS Jirkov se jako poskytovatel služeb a zároveň zaměstnavatel snaží o nepřetržité zvyšování 

kvality služeb, které se v roce 2014 podařilo potvrdit získáním certifikátu kvality ISO 9001. Úspěch 

certifikace je třeba hledat mimo jiné i v personální politice firmy, která je zaměřena na učící se 

organizaci, která se snaží vytvářet a podporovat kulturu firmy, jejímž základem jsou kvalitní, 

kvalifikovaní zaměstnanci, kteří při své každodenní činnosti plně využívají své kompetence.  

Důraz na výše uvedené požadavky je součástí podmínek již při výběru nových zaměstnanců.  Dbáme 

na to, abychom na požadované místo dosadili pracovníka, který bude mít potřebné a požadované 

dovednosti, znalosti a vědomosti, dostatečnou profesní sebedůvěru a potenciál pro další profesní 

rozvoj a růst. Ke vzdělávání pracovníků se snažíme přistupovat individuálně. Pro rok 2014 byla 

vypracována analýza vzdělávacích potřeb, ze které se vycházelo při sestavování vzdělávacího plánu. 

Školící akce a semináře byli zajišťovány přímo v organizaci nebo byli zaměstnanci vysíláni do jiných 

zařízení či vzdělávacích institucí. Mezi vzdělávání zahrnujeme akreditované či neakreditované 

vzdělávací akce, supervize a stáže.  



  

Zaměstnanci MěÚSS Jirkov jsou podporováni také při zvyšování kvalifikace na středních, vyšších či 

vysokých školách. V neposlední řadě se kvalitu poskytovaných služeb snažíme zvyšovat také interním 

vzděláváním, jehož cílem je soulad kompetencí pracovníků s vnitřními předpisy MěÚSS Jirkov. 

Všichni pracovníci přímé péče se v roce 2014 účastnili supervizí, jejichž účelem je udržování a rozvoj 

kvality a účinnosti poskytovaných služeb a udržování pracovního klimatu uvnitř týmu. V rámci stáží 

u jiných poskytovatelů měli naši pracovníci možnost sdílet dobrou praxi a ověřit si, že systém kvality, 

který je nastaven v MěÚSS Jirkov je na vysoké úrovni. Ve vzdělávání byli v loňském roce podporováni 

nejen pracovníci přímé péče, ale také zdravotničtí, rehabilitační, provozní, administrativní a vedoucí 

pracovníci. 

K dofinancování vzdělávání zaměstnanců jsme v roce 2014 využili také projektu Úřadu práce 

ČR „Vzdělávejme se pro růst.“  

MěÚSS jako zaměstnavatel v roce 2014 nabídnul pracovní uplatnění celkem 11 uchazečům 

o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR v rámci veřejně prospěšných prací. Tito zaměstnanci 

obsadili pozice pomocných prací nejen v údržbě, úklidu a kuchyni, ale také v přímé péči. Čtyři 

pracovnice si následně doplnili vzdělání dle kvalifikačních požadavků zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách a stali se tak kmenovými zaměstnanci MěÚSS. Také ostatní zaměstnanci, kteří 

se bez problému zapracovali, se stali nebo stanou stálými zaměstnanci organizace. Dva uchazeči 

o zaměstnání pak byli přijati na podpořené pracovní místo v rámci projektů „Repro CV“ a „Práce bez 

překážek“. Jeden z nich zůstal v organizaci zaměstnán i po vyčerpání mzdového příspěvku na 

mzdové náklady.  

Jsme rádi, že jsme se využitím veřejně prospěšných prací v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

a podpořených pracovních míst v rámci projektů EU, mohli podílet na snížení podílu nezaměstnanosti 

v našem regionu a zároveň jsme ušetřili na mzdových nákladech. Ušetřené peníze tak mohly být 

využity na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům. Vzdělaná učící se organizace je trendem 

dnešní doby. Potvrzuje se nám, že vzdělaní zaměstnanci jdou v přímé úměře se zvyšováním kvality 

poskytovaných služeb. Zvýšení kvality ovlivňuje kladné reference na naše služby, což se pozitivně 

promítá ve zvyšování zájmu veřejnosti o námi poskytované služby. Proto budeme naše zaměstnance 

ve vzdělávání v co největší možné míře podporovat i v letech příštích. 

Přehled a rozdělení zaměstnanců MěÚSS Jirkov k 31. 12. 2014 

Členění zaměstnanců podle pohlaví k 31. 12. 2014 

muži 20 

ženy 183 

C e l k e m 203 

 

  



  

Členění zaměstnanců podle profesí k 31. 12. 2014 

 muži ženy  celkem 

THP 3 16 19 

střední zdravotní personál 0 30 30 

pracovníci v soc. službách 3 71 74 

sociální pracovníci 0 10 10 

dělnické profese 14 56 70 

c e l k e m 20 183 203 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2014 

nejvyšší dosažené vzdělání muži ženy  celkem 

základní 1 15 16 

střední s výučním listem 14 88 102 

střední s maturitou 4 60 64 

vyšší odborné 0 7 7 

vysokoškolské 1 13 14 

c e l k e m 20 183 203 

 

Členění podle věku zaměstnanců k 31. 12. 2014 

věk muži  ženy celkem 

do 30 let 1 15 16 

30 až 40 let 6 46 52 

40 až 50 let 9 63 72 

více než 50 let 4 59 63 

c e l k e m 20 183 203 
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Průměrná měsíční mzda zaměstnanců

Členění podle doby trvání pracovního poměru zaměstnanců v MěÚSS Jirkov 

doba trvání muži  ženy celkem 

do 5 let 10 64 74 

5 až 10 let 5 44 49 

více než 10 let  5 75 80 

c e l k e m 20 183 203 

 
 
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců  

 

 

 

 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Hrubá 

mzda  
15 325,- 16 249,- 16 521,- 16 206,- 16 811,-  16 843,- 17 017,- 



  

DOBROVOLNICTVÍ V MĚÚSS JIRKOV 
 

Součástí práce s lidskými zdroji je i práce s dobrovolníky. Dobrovolníci jsou lidé, kteří dávají svou 

práci, znalosti nebo dovednosti ve prospěch ostatních bez nároku na finanční odměnu.  

Dobrovolnickou činnost v MěÚSS Jirkov zahájili čtyři dobrovolníci již v roce 2007. Od tohoto zahájení 

činnosti se aktivně zapojilo již celkem 219 dobrovolníků, kteří přispívají ke zlepšování 

psychosociálních podmínek uživatelů, pomáhají s jejich aktivizací a rozšiřují nabídku volnočasových 

aktivit. Díky dobrovolníkům byl vytvořen fungující systém dobrovolnické služby, který nenarušuje režim 

a provoz zařízení MěÚSS  Jirkov a vhodně doplňuje práci odborného personálu.  

V roce 2014 jsme navázali vzájemně prospěšnou spolupráci s dobrovolníky v Nemocnici Chomutov. 

Dobrovolníci z nemocnice navštěvují naše uživatele v době jejich hospitalizace a docházejí za 

uživateli, kteří z oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných přecházejí do některého z našich zařízení. 

Snažíme se rozšířit a zpestřit činnost dobrovolníků v programu Dobrovolníci v sociálních službách. 

Dobrovolníci, kteří navštěvují své uživatele již delší dobu, postupně zapojují naše uživatele do svého 

běžného, rodinného života. Účastní se rodinných oslav nebo výletů po okolí. Tento způsob 

dobrovolnické činnosti přispívá hlavně k obnovení sociálních kontaktů uživatelů a napomáhá 

k vytvoření nových. Podporuje mezigenerační spolupráci a její rozvoj. Dobrovolnické centrum 

v MěÚSS Jirkov se v roce 2014 aktivně podílelo na dalším rozvoji a činnosti Rady dobrovolnických 

center regionu Severozápad, která sdružuje dobrovolnická centra v Ústeckém a Karlovarském kraji. 

Dobrovolnictví je jednou z aktivit, která ukazuje na vyspělost společnosti a projev občanské zralosti. 

Ve světě je tento fenomén běžnou součástí veřejného občanského života a naším záměrem je dostat 

tuto myšlenku do povědomí občanů Jirkova a okolí. Dobrovolnická činnost působí jako prevence 

vzniku psychopatologických jevů ve společnosti. Dobrovolníkům kromě dobrého pocitu z konání dobra 

nabízí také možnost kvalitního využití volného času, získání nových kompetencí a sociálních kontaktů. 

 

    

Dobrovolnický program Počet dobrovolníků 
Odpracované 
dobrovolnické 

hodiny 

Přepočtená hodnota 
dobrovolnických hodin 

v Kč 

Dobrovolníci v sociálních 
službách 

18 292,50 41 286,40 

Dobrovolníci pro MěÚSS 
Jirkov 

41 4 399,00 620 071,30 

Celkem 59 4 691,50 661 357,70 



  

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝ ÚSEK 
Volnočasové a terapeutické činnosti umožňují uživatelům kontakt s jinými lidmi, strukturují den, 

aktivizují a předchází sociální izolaci uživatelů služeb. V závislosti na individuální potřeby uživatelů 

jsou cíle aktivit dále zaměřené na obnovování, udržování nebo rozvíjení schopností, dovedností 

v souladu s plánem péče uživatele. 

Všichni uživatelé potřebují v menším, větším nebo úplném rozsahu pomoc nebo úplné provedení 

běžných denních činností spojených s pohybem a převážná většina z nich není schopna sama 

udržovat kontakt se společenským prostředím. Úkolem sociálně terapeutického úseku je, aby jejich 

imobilita nevedla ke vzniku  sociální izolace. Sociálně terapeutický úsek organizuje a připravuje pro 

uživatele společenské akce konané přímo v zařízení, pro často menší skupinky realizují spoustu 

společenských aktivit i mimo objekt. Důležité svátky a výročí jsou uživatelům připomínány pozváním 

na divadelní vystoupení a představení hudebních souborů a známých umělců.  

 

Během roku uživatelé pobytových zařízení potěšily děti z mateřských a základních škol a my jsme na 

oplátku pro ně připravili.  Pohádkovou cestu a pozvali je na čtvrtý ročník „ Společně proti 

předlužování“. Tento projekt byl zaměřen na finanční gramotnost, byl realizován spolu se studenty 

Jirkovských škol, jednalo se o mezigenerační spolupráci. 

V létě naši uživatelé navštívili různá zajímavá místa, ať jsou jimi například historické památky 

v podobě prohlídky města Kadaň. Před Velikonocemi a Vánocemi pravidelně vyrážíme na oblíbené 

nákupy do hypermarketu Globus. Loňský rok přinesl uživatelům mnoho sportovních soutěží, a to 

v podobě sportovních klání jak v rámci zařízení, tak v rámci pozvání na soutěžní klání okolními 

zařízeními. Po celý rok jsou pro seniory připravovány zábavy s humorným programem, hudbou a 

tancem. 

V květnu jsme například byli pozváni do Podbořan a v srpnu na mostecký Hipodrom.  Po celý říjen se 

naši uživatelé zúčastnili již 8. ročníku Rotopedtours a Pěškotours, který organizuje občanské sdružení 

Národní síť podpory zdraví a jehož cílem je udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku 

pohybu a udělat něco pro své zdraví i náladu.  Účastníci Rotopedtours a Pěškotours 2014 opět 

vytvořili nový rekord, zdolali rovník 2x a ještě kousek navíc přidali oproti loňskému roku. 

 

Uživatelé od Dubu i z Mládežnické se společně po celý rok zapojovali do projektu „Mikroregion 

St. Sebastian seniorům“. Cílem bylo setkávání seniorů z okolních vesnic a obcí. 

 

V září se naší uživatelé pobavili na Červeném Hrádku, kde se konal Moravský den a mohli si 

popovídat s hercem a komikem Jiřím Krytinářem. A protože povídání bylo zajímavé, pozvali jsme 

herce k nám, aby potěšil svým vyprávěním všechny naše uživatele. Zúčastnili jsme se také soutěže 

firmy Preciosa, která nás oslovila, zda bychom měli zájem o účast v projektu spojeném s výrobou 

vánočních ozdob. Firma nám zaslala drahé kameny, z nichž naši uživatelé vyrobili vánoční dekorace.  

Díky krásným výrobkům jsme získali 50 000Kč, které nám pomohli vybudovat pro ně vzdělávací 

místnost. 



  

V říjnu se v rámci celého zařízení konal již tradičně Týden sociálních služeb, jehož součástí byl den 

otevřených dveří a s tím spojená výstava. Ta se letos týkala vývoje sociálních služeb v Jirkově a okolí. 

V prosinci se naši uživatelé snažili pomoci získat celorepublikový rekord v akci Vypouštění balónků 

s přáním k Ježíškovi 2014 – Pokus o rekord! A výsledek? Celkem bylo vypuštěno 103 738 balónků ze 

415 míst po celé ČR, rekord z r. 2008 se překonal o téměř 3 000 balónků! 

V prosinci jsme pořádali charitativní adventní trhy, které pořádal Městský ústav sociálních služeb 

Jirkov ve spolupráci s Mateřskými školkami Jirkova, Základními školami Jirkova, dětským domovem 

Vysoká Pec, Základní uměleckou školou v Jirkově, Domem dětí a mládeže Paraplíčko a seniorů 

z MěÚSS Jirkov. Po celé dva dny zaměstnanci spolu s uživateli prodávali výrobky, které po celý rok 

vytvářeli naši uživatelé.  

Po celý adventní čas jsou uživatelé aktivizováni tematicky, v rámci vánočních svátků, jejichž vrcholem 

je Štědrý večer. Štědrý večer probíhá pod taktovkou sociálně terapeutického úseku ve velmi tradičním 

stylu, který má uživatelům co nejvíce přiblížit domácí prostředí.  Zaměstnanci společně s dobrovolníky 

připraví vánoční výzdobu, štědrovečerní tabuli a podává se klasické štědrovečerní menu za poslechu 

koled. 

Sociálně terapeutický úsek se v roce 2014 soustředil na rozšíření smysluplné nabídky aktivizace 

uživatelů. K dosažení očekávaných výsledků byla sestavena celá škála propracovaných 

systematických postupů. Uživatelům byla rozšířena nabídka sociálně terapeutických činností. Nyní je 

nabízeno několik terapeutických technik, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – léčebná rehabilitace, bazální 

stimulace, Brain Fitness, terapeutická panenka, psychoterapie, canisterapie, muzikoterapie, relaxace, 

relaxační techniky a ergoterapie. 

  



  

OBJEKT U DUBU 1562 

 

 

Objekt U Dubu 1562 se nachází ve středu města s dostupností hromadné dopravy, obchodní sítě, 

pošty a zdravotního střediska. Budova je s bezbariérovým přístupem. V objektu je nepřetržitě 24 hodin 

denně zajištěna služba v recepci. Jedná se o komplex pětipodlažní budovy, ve kterém jsou 

poskytovány sociální služby spojené s pobytem, zázemí zde mají i ambulantní a terénní služby: 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), 

 Domov se zvláštním režimem (DZR)  

 Odlehčovací služba, 

 Pečovatelská služba a Osobní asistence, 

 Sociální poradna Jirkov  

 

Uživatelé, kteří čerpají některou z pobytových služeb, jsou ubytováni v jednolůžkových nebo 

dvoulůžkových bezbariérových pokojích, které se nachází v prvém druhém, třetím a čtvrtém podlaží 

objektu. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, přizpůsobeným individuálním a aktuálním 

potřebám uživatelů. Součástí každého pokoje je koupelna a WC. Uživatelům jsou k dispozici společné 

prostory v objektu. K objektu patří i zahrada s bezbariérovým přístupem a příjemným posezením. 

 

TECHNICKÝ STAV BUDOVY:  

 

Budova byla uvedena do částečného provozu v roce 1989, do plného provozu včetně kuchyně 

v roce1990.V letech 2003 a 2006 byla z dotace MPSV vyměněna plastová okna. V roce 2006 byla 

realizována výměna rozvodů vody v obytné části, zbývající část (kuchyň) v roce 2009 z rozpočtu 

MěÚSS Jirkov. 

V roce 2011 byla provedena oprava střechy nad ubytovací částí. Střecha nad kuchyní a jídelnou 

uživatelů byla opravena v roce 2013. 



  

V objektu jsou 4 výtahy, jeden z nich má náhradní zdroj a slouží jako evakuační. V celém objektu je 

však s přihlédnutím na omezenou pohyblivost uživatelů nedostatečná kapacita náhradních zdrojů 

v případě nutnosti vypnout elektrický proud (při požáru) a zajištění evakuace osob. Rekonstrukce 

výtahů byla jednou z investičních akcí města, stejně jako oprava střechy. 

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, hrazeny z investičního fondu MěÚSS Jirkov. V roce 2012 byla přijata úsporná 

opatření  - namontována světla na fotobuňku, úsporné žárovky. V roce 2013 bylo v areálu před 

hlavním vstupem vybudováno odpočinkové zahradní posezení. 

 

Opravy, které byly realizovány v roce 2014 

 

 oprava lapáku tuků u stravovacího provozu 

 rekonstrukce knihovny na víceúčelovou vzdělávací místnost – dotace VEOLIA 

 rekonstrukce hlavní recepce 

 na 3. patře byly vytvořeny nové odpočinkové koutky s posezením pro uživatele 

 během roku jsme pokračovali v budování bezbariérových koupelen, probíhala výměna 

podlahových krytin a sanitární keramiky, natírání topných těles radiátorů 

 běžná malba oddělení a patrových jídelen s aplikováním ochranných plastových prvků na 

zeď jídelny a středové chodby 

 kompletní výměna světel na chodbách 4. patra, částečně i na ostatních patrech 

 

 

Plán na rok 2015  

V roce 2015 proběhne kompletní zateplení jednotlivých částí objektu včetně nové fasády, realizované 

zřizovatelem. 

V plánu MěÚSS na rok 2015 je také rekonstrukce jídelny pro uživatele a její rozšíření o jídelní kout pro 

zaměstnance. 

 pořízení plynového varného kotle 

 pořízení průmyslové pračky 

 pořízení sušícího válcového žehliče  

  



  

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
dále jen DZR, je pobytová sociální služba, určená osobám ve věku od 50 let se sníženou 

soběstačností způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Jedná se o osoby, 

které v důsledku onemocnění některým z typů demence nejsou schopny domyslet důsledky svého 

chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou 

péči jiné fyzické osoby. 

V objektu U Dubu 1562 je služba DZR umístěna v prvním nadzemním podlaží kde má 

k dispozici  kapacitu 40 lůžek, která jsou určena pro cílovou skupinu uživatelů popsanou v prvním 

odstavci. Pobytová sociální služba DZR je poskytována 24 hodin denně nepřetržitě celý rok, 

pracovníky v sociálních službách a sociálními pracovníky, kteří v průběhu realizace kladou důraz na 

individuální potřeby uživatele, podporují jeho dovednosti, schopnosti a to prostřednictvím 

individuálního plánování. 

Domov se zvláštním režimem je rozdělen na otevřenou a uzavřenou část, kde vchod na uzavřenou 

část je opatřena elektronickým zámkem s číselným kódem. Těmito zámky kromě hlavního vchodu 

jsou opatřeny i oba boční vchody. Cílem používání elektronických zámků je minimalizace rizika 

opuštění Domova uživatelem, bez vědomí personálu. Uživatelům jsou k dispozici také společné 

prostory v objektu (jídelna, klubovny, terapeutická dílna, místnost pro věřící, kantýna), mohou využívat 

i další dodavatelské služby jako je kadeřnice nebo pedikúra.  K objektu patří i prostorná zahrada, která 

je z části přístupná i pro vozíčkáře. V přístupné části je pergola, dále je zde prostor určený pro 

pořádání společenských akcí nebo jej lze využít individuálně k relaxaci a odpočinku. 

Součástí poskytované služby je celodenní zajištění stravy. Při sestavování nabídky jídel klademe 

důraz na zásady zdravé výživy, s ohledem na specifika stravování odpovídající věku a potřebám 

uživatel Domova se zvláštním režimem. Uživatelé mají zajištěn výběru obědů ze tří jídel a u večeří je 

to výběr ze dvou jídel. Stravu vydáváme 6x denně v pravidelných intervalech. Objednávku oběda 

a večeře provádí uživatelé z jídelního lístku. V případě potřeby, řešit problém v oblasti výživy, sestaví 

individuální stravovací plán nutriční terapeut. 

Uživatelé mají během dne bohatou nabídku aktivit zaměřených na udržování znalostí, dovedností 

a schopností pomocí rehabilitačních, vzdělávacích nebo klubových aktivit. Patří sem např. pravidelné 

cvičení pro seniory, procvičování paměti, vystoupení umělců, výlety, společenské večery s hudbou, 

a jiné společenské události. Zapojení do společenského života v okolí je možné realizovat při 

společenských a kulturních akcí pořádaných jinými institucemi, organizacemi nebo jinými pořádajícími 

subjekty v regionu. Běžná denní pomoc a podpora je uživatelům poskytována zaměstnanci, kteří 

uživatele podporují v jejich schopnostech a dovednostech. Rozsah poskytované péče je plánován 

spolu s uživatelem a vychází ze stupně závislosti uživatele na pomoci druhé osoby. Výstupem 

společného plánování je individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby. 



  

Aktivity, které jsou v průběhu dne uživatelům nabízeny, jsou zaměřeny na jejich potřeby a zaměřují se 

na udržování schopností a dovedností potřebných k běžné péči o svou osobu. Nabízené činnosti 

posilují motoriku (aktivizační činnosti, sociální rehabilitace a procvičování kognitivních funkcí). 

Zdravotní a ošetřovatelská péče 

Zdravotní péče je uživatelům poskytována jejich praktickým lékařem a je hrazena z veřejných 

prostředků, prostřednictvím smluvních pojišťoven. Ošetřovatelská péče je poskytována uživateli, 

kterému ji naordinoval lékař, a je realizována zdravotními sestrami. Přítomnost všeobecné sestry je 

zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Praktického (obvodního) lékaře si volí uživatel sám. 

V Domově se zvláštním režimem nejsou poskytovány žádné nadstandardní služby, ošetřovatelská 

péče všeobecných sester a zdravotní péče lékaře je uživateli hrazena z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění prostřednictvím smluvních pojišťoven. 

Pro zdravotní služby, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením nepožadujeme 

k žádnému z odborných ošetřovatelských výkonů, realizovaných všeobecnými sestrami, písemný 

informovaný souhlas pacienta. Ošetřovatelské výkony jsou realizovány na základě svobodného 

souhlasu pacienta a to verbálního či neverbálního. Smluvními partnery jsou tyto pojišťovny: 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna – 111 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – 211 

 Vojenská zdravotní pojišťovna – 201 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank pojišťoven stavebnictví – 207 

 

Náklady a výnosy služby DZR v roce 2014 (v tis. Kč) 

N Á K L A D Y 

potraviny 1091,82 

ostatní materiál 383,26 

energie 855,42 

opravy 6,30 

služby 223,18 

mzdy 6003,50 

odvody mezd 2035,49 

sociální náklady 91,96 

odpisy  97,74 

drobný majetek 214,22 



  

správní a provozní režie 1616,21 

n á k l a d y   c e l k e m 12 619,10 

 

V Ý N O S Y 

pobyt  9347,59 

ostatní výnosy 87,87 

příjmy správa 49,23 

v l a s t n í   v ý n o s y   c e l k e m 9484,69 

dotace MPSV 2317,20 

dotace ÚP 100,74 

H o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k - 716,47 

 

Základní údaje o uživatelích služby DZR - Skladba uživatelů k 31. 12. 2014 

Pohlaví 

muži 6 

ženy 34 

 

Místo původního bydliště 

Jirkov 14 

Chomutov 18 

ostatní 8 

 

Věkové složení 

do 65 let 1 

65 až 85 let 25 

více než 85 let 14 

 

Nové nástupy a ukončení pobytu v roce 2014 

 rok 2014 

nové nástupy 11 

úmrtí 8 

návrat do domácího prostředí (jiného zařízení) 2 



  

Kvantifikace ošetřovatelské péče 

 rok 2013 rok 2014 

kapacita Domova se zvláštním režimem 40 lůžek 40 lůžek 

počet uživatelů k 31.12. 38 40 

průměrný věk 82,5 let 82,4 roky 

uživatelé s omezenou způsobilostí k právním úkonům 4 7 

uživatelé používající inkontinentní pomůcky 38 40 

uživatelé odkázáni na invalidní vozík 18 19 

uživatelé odkázáni na protetické pomůcky 5 3 

uživatelé v dispenzáři psychiatrické ambulance 38 39 

uživatelé v dispenzáři neurologické ambulance 7 9 

 

 

Příspěvek na péči 

 rok 2013 rok 2014 

bez příspěvku 1 0 

I. stupeň = lehká závislost    4 5 

II. stupeň = středně těžká závislost 8 5 

III. stupeň = těžká závislost 8 11 

IV. stupeň = úplná závislost 17 19 
  

 

  

BEZ PŘÍSPĚVKU I. STUPEŇ PNP II. STUPEŇ PNP III. STUPEŇ PNP IV. STUPEŇ PNP
rok 2014



  

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA U DUBU  
dále jen OS je poskytována v objektu U Dubu 1562, její kapacita je 10 lůžek, uživatelé jsou ubytováni 

ve dvoulůžkových pokojích, které se nachází v prvním a druhém podlaží objektu. Jedná se 

o krátkodobou pobytovou sociální službu, která je určena osobám od 45 let a seniorům, kteří mají 

sníženou soběstačnost a to převážně z důvodů způsobených chronickým onemocněním nebo 

zdravotním postižením. OS je poskytována uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost v úkonech 

potřebných k běžným denním činnostem. Jedná se o osoby, které jsou ve svém přirozeném prostředí 

závislí na pomoci svých blízkých. 

OS je zajištěna 24 hodin denně po dobu trvání smlouvy s uživatelem. Dennodenní pomoc a podporu 

poskytují uživatelům pracovníci v sociálních službách, kteří kladou důraz na individuální potřeby 

uživatel, podporují jejich dovednosti a schopnosti s cílem co nejdéle jim umožnit žít v jejích původním 

prostředí. K tomu využívají individuální přístup a práci s osobním cílem uživatele. 

Odlehčovací služba je určena osobám a seniorům, kteří se chtějí po ukončení pobytu vrátit do svého 

původního prostředí. Mohou si vybrat mezi pobytem zaměřeným na odpočinek nebo volit pobyt 

zaměřený na posílení fyzické kondice a nácviku soběstačnosti.  

Posláním Odlehčovací služby je posilovat fyzickou kondici a podporovat rozvoj soběstačnosti 

uživatele v běžných denních činnostech natolik, aby se mohl vrátit zpět do domácího prostředí. 

Poskytnout potřebnou péči a podporu uživateli v době, kdy si pečující osoba potřebuje odpočinout 

nebo řešit své osobní a zdravotní problémy. 

Odlehčovací pobyty s cílem zajistit možnost odpočinku pečující osobě jsou zaměřeny na udržování 

dovedností uživatele a na jeho bezproblémovou adaptaci v novém neznámém prostředí.  

Pobyty zaměřené na posílení fyzické kondice s využitím prvků kondičního cvičení, rehabilitace 

a bazální stimulace jsou rekondičními pobyty. Jsou zaměřené na intenzivní rehabilitaci, nácviky 

běžných denních činností. Jejich cílem je zvládnout péči o svou osobu, péči o domácnost, včetně 

zvládnutí obsluhy běžných domácích spotřebičů. Rekondiční pobyty jsou vhodné například pro 

pacienty, kteří prodělali centrální mozkovou příhodu, tak i pro pacienty po ortopedických anebo 

chirurgických zákrocích, jejichž přáním je vrátit se zpět do domácího prostředí. 

 

Součástí poskytovaných služeb je celodenní zajištění stravy. Stravu připravujeme ve vlastním 

stravovacím provozu, vydáváme ji 6x denně v pravidelných intervalech. Objednávku oběda a večeře 

provádí uživatelé z jídelního lístku. V případě potřeby uživatele, řešit některý z problémů v oblasti 

výživy, má uživatel možnost objednat si individuální stravovací plán, který lze realizovat po konzultaci 

s nutričním terapeutem. 

Uživatelé mají během dne bohatou nabídku aktivit zaměřených na udržování nebo rozšiřování 

znalostí, dovedností a schopností, které mohou rozvíjet prostřednictvím různých rehabilitačních, 

vzdělávacích nebo klubových aktivit. Aktivity, které jsou v průběhu dne uživatelům nabízeny, jsou 

zaměřeny na jejich potřeby a zaměřují se na udržování nebo rozvíjení schopností a dovedností 



  

potřebných k běžné péči o svou osobu. Nabízené činnosti posilují motoriku (aktivizační činnosti, 

sociální rehabilitace a procvičování kognitivních funkcí). 

V objektu, ve kterém je pobytová služba poskytována, je zajištěna přítomnost kvalifikovaného 

zdravotnického pracovníka, který je kompetentní vyhodnotit akutní změny zdravotního stavu uživatele, 

poskytnout mu první pomoc a podle potřeby přivolat lékaře. 

Ošetřovatelská péče je poskytována uživateli, kterému ji naordinoval lékař, a je realizována 

všeobecnými sestrami v souladu s ordinací lékaře. Přítomnost všeobecné sestry je zajištěna 

nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Praktického (obvodního) lékaře si volí uživatel sám. Při 

Odlehčovací službě nejsou poskytovány žádné nadstandardní služby, ošetřovatelská péče 

všeobecných sester a zdravotní péče lékaře je uživateli hrazena z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění prostřednictvím smluvních pojišťoven. Smluvními partnery jsou tyto pojišťovny:  

 Všeobecná zdravotní pojišťovna – 111 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – 211 

 Vojenská zdravotní pojišťovna – 201 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank pojišťoven stavebnictví – 207 

 

Náklady a výnosy služby v roce 2014 (v tis. Kč) 

 

N Á K L A D Y 

potraviny 249,94 

ostatní materiál 91,27 

energie 167,62 

služby 54,56 

mzdy 1169,48 

odvody mezd 398,05 

sociální náklady 25,43 

odpisy  24,59 

drobný majetek 49,04 

správní a provozní režie 242,79 

n á k l a d y    c e l k e m 2472,77 

 



  

V Ý N O S Y 

pobyt  1416,26 

ostatní výnosy 1,17 

příjmy správa 7,39 

v l a s t n í    v ý n o s y    c e l k e m 1424,82 

dotace MPSV 812 

dotace ÚP 53,30 

H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k -182,65 

 

 

Průměrná délka pobytu uživatele na odlehčovací službě 

počet uzavřených smluv v roce 2014 57 

průměrná délka pobytu 62 dnů 

 

 

 

Kvantifikace ošetřovatelské péče 

 

 

rok 2013 

 

rok  2014 

kapacita odlehčovací služby 10 10 

počet uživatelů k 31.12. danému roku 10 7 

průměrný věk 82,3 81 

uživatelé s omezenou způsobilostí k právním úkonům 4 0 

uživatelé používající inkontinentní pomůcky 8 4 

uživatelé odkázáni na invalidní vozík 4 3 

uživatelé odkázáni na protetické pomůcky 5 3 

uživatelé v dispenzáři psychiatrické ambulance 2 2 

uživatelé v dispenzáři neurologické ambulance 0 2 

 

  



  

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM  
dále jen DOZP je pobytová sociální služba, která je určena osobám ve věku od 40 let a seniorům, 

odkázaným na pomoc druhé osoby z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění. 

Cílovou skupinu tvoří uživatelé, kteří vzhledem ke snížení své soběstačnosti potřebují nepřetržitou 

pomoc a podporu druhé osoby při zajištění svých základních životních potřeb. 

Pobytová sociální služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je umístěna na druhém, třetím 

a čtvrtém patře objektu U Dubu 1562, kapacita služby je 120 lůžek. Služba je zajištěna 24 hodin 

denně, nepřetržitě celý rok. Dennodenní pomoc a podporu poskytují uživatelům pracovníci 

v sociálních službách, kteří kladou důraz na individuální potřeby uživatelů, podporují jejich dovednosti 

a schopnosti. Péče je uživatelům poskytována individuální formou, klíčový pracovníci plánují 

s uživatelem běžné denní činnosti a společně plní osobní cíle uživatel.  

Součástí poskytovaných služeb je celodenní zajištění stravy. Stravu připravujeme ve vlastním 

stravovacím provozu, vydáváme ji 6x denně v pravidelných intervalech. Uživatelé, si vybírají z nabídky 

jídel, vhodných pro jejich konkrétní dietní omezení. Nabídka jídel odpovídá potřebám dietního 

stravování. Nad skladbou stravy a sestavením jídelních lístků dohlíží nutriční terapeut.  

Uživatelé DOZP mají během dne nemožnost využít nabídky aktivit, zaměřených na vzdělávání, 

procvičování paměti nebo si mohou odpočinout u některé ze zábavných nebo společenských aktivit. 

Nabídka zahrnuje např. pravidelné cvičení pro seniory, procvičování paměti, semináře, besedy 

a vystoupení umělců, výlety, společenské večery s hudbou, a jiné společenské události. Zapojení do 

společenského života v okolí je možné realizovat při společenských a kulturních akcích, pořádaných 

jinými institucemi, organizacemi nebo jinými pořádajícími subjekty v regionu. S nabídkou, jak trávit 

volný čas, jsou uživatelé pravidelně seznamováni a přehled plánovaných událostí je k dispozici i na 

nástěnkách. Plánování volnočasových aktivit a společenských událostí, pořádaných poskytovatelem, 

vychází z přání a potřeb uživatel. Vítáme, pokud se uživatelé aktivně zapojí i do plánování služby a to 

nejen plánováním kulturních a společenských událostí, ale i do plánování ostatních služeb, např.: do 

Stravovací komise, Rady obyvatel.  

Běžná denní pomoc a podpora je uživatelům poskytována zaměstnanci, kteří uživatele podporují 

v jejich schopnostech a dovednostech. Rozsah poskytované péče je plánován spolu s uživatelem 

a vychází ze stupně závislosti uživatele na pomoci druhé osoby. Výstupem společného plánování je 

individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby. Aktivity, které jsou v průběhu 

dne uživatelům nabízeny, jsou zaměřeny na jejich potřeby a snaží se o udržování nebo rozvíjení 

schopnosti a dovednosti, potřebných k běžné péči o svou osobu. Nabízené činnosti posilují motoriku 

(aktivizační činnosti, sociální rehabilitace a procvičování kognitivních funkcí). 



  

V objektu, ve kterém je pobytová služba poskytována, je zajištěna přítomnost kvalifikované zdravotní 

sestry, která je kompetentní vyhodnotit akutní změny zdravotního stavu uživatele, poskytnout mu první 

pomoc a podle potřeby přivolat lékaře. Ošetřovatelská péče je poskytována uživateli, kterému ji 

naordinoval lékař, a je realizována všeobecnými sestrami v souladu s ordinací lékaře. Přítomnost 

všeobecné sestry je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Praktického (obvodního) lékaře 

si volí uživatel sám.  

V Domově pro osoby se zdravotním postižením nejsou poskytovány žádné nadstandardní služby, 

ošetřovatelská péče všeobecných sester a zdravotní péče lékaře je uživateli hrazena z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím smluvních pojišťoven. Smluvními partnery jsou tyto 

pojišťovny: 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna – 111 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – 211 

 Vojenská zdravotní pojišťovna – 201 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank pojišťoven stavebnictví – 207 

Náklady a výnosy služby DOZP v roce 2014 (v tis. Kč) 

 

N Á K L A D Y 

potraviny 2 918,26 

ostatní materiál 1 174,12 

energie 2 948,58 

opravy 890,68 

cestovné 3,58 

služby 933,71 

mzdy 14 197,96 

odvody mezd 4 788,88 

sociální náklady 295,14 

poplatky 3,10 

ostatní náklady 21,88 

odpisy  285,44 

drobný majetek 645,53 

opravné položky 79,65 

správní a provozní režie 4 488,38 

n á k l a d y    c e l k e m 33 674,89 



  

V Ý N O S Y 

stravné 586,93 

pobyt  21 351,09 

ostatní služby 3 602,78 

převod z fondů 234,78 

ostatní výnosy 427,57 

příjmy správa 136,71 

v l a s t n í    v ý n o s y    c e l k e m 26 339,86 

dotace MPSV 5 742,70 

dotace ÚP 771,03 

h o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k - 821,30 

 

Základní údaje o uživatelích služby DOZP: 

 

Pohlaví 

muži 31 

ženy 86 

 

Místo původního bydliště 

Jirkov 56 

Chomutov 48 

ostatní 13 

 

Věkové složení 

do 65 let 10 

65  až  85 let 59 

více než 85 let 48 

 

Nové nástupy a ukončení pobytu v jednotlivých letech 

 rok 2013 rok 2014 

nové nástupy 17 28 

úmrtí 19 23 

návrat do domácího prostředí (jiného zařízení) 6 4 

  



  

BEZ PŘÍSPĚVKU I. STUPEŇ PNP II. STUPEŇ PNP III. STUPEŇ PNP IV. STUPEŇ PNP

Přehled příspěvku na péči DOZP rok 2013/2014

rok 2013 rok 2014

Kvantifikace ošetřovatelské péče 

 

rok 2013 rok 2014 

kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením 120 lůžek 120 lůžek 

počet uživatelů k 31.12. 117 117 

průměrný věk 80,2 let 80,5 let 

uživatelé s omezenou způsobilostí k právním úkonům 5 6 

uživatelé používající inkontinentní pomůcky 82 99 

uživatelé odkázáni na invalidní vozík 51 71 

uživatelé odkázáni na protetické pomůcky 35 32 

uživatelé v dispenzáři psychiatrické ambulance 38 40 

uživatelé v dispenzáři neurologické ambulance 26 19 

 

Příspěvek na péči rok 2013 rok 2014 

bez příspěvku 8 14 

I. stupeň = lehká závislost    30 21 

II. stupeň = středně těžká závislost 25 25 

III. stupeň = těžká závislost 27 23 

IV. stupeň = úplná závislost 27 34 

 

  



  

MLÁDEŽNICKÁ 1753 

 

Objekt Mládežnická 1753 se nachází na okraji města, je situovaný v příjemném prostředí na okraji 

sídliště. Jedná se o komplex šestipodlažní budovy, která je bezbariérová, dostupná hromadné 

dopravě. V objektu sídlí následující služby a organizační složky:  

 Domov pro seniory 

 Dům s pečovatelskou službou Mládežnická 

 

V objektu jsou dva osobní bezbariérové výtahy. Pokoje využívané k poskytování služby Domova pro 

seniory jsou umístěny ve čtvrtém, pátém a šestém podlaží, pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové. 

Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem přizpůsobeným potřebám seniorů. Na pokojích jsou 

umístěny koupelny a WC s bezbariérovým vstupem. Součástí budovy je prostorná zahrada, která je 

jen z části přístupná i pro vozíčkáře. V přístupné části je altán a prostor určený k pořádání 

společenských akcí, setkání u táboráků nebo ho lze využít individuálně i k relaxaci a odpočinku. 

Technický 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, 

 V roce 2013 bylo provedeno:  

- odvodnění a zpevnění plochy atria (drenáž, výsyp, výměna části zatravňovací 

dlažby, snížení obruby apod.) upraven příjezd pro sanitní vozy, požárníky, upraven 

bezbariérový přístup, 

- úprava pracovní kuchyňky 5. p. 

- úprava společné kuchyňky 4. p 



  

- úprava pokojů (nábytek, malba, linolea) – celková rekonstrukce 2 pokojů 

- úprava spisovny -  nové regály, výmalba 

- průběžné výměny světelných zdrojů na pokojích uživatelů a v budově - zlepšení 

prostředí, nižší energetická zátěž 

- oprava vzduchotechniky -  výměna čerpadla 

- oprava střechy (drobná) 

 

Opravy, které byly realizovány v roce 2014 

  celková rekonstrukce nakládací rampy realizováno zřizovatelem 

  výměna podlahové krytiny na chodbách -  linoleum  na 6 patře 

 malování a celková úprava společných prostor na 6 patře 

 kompletní rekonstrukce patrové jídelny včetně vybavení 

 nové značení PO úniků  

 oprava havárie vodovodního řádu v atriu  

  nový výtah – realizováno zřizovatelem a MěÚSS Jirkov – spoluúčast 50% 

 rekonstrukce pokojů včetně výměny lina  

 kompletní rekonstrukce dvou bytových jednotek včetně vybavení nábytkem 

 kompletní rekonstrukce místnosti RHB 

 průběžná výměna světelných zdrojů na chodbách a společenských prostorách 

  výměna hlavního jističe a  výměny jističů v rozvodných skříních v objektu 

 realizace centrálního rozvodu pro směšovače do jednotlivých čističek  

 

 

Plán na rok 2015  

 pořízení elektrického varného kotle 

 pořízení Medivaku 

 pořízení motomedu Motren Solo 

 

 

DOMOV PRO SENIORY  
dále jen DS je určen seniorům ve věku od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost a to zejména z 

důvodu věku, jejichž situace vyžaduje celodenní pomoc a podporu jiné fyzické osoby, a které již 

nemohou déle žít ve svém původním prostředí. 

Pobytová sociální služba Domov pro seniory je poskytována v objektu Mládežnická 1753, její kapacita 

je 100 lůžek. Služba je poskytována uživatelům, kteří mají s poskytovatelem uzavřenou písemnou 

smlouvu o poskytování sociální služby. Předmětem smluvního vztahu je ubytování stravování 



  

a poskytování péče. Dennodenní pomoc je uživatelům poskytována zaměstnanci, kteří uživatele 

podporují v jejich schopnostech a dovednostech. Rozsah poskytované péče je plánován spolu 

s uživatelem a vychází ze stupně závislosti uživatele na pomoci druhé osoby. Výstupem společného 

plánování je individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby. 

Sociálně aktivizační činnosti jsou uživatelům k dispozici na vývěsných plochách a aktivizační 

pracovníci s je pravidelně nabízejí. Aktivity, které jsou uživatelům nabízeny, jsou zaměřeny na jejich 

potřeby a zaměřují se na udržování nebo rozvíjení schopnosti a dovednosti potřebných k běžné péči o 

svou osobu. Nabízené činnosti posilují motoriku (aktivizační činnosti, sociální rehabilitace a 

procvičování kognitivních funkcí). Aktivity jsou uživatelům nabízeny formou volnočasových aktivit, 

trénování paměti, pohybových aktivit a individuálních procházek. Patří sem i nabídka účasti na 

kulturních akcích pořádaných jinými institucemi, organizacemi nebo jinými pořádajícími subjekty v 

regionu - vystoupení umělců, koncerty v zařízení, výlety, společenské večery s hudbou.  

Ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům, kterým ji naordinoval lékař, je realizována 

všeobecnými zdravotními sestrami. Přítomnost všeobecné sestry je zajištěna nepřetržitě 24 hodin 

denně po celý rok. Praktického (obvodního) lékaře si volí uživatel sám. V Domově pro seniory nejsou 

poskytovány žádné nadstandardní služby, ošetřovatelská péče všeobecných sester a zdravotní péče 

lékaře je uživateli hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím smluvních 

pojišťoven. Smluvními partnery jsou tyto pojišťovny: 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna – 111 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – 211 

 Vojenská zdravotní pojišťovna – 201 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank pojišťoven stavebnictví – 207 

  



  

Náklady a výnosy služby DS v roce 2014 (v tis. Kč) 

N Á K L A D Y 

potraviny 3 041,93 

ostatní materiál 816,52 

energie 3 304,97 

opravy 1 012,29 

cestovné 0,17 

služby 993,62 

mzdy 11 655,65 

odvody mezd 3 937,93 

sociální náklady 233,85 

ostatní náklady 6,49 

odpisy  309,86 

drobný majetek 314,31 

správní a provozní režie 3 699,84 

n á k l a d y    c e l k e m 29 327,43 

 

V Ý N O S Y 

stravné 1 354,13 

pobyt  17 260,63 

ostatní služby 2 586,58 

převod z fondů 143,18 

Prodej majetku 0,25 

ostatní výnosy 254,91 

příjmy správa 112,69 

v l a s t n í    v ý n o s y    c e l k e m 21 712,37 

dotace MPSV 5 339,70 

dotace ÚP 232,40 

h o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k - 2 024,21 

  



  

Základní údaje o uživatelích služby DS 

 

Pohlaví - Skladba uživatelů k 31.12.2014 

muži 35 

ženy 62 

 

Místo původního bydliště 

Jirkov 41 

Chomutov 45 

ostatní 11 

 

Věkové složení 

do 65 let 5 

65 až 85 let 46 

více než 85 let 46 

 

Nové nástupy a ukončení pobytu v jednotlivých letech 

 

rok 2013 rok 2014 

nové nástupy 26 16 

úmrtí 23 18 

návrat do domácího prostředí (jiného zařízení) 2 0 

 

Kvantifikace ošetřovatelské péče 

 

rok 2013 rok 2014 

kapacita Domova pro seniory 100 100 

počet uživatelů k 31.12. 99 97 

průměrný věk 82,2 83,3 

uživatelé s omezenou způsobilostí k právním úkonům 3 3 

uživatelé používající inkontinentní pomůcky 70 72 

uživatelé odkázáni na invalidní vozík 36 47 

uživatelé odkázáni na protetické pomůcky 0 1 

uživatelé v dispenzáři psychiatrické ambulance 42 37 

uživatelé v dispenzáři neurologické ambulance 16 14 

  



  

BEZ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI I. STUPEŇ PNP II. STUPEŇ PNP III. STUPEŇ PNP IV. STUPEŇ PNP

Přehled příspěvku na péči DS rok 2013/2014

rok 2013 rok 2014

Příspěvek na péči 

 rok 2013 rok 2014 

bez příspěvku na péči 22 14 

I. stupeň = lehká závislost 23 20 

II. stupeň = středně těžká závislost 16 22 

III. stupeň = těžká závislost 17 18 

IV. stupeň = úplná závislost 21 23 

 

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
Pečovatelská služba je terénní služba, která je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům, 

kteří mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodu zdravotního postižení, chronického 

onemocnění a mentálního postižení Je služba určena dospělým a seniorům, kteří jsou díky věku nebo 

zdravotního stavu závislí na pomoci druhé osoby. Službu poskytují pracovníci v sociálních službách, 

kteří v průběhu realizace služby kladou důraz na individuální potřeby uživatele, podporují jeho 

dovednosti a schopnosti a to prostřednictvím individuálního plánování. Pečovatelská služba je 

poskytována příjemci služby v jeho přirozeném prostředí na adrese uvedené ve smlouvě nebo na 

místě dohodnutém mezi poskytovatelem a příjemcem služby, pokud je toto místo shodné s místem 

poskytování služby uvedeným v registraci. 

Služba může být poskytována v domácnostech na území města Jirkova a přilehlých obcí (Otvice, 

Zaječice, Vrskmaň, Drmaly, Pesvice, Vysoká Pec, Březenec, Strupčice). Pečovatelská služba je 

příjemci služby poskytována vždy až po uzavření písemné smlouvy o čerpání sociální služby, základní 

činnosti sjednané s příjemcem služby jsou účtovány hodinovou sazbou, vždy dle skutečně 

spotřebovaného času. Služba je poskytována uživateli za úhradu, aktuální sazebník je k dispozici na 



  

webových stránkách MěÚSS Jirkov a vývěsných prostorách v zařízení k tomu určených. Základní 

činnosti, které jsou součástí sjednané úhrady za poskytnutou službu PS. 

Základní údaje o uživatelích pečovatelské služby   

Pohlaví 

muži 57 

ženy 189 

 

Věkové složení 

do 65 let 22 

65 až 85 let 172 

více než 85 let 52 

 

Rozsah působnosti 

zajištění a rozvoz obědů Jirkov 65 

Vrskmaň 1 

Otvice 1 

Zaječice 1 

ostatní služby Jirkov 170 

Strupčice 8 

 

Náklady a výnosy Pečovatelské služby v roce 2014 (v tis. Kč) 

N Á K L A D Y 

ostatní materiál 111,74 

energie 699,22 

opravy 49,74 

cestovné   2,00 

služby 143,77 

mzdy 945,62 

odvody mezd 324,07 

sociální náklady 18,84 

ostatní náklady 6,53 

odpisy  39,49 

drobný majetek 11,00 

vyřazené pohledávky 2,56 

n á k l a d y    c e l k e m 2 724,27 

 



  

VÝNOSY 

pobyt 1 812,62 

ostatní služby 441,38 

ostatní výnosy 14,19 

příjmy správa 11,83 

v l a s t n í   v ý n o s y   c e l k e m 2 280,02 

dotace MPSV 35,00 

h o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k - 

409,25  

Ubytování v Domě s pečovatelskou službou 

Byty s pečovatelskou službou jsou kvalitativně vyšší formou bydlení, která je spojena s možností 

využívat nabídky pečovatelské služby. 

Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která je uživateli poskytována v jeho původním 

prostředí. Bydlení v domě s pečovatelskou službou je určeno osobám se zdravotním postižením 

a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby sociální 

péče jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Dům s pečovatelskou službou umožňuje těmto občanům bydlení v objektech neústavního charakteru, 

kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli podle svých možností zajišťovat své 

životní potřeby při zachování vlastního soukromí a v přirozeném sociálním prostředí. 

Svým vybavením umožňuje Dům s pečovatelskou službou poskytovat potřebným občanům 

pečovatelskou službu kvalitně, efektivně a v potřebném rozsahu. Vedení evidence žadatelů o byt 

a přidělování bytů podléhá režimu, který stanoví Rada města Jirkova v souladu platnou legislativou. 

Zdravotní péče a ošetřovatelská péče není v pronajímaných bytech poskytována zaměstnanci MěÚSS 

Jirkov. Lze ji pouze zprostředkovat v případě, že byla indikována obvodním lékařem uživatele. 

 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 
dále jen OA je terénní služba poskytovaná osobám, která mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném času v domácnostech osob a v zařízeních 

sociálních služeb vyjmenované úkony (viz. § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách). Je 

poskytována všem, kteří bydlí ve vlastních nebo nájemných bytech na území města Jirkova. Úkony 

osobní asistence, které zaměstnanci poskytují, jsou převážně z oblasti zajištění hygienické péče, 



  

pomoc při podávání jídla a pití a mezi často využívané úkony patřilo i zprostředkování kontaktu 

s okolím, kam patří doprovody na úřady a také doprovod k lékaři.  

 

Základní údaje o uživatelích služby Osobní asistence 

Věkové složení 

do 65 let 15 

65 až 85 let 40 

více než 85 let 19 

 

Pohlaví 

muži 21 

ženy 53 

 

Rozsah působnosti 

ostatní služby Jirkov 73 

Strupčice 1 

 

 

Náklady a výnosy služby Osobní asistence v roce 2014 (v tis. Kč) 

N Á K L A D Y 

ostatní materiál 18,38 

služby 0,54 

mzdy 516,83 

odvody mezd 174,37 

sociální náklady 6,27 

správní a provozní režie 68,09 

n á k l a d y    c e l k e m 784,48 

 

V Ý N O S Y 

ostatní služby 397,51 

příjmy správa 2,07 

v l a s t n í    v ý n o s y    c e l k e m 399,58 

dotace MPSV 240,00 

h o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k 144,90 

 



  

ODBORNÉ PORADENSTVÍ  
Sociální poradenství je ambulantní sociální služba, která je určena osobám žijícím v sociálně 

vyloučených lokalitách, osobám, které vedou rizikový způsob života anebo 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. 

Cílem služby je pomoci zlepšit sociální situaci osob, které chtějí svou situaci řešit. Usilovat o to, aby 

uživatelé netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo netrpěli neschopností vyjádřit své potřeby či 

hájit své oprávněné zájmy. Poskytováním odborného poradenství snižovat jejich míru sociálního 

vyloučení nebo alespoň zabránit prohlubování tohoto stavu. Posláním služby sociálního poradenství 

realizovaného v Sociální poradně Jirkov 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 nepříznivou životní situaci řešit sami.  

 Odborné poradenství, které poskytujeme, členíme do čtyř skupin: Odborné sociální poradenství 

 Poradenství v oblastech: 

dluhové poradenství včetně OSOBNÍHO BANKROTU, získání a udržení zaměstnání, či jiného 

stabilního příjmu včetně sepsání životopisu, zprostředkování kontaktu na lékaře, právníka, 

psychoterapeuta a na další dostupné služby, hledání ubytování, pomoc při řešení problémů 

v mezilidských vztazích. 

 

 Terénní sociální práce 

Může pomoci při řešení tíživé životní situace uživatele se školami, úřady, soudy i jinými veřejnými 

institucemi, prací na zlepšení životní situace uživatelů v jejich přirozeném prostředí, doprovody 

uživatelů na jednání s úřady, lékaři, soudy, bankami apod. asistencí při jednání s věřiteli a exekutory, 

zajištění dodržování práv uživatele při výkonu exekuce apod. 

 

 Právní a psychoterapeutické poradenství 

Sociální poradna Jirkov zajišťuje bezplatnou podporu a konzultaci pro uživatele poradny s nezávislým 

odborníkem - mediátorem, psychoterapeutem, pedagogem a právníkem, tyto služby jsou určené 

pouze pro registrované uživatele Sociální poradny Jirkov, tj. uživatele, kteří uzavřou s poradnou 

smlouvu o poskytování služby. Služby Sociální poradny Jirkov jsou BEZPLATNÉ. 

Služba je zaměřena zejména na 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, 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. 



  

 Služby právního a specializovaného poradenství  

Se zvyšujícím se zájmem o naše služby zaměřené na pomoc při řešení péče o dítě po rozvodu či 

rozchodu rodičů, se v poradně v tomto roce uskutečnilo více mediačních jednání. Ve většině případů 

došlo ke snížení napětí mezi rodiči, získání náhledu možných důsledků jejich vzájemného chování na 

nezletilé děti a k dohodě o péči ve prospěch dětí a jejich harmonického vývoje. V roce 2014 se 

v poradně uskutečnilo celkem 16 mediačních jednání. Pomoc byla poskytnuta 10 rodičovským párům.  

 

V oblastech poradenství se nejvíce objevuje problematika ztráty bydlení, zadluženosti, rozvodovostí 

a čím dál více se na nás obrací zájemci o pomoc s vyřízením sociálních dávek. Díky tomu, že se 

služba dostala do povědomí občanů města Jirkova, obrací se na poradnu stále více osob, v tomto 

období zejména senioři a zdravotně postižení. Tito lidé se na nás obracení z důvodu finanční tísně, 

osamělosti, zadluženosti, neschopnosti vyřídit si své osobní záležitosti.  

V těchto problémech poradna poskytuje pomoc v rámci terénní služby a spolupráce s těmito uživateli 

služby se ukazuje jako dlouhodobá s cílem spolupráce je podpora a pomoc života seniorů a zdravotně 

postižených v domácím prostředí, pomoc k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Za 

podpory terénní sociální práce se podařilo v loňském roce absolvovat tréninkové bydlení dalšímu 

uživateli. 

 

Počet intervencí 2014 

Počet poskytnutých konzultací v rámci ambulantní služby OSP 1366 

Počet uživatelů terénní služby 97 

Počet uzavřených smluv 253 

Počet anonymních kontaktů 191 

Počet poskytnutých konzultací v rámci právního poradenství 106 

Počet poskytnutých konzultací v rámci psychologických služeb 58 

 

Náklady a výnosy služby Sociální poradny v roce 2014 (v tis. Kč) 

N Á K L A D Y 

ostatní materiál 20,97 

energie 30,15 

cestovné 1,40 

služby 16,04 

mzdy 590,08 

odvody mezd 153,14 

sociální náklady 6,06 

n á k l a d y    c e l k e m 817,84 

h o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k - 250,84 

  



  

 OBJEKT BOŽENY NĚMCOVÉ 1059 

 

Budova Ubytovny Boženy Němcové 1059 je třípodlažní, situovaná v okrajové části města 

v Ervěnicích. V tomto objektu sídlí oboustranně prostupné služby pomoci v nouzi: Nocležna, Ubytovna 

a Tréninkový byt.  

TECHNICKÝ 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 2011 - Do všech bytů, kde jsou ubytováni klienti, instalovány protipožární dveře. 

 Rok 2012 - Rekonstrukce bytu č. 8 o velikosti 1+1 pro 1 klienta -  tréninkové bydlení 

 Rok 2012 - Rekonstrukce v bytech č. 2 a č. 3, kde byly ve dvou místnostech zřízeny        

 
Investice a rekonstrukce realizované v roce 2014  
 

 rekonstrukce WC a koupelny v prostorách recepce 

 vyvložkování komínů + oprava zdiva – realizováno zřizovatelem 

 malování objektu ubytovny 

 výměna starého nábytku a vybavení ubytovacích jednotek za novější  

 částečná oprava fasády (vyzdění otvorů po topení) 

 výměna elektrické pračky 

 doplnění kuchyní v ubytovacích jednotkách rychlovarnými konvicemi 

 provedena celková revize el. vedení + jističů 



  

Plán oprav na rok 2015 

 
V roce 2015 bude nutné postupně měnit přístroje a vybavení, které je již určeno k odpisu Z oprav je to 
plánovaná výměna starého el. bojleru za nový  
Z větších časově a personálně náročnější činností bude v červnu plánované malování celého objektu 
ubytovny včetně chodeb a schodiště. 
 

 

UBYTOVNA PRO OBČANY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ  

Ubytovna Boženy Němcové nabízí ubytování na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení. Ubytovna zajišťuje pro osoby v sociální krizi a bez přístřeší 

ubytování, základní hygienické podmínky, přípravu jídla a pomoc začlenit se zpět do společnosti. 

Ubytovna úzce spolupracuje se Sociální poradnou Jirkov. 

Ubytování je poskytováno na dobu určitou, jedná se o řešení nouzové situace, po dobu než se podaří 

uživateli situaci spojenou s bydlením řešit jiným způsobem. Osobám v sociální nouzi je dále možno 

vydat vhodné ošacení z místních zásob. Ubytování je poskytováno v prostupném režimu od nocležny, 

přes ubytovnu po tréninkový byt. V objektu je recepce s nepřetržitým provozem. 

Formy ubytování: 

Ubytování na nocležně je na vícelůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením, je určeno 

pouze k přespání. 

Ubytování na ubytovně je možné využít na dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích se společnou 

kuchyňkou a společným sociálním zařízením. 

Bydlení v tréninkovém bytě je na dobu určitou maximálně na dobu 12 měsíců. Bydlení je určeno 

osobám, které prokázali schopnost řešit svou závažnou situaci a prokazatelně plní závazky ve vztahu 

k poskytovateli, splácí případné pohledávky městu nebo organizacím řízeným městem, řeší 

odpovídající formou svou finanční situaci, hledají si pracovní uplatnění, spolupracují se sociální 

poradnou, aktivně se podílejí se na řešení své závažné situace.  

Cílová skupina: 

osoby bez přístřeší starší 18 let, fyzicky soběstační, osoby v sociální krizi, které jinak žijí v sociálně 

vyloučených komunitách a vedou rizikový způsob života, osobám, které mají zájem o ubytování 

a nemohou svou situaci řešit jiným způsobem 

 

Tréninkový byt je samostatná bytová jednotka o velikosti 1+1, tréninkové ubytování bylo na Ubytovně 

zavedeno v roce 2012 jako forma prostupného bydlení pro 1 osobu žijící na Ubytovně pro osoby bez 



  

přístřeší, která se chce a má zájem naučit patřičným sociálním dovednostem vedoucím 

k samostatnosti a následně tyto dovednosti posilovat a umět využívat, tak aby nedošlo k dalšímu 

sociálnímu selhání uživatele v běžném životě. 

V průběhu pobytu na ubytovně má uživatel možnost čerpat služby odborné sociální poradny v objektu 

U Dubu anebo využít možnost spolupráce s terénním sociálním pracovníkem, který pravidelně do 

objektu dochází. Ve spolupráci se sociálními pracovníky obou služeb se uživatelé zapojí do tvorby 

individuálního plánu, pomocí kterého se mu budou snažit kvalifikovaní zaměstnanci pomoci řešit jeho 

závažnou životní situaci. Podmínkou efektivní spolupráce je ale aktivní zájem o řešení situace ze 

strany uživatele. Sociální pracovníci pomáhají uživateli řešit většinou několik závažných situací, bez 

jejichž pomalého odstraňování nelze očekávat ani vyřešení jeho problému s bydlením. Ve většině 

případů se jedná o dluhy, ztrátu zaměstnání, chybějící kontakt s osobami blízkými.  

 

Součástí nabízených kroků směřujících k resocializaci je i nabídka zapojení uživatel ubytovny do 

dobrovolnického programu. Dobrovolnický program v MěÚSS Jirkov – „Dobrovolníci v MěÚSS 

Jirkov“ je realizován v souladu s platnou legislativou a jeho realizace probíhá pod záštitou 

Dobrovolnického centra, o. s. v Ústí nad Labem, Dobrovolníci v  programu realizovaném v MěÚSS 

Jirkov spadají do skupiny osob, které manuální prací a svou zručností pomáhají udržovat například 

prostředí, ve kterém se pohybují uživatelé služeb MěÚSS Jirkov.  

V programu je prostor pro zájemce z řad nezaměstnaných a to především pro uživatele čerpající 

služby Ubytovny provozované MěÚSS Jirkov.  

 

Program se velmi osvědčil jako jeden z nástrojů tzv. prostupného zaměstnávání. Napomáhá k získání 

nových pracovních zkušeností, dovedností a k získání nebo obnovení pracovních návyků.  

Náplň jejich dobrovolnické činnosti spočívá v jednoduchých, zejména neodborných pracích, provádění 

jednoduchých údržbářských prací a úklidu atd. Dobrovolníci vykonávají dobrovolnickou činnost 

pravidelně každý pracovní den 3 – 4 hodiny denně mimo objekt ubytovny.  

 

Každý dobrovolník, je pro výkon dobrovolnické služby pojištěn. Pojištění dobrovolníků v MěÚSS Jirkov 

zajišťuje Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem. Pojistná smlouva je sjednaná u Hasičské 

vzájemné pojišťovny, a.s. Tato pojistná smlouva je sjednána pro případ odpovědnosti pojištěného 

(dobrovolníka) za škodu, způsobenou při výkonu dobrovolnické služby.  

MěÚSS Jirkov pořádá minimálně 2 krát za rok pro dobrovolníky pravidelné setkávání jako poděkování 

za jejich činnost.  

Dobrovolníkům z ubytovny je umožněno také využívat PC a internet v MěÚSS Jirkov. Tuto možnost 

využívají pod vedením koordinátora dobrovolníků, hlavně k napsání svého životopisu a rozesílání 

pracovních nabídek. Každý dobrovolník při ukončení výkonu dobrovolnické činnosti obdrží osvědčení, 

které obsahuje počet odpracovaných dobrovolnických hodin a druh vykonávané dobrovolnické 

činnost. Spolu s koordinátorem se může dobrovolník pokusit sestavit si své první portfolio. 

Do srpna roku 2014 se do programu Dobrovolníci pro MěÚSS Jirkov zapojilo již 41 dobrovolníků 

z Ubytovny pro osoby bez přístřeší. Odpracovali 4 399 dobrovolnických hodin. Hodnota odvedené 



  

práce je 620 071,30 Kč. Současně v jednom kalendářním měsíci bylo zapojeno průměrně 

10 dobrovolníků. 

Ubytování v Tréninkovém bytě je většinou prvním velkým úspěchem po mnoha nezdarech těchto 

osob. Přidělení Tréninkového bytu podléhá pravidlům, která jsou zapracované ve vnitřních předpisech 

organizace a jsou k dispozici zájemcům v odborné sociální  poradně a na Ubytovně.  

Tréninkový byt je třetím stupněm prostupného bydlení, který by měl uživatele připravit na přechod do 

běžného typu bydlení. Smlouva je uzavírána maximálně na rok a po celou dobu je uživatel 

podporován, aby si hledal ve spolupráci se sociálními pracovníky bydlení. Pokud se mu bydlení 

nepodaří najít nebo ztratí motivaci pokračovat v procesu resocializace má možnost kdykoli vrátit se do 

předchozích stupňů bydlení v objektu.  

 

 

 

Snažíme se uživatelům, kteří se na nás obrátí a mají zájem svou životní situaci řešit, vytvořit 

podmínky a podpořit jejich úsilí o změnu životního stylu. Úspěšnost začleňování osob z vyloučených 

lokalit zpět do většinové společnosti je proces náročný a mnohdy neúspěšný a to ne jen z důvodu 

nezájmu z řad ubytovaných uživatelů. 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 

jejich 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. Stávají se snadnou kořistí 

různých překupníků pronajímatelů bytů, kteří na jejich bezvýchodné situaci dále participují. 
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Využití objektu B. Němcové za rok 2014

počet přijatých klientů klienti z Jirkova mimo Jirkov

ukončení pobytu stav k poslednímu dni Strava (místní)

Hygiena (cizí) Praní (místní) Ošacení (místní i cizí)



  

 

ROK 2014 Klienti na ubytovně využili 
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Leden 8 8 0 9 24 1 3 6 5 

Únor 4 4 0 3 25 2 2 6 6 

Březen 3 3 0 4 24 2 1 3 3 

Duben 3 1 1 4 24 2 2 2 2 

Květen 4 2 1 3 25 2 1 3 3 

Červen 4 4 0 2 26 2 1 0 0 

Červenec 5 3 1 9 23 1 0 1 1 

Srpen 0 0 0 4 18 1 1 0 0 

Září 5 4 1 2 21 1 1 0 3 

Říjen 10 9 1 4 28 1 2 5 11 

Listopad 5 3 2 6 26 1 3 5 5 

Prosinec 3 3 0 4 25 1 0 4 16 

CELKEM 54  47 7 54 289 17 17 35 55 
 

Výše uvedené formy bydlení jsou nepatrným zlomkem možností, které lze realizovat pro lidi bez 

domova. Podařilo se nám vše realizovat relativně rychle a s minimálními pořizovacími náklady. 

Ekonomické náklady na provoz ubytovny jsou minimální a to díky efektivnímu využívání drobného 

materiálu, nábytku a textilií které se staly v pobytových službách nepotřebným a na ubytovně ještě 

vždy nějakou dobu poslouží. 

Nejvyšší položku tabulky tvoří náklady na mzdy odvody a energie. Objekt v žádném případě nelze 

udržovat a provozovat bez 24 hodinové přítomnosti zaměstnanců.  



  

Náklady a výnosy služby v roce 2014 (v tis. Kč) 

N Á K L A D Y 

ostatní materiál 96,83 

energie 410,15 

opravy 76,46 

cestovné 0,07 

služby 140,37 

mzdy 1 196,75 

odvody mezd 401,10 

sociální náklady 16,15 

drobný majetek 31,90 

opravné položky 4,05 

režie 172,14 

n á k l a d y   c e l k e m 2 545,97 

 

V Ý N O S Y 

pobyt 1 000,47 

ostatní služby 1,58 

ostatní výnosy 2,90 

příjmy správa 5,24 

v l a s t n í   v ý n o s y   c e l k e m 1 010,19 

h o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k - 1 535,78 

  



  

ŘÍZENÍ KVALITY 
V roce 2014 byla dokončena implementace systému managementu kvality a bezpečí poskytované 

péče v našich poskytovaných službách. Mezi základní nástroje kvality patří mimo jiné i plánování 

a funkční kontrolní systém. Oba zmiňované procesy jsou neoddělitelně spjaté s řízením rizik. Jedná se 

o základní, stavební kameny managementu, které kladou důraz na možnosti výskytu nežádoucích 

situací. Nežádoucím situacím je možné předcházet odpovědným přístupem ke kontrole a zavedením 

systému řízení rizik.  

Interní kontroly 

V roce 2014 bylo interními kontrolami zjištěno celkem 9 neshod. Jednalo se o provozní (78 %) 

a systémové 22% neshody Dílčí neshody a doporučení jsou řešeny průběžně odpovědnými 

pracovníky. 

 

Externí audity a smluvní kontroly 

Kontrola krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 21. 2. 2014. Kontrola proběhla na 

stravovacím úseku Objektu U Dubu. Při kontrole nebyly zjištěny žádné neshody ani nebyly dány 

kontrolním úřadem žádné připomínky. 

Kontrola Státního okresního archivu Chomutov se sídlem v Kadani ze dne 13. března 2014. 

Předmětem kontroly byl stav spisové a archivní služby MěÚSS. Kontrola shledala neshody ve vedení 

spisové a archivační služby MěÚSS Jirkov. Zápis z kontroly nastavil nápravná opatření včetně termínů 

plnění nápravy. Tato byla splněna. 

Kontrola zřizovatele ze dne 17. - 25. března 2014. Předmětem kontroly bylo hospodaření 

s rozpočtovými prostředky v oblastech prověření účinnosti VKS, hospodaření a nakládání s majetkem, 

hospodaření s příspěvky, poskytnutými ÚSC, namátková kontrola prvotních dokladů. Kontrola 

neshledala žádné neshody ani nepředložila žádné připomínky. 

Kontrola úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ústí nad Labem ze dne 22. května 2014. Předmětem 

kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci VPP (financováno z ESF), dohoda č. UCV-VN-27/2012 a č. UCV-VN-

10/2013 za období od 16. července 2013 do 31. března 2014. Kontrola neshledala žádné neshody ani 

nepředložila žádné připomínky. 

Kontrola krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 7. 11. 2014. Kontrola proběhla na 

stravovacím úseku Objektu Mládežnická za přítomnosti vedoucí stravovacího provozu. Při kontrole 

nebyly zjištěny žádné neshody, ani nebyly dány kontrolním úřadem žádné připomínky. 

  



  

Spokojenost uživatelů 

Dotazníkové šetření spokojenosti uživatelů se službami bylo realizováno v prosinci 2014 v rámci 

sociální služby DOZP. Bylo osloveno celkem 49 uživatelů služby DOZP, kteří v rámci dotazníku 

hodnotili níže uvedená kritéria (známkování jako ve škole). Vyhodnocení spokojenosti s poskytovanou 

službou je kladné. Pouze jeden respondent udělil známky 5 ve více oblastech. Jedná se o uživatele, 

který je trvale nespokojen z důvodu patologie osobnosti (a jeho zhoršujícího se duševního 

a zdravotního stavu), se kterým se nedovede vyrovnat. Se změnami chování a nespokojeností tohoto 

uživatele je v současné chvíli dále pracováno v rámci realizačních týmů. Změny chování a vhodné 

systémy komunikace a nastavení individuálního přístupu a péče o tohoto uživatele řeší jeho referující 

pracovníka. 

 

Odlehčovací služba 

V roce 2014 proběhlo mapování spokojenosti s uživateli odlehčovací služby. Z počtu 36 dotazovaných 

odpovědělo 34, že je spokojeno se stravováním. S vybavením pokoje je spokojeno 36 uživatelů. 

Všichni byli také spokojeni s přístupem personálu. S nabídkou volnočasových aktivit bylo spokojeno 

29 dotazovaných.  

S rehabilitací byli spokojeni všichni dotazovaní, kteří rehabilitační službu využívali. Jeden uživatel byl 

spíše nespokojen. S přístupem rehabilitačních pracovníků byli spokojeni všichni dotazovaní uživatelé.  

Až na jednoho uživatele splnila odlehčovací služba očekávání uživatele.  

 

Stížnosti: V roce 2014 bylo přijato celkem 13 stížností, přičemž 4 stížnosti byly shledány jako 

oprávněné, z toho 3 stížnosti se týkaly stejné problematiky. Oprávněné stížnosti byly řešeny jako 

neshody v rámci systému řízení neshod. Pro obě vzniklé neshody byla přijata adekvátní nápravná 

opatření, aby bylo zamezeno opakování jejich příčiny.  

Pochvaly: V roce 2014 bylo přijato celkem 23 pochval a poděkování od uživatelů a jejich rodinných 

příslušníků a známých za poskytovanou péči. 

Podněty: Dále byly přijaty 3 podněty, které byly přezkoumány a shledány jako neoprávněné. 

Výsledky analýzy hodnocení dodavatelů materiálů a služeb. Dne 25. 11. 2014 byla provedena 

analýza hodnocení dodavatelů, přičemž všichni dodavatelé obdrželi maximální známku 2 a byli 

schváleni jako stanovení dodavatelé pro příští období. Spolupráce s dodavateli je na dobré úrovni. 

Výsledky hodnocení efektivity školení a školitelů. Vzhledem k uplatňování zásad a poznatků ze 

školení v praxi lze školení uskutečněná v průběhu roku 2014 hodnotit jako efektivní.  Nedošlo 

k žádným pracovním úrazům, dopravním nehodám, zásady BOZP a PO a pracovní postupy jsou 

dodržovány. 

Hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců probíhá průběžně. Jeho cílem je stanovení 

dalšího rozvoje zaměstnance a jeho přínos pro organizaci. Hodnocení probíhá po adaptaci nového či 

přeřazeného zaměstnance, u průběžně u stávajících zaměstnanců. Formální hodnocení probíhá vždy 

min. 1x ročně. Výstup z tohoto hodnocení je v písemné formě uložen na personálním oddělení.  



  

V roce 2014 bylo průměrné hodnocení zaměstnanců MěÚSS 77%, přičemž žádný úsek neměl nižší 

hodnocení než 64%. Hodnocení probíhalo v oblastech: vztahu zaměstnanců k práci, k uživatelům, 

k dodržování standardů kvality sociálních služeb a dalších legislativních požadavků, jejich flexibility, 

odbornosti a snahy dalšího zvyšování kvalifikace a také v oblasti plnění vizí a cílů organizace. 

 

Management rizik 

Hlavním nástrojem managementu rizik poskytované péče jsou Realizační týmy. Realizační tým slouží 

jako prevence vzniku mimořádné situace, která vždy představuje nějaký druh rizika. Předmětem 

činnosti realizačních týmů je včas vytipovat, určit a ošetřit rizikové situace související s uživateli 

sociálních služeb MěÚSS Jirkov. Cílem a hlavní rolí realizačního týmu je najít optimální řešení rizikové 

situace. Nastavit jednotná, srozumitelná preventivní opatření vedoucí k minimalizaci rizik a nastavit 

optimální péči o uživatele s ohledem na jeho aktuální zdravotní či osobní stav.  

V roce 2014 proběhlo celkem 692 realizačních týmů. Z evidence vyplývá, že nejčastěji probíhají 

schůzky svolané za účelem ošetřit situace, které se týkají zdravotního stavu uživatele.  

Často byly týmy svolány s důvodů zajištění péče o uživatele. (Nástup uživatele na službu, zajištění 

péče, při změnách kognitivních funkcí uživatele). 

  



  

ZÁVĚR 
Zavedení normy ISO 9001:2009 vedlo v organizaci k nastavení procesu kontinuálního zvyšování 

kvality a stanovení individuální odpovědnosti za kvalitu a odvedenou práci. Management rizik 

představuje ucelenou strategii směřující k ochraně majetku, dobré pověsti a k ochraně uživatelů. 

Základem nově zavedené strategie je:  

 orientace na uživatele, 
 vedení lidí, 
 zapojení pracovníků, 
 procesní přístup, 
 systémový přístup k řízení, 
 rozhodování na základě faktů, 
 vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli, 
 neustálé zlepšování. 

Díky nadprůměrnému pracovnímu nasazení zaměstnanců se v roce 2014 podařilo splnit stanovené 

cíle. V úvodu jsem zhodnotila uplynulý rok a poděkovala všem kolegům, za jejich snahu budovat 

silnou a důvěryhodnou firmu. Základním pilířem firmy jsou učící se zaměstnanci, kteří umí, chtějí a 

mohu svou práci dělat.  Patří sem zaměstnanci, kteří dennodenně trpělivě pomáhají našim uživatelům 

zvládat jejich starosti a radosti, ale stejně pracovité a odpovědné zaměstnance najdeme i v ostatních 

provozech a za to jim všem jim patří poděkování. 

 

 

Mgr. Šulcová Eva 


