
  



 

ÚVODNÍ SLOVO  
 

Vážené dámy, vážení pánové,  

předkládám Vám k nahlédnutí výroční zprávu, která se věnuje činnosti Městského ústavu sociálních 
služeb Jirkov, p.o. Výroční zpráva je rozdělena do několika částí. Po přečtení úvodního slova se 
dozvíte základní informace o společnosti, o struktuře organizace a dále pak o činnosti jednotlivých 
sociálních služeb, které Městský ústav sociálních služeb Jirkov poskytuje. 

Součástí výroční zprávy jsou informace k hospodaření organizace, kam patří i rozbor nákladů 
a výnosů, vypsány jsou i informace o realizovaných projektech organizace, které měly vliv na výsledek 
hospodaření v roce 2015. Dále zpráva obsahuje základní údaje o personální práci a řízení lidských 
zdrojů, údaje o dobrovolnictví a o činnosti sociálně terapeutického úseku. Výroční zpráva obsahuje 
celkem podrobné informace vypovídající o plnění jak krátkodobých, tak dlouhodobých cílů organizace, 
obsahuje jejich závěrečné vyhodnocení spolu s výsledky hospodaření za rok 2015. 

Dlouhodobé cíle, které se výrazně promítly i do činnosti roku 2015 jsou neustálé zvyšování kvality 
poskytovaných služeb formou zavádění nových přístupů v péči o cílovou skupinu uživatelů. K tomu 

bylo, je a bude třeba systematicky a dlouhodobě budovat kvalitní, kvalifikovaný tým odborníků, který je 

schopen poskytovat kvalitní odbornou péči uživatelům a vytvářet k tomu příjemné prostředí ve kterém 
se uživatel cítí dobře. Jedním z našich stabilních dlouhodobých cílů je tedy i péče o zaměstnance, 
kam patří mimo jiné rovněž budování příjemného zázemí určeného zaměstnancům, podpora pozitivní 
firemní kultury. V souladu s těmito záměry je již také několik let budován systém vzdělávání 
pracovníků, podpora pečujících týmů formou supervizí a také motivační programy zaměřené průřezem 
na všechny profese pracující v organizaci.  

Cílem všech výše uvedených opatření bylo motivovat a podporovat zaměstnance, pomáhat budovat 

jejich individuální profesní odbornost a podporovat profesní hrdost ve vztahu ke kvalitně odváděné 
práce. Podporovat profesionální týmy pracovníků, kteří chtějí, mohou a umí svou práci odvádět 
zodpovědně na profesionální úrovni.   

V roce 2015 prošla naše organizace druhou plánovanou certifikací managementu kvality ISO 9001, 

které předcházela náročná příprava. Proběhl kontrolní audit nezávislé společnosti se zaměřením 
na procesy orientované na systémy řízení managementu kvality. Velká část auditu byla věnována 
organizaci a řízení lidských zdrojů v MěÚSS Jirkov.  Zvláštní důraz kladla auditorská firma na ochranu 
a bezpečnost nejen uživatelů, ale i vlastních zaměstnanců kontrolované organizace. Úspěšným 
absolvováním auditu tak naše společnost potvrdila systematické zlepšování řízení organizace pomocí 
nastavených a pravidelně kontrolovaných procesů. 

Jménem svým a svých kolegů si dovoluji ocenit vysoké pracovní nasazení všech zaměstnanců, díky 
kterým se podařilo úspěšně dokončit úkoly roku 2015. Chtěla bych jim poděkovat, za jejich obětavou 
celoroční práci, vysoké pracovní nasazení, za čas, který mnohdy i nad rámec svých povinností, 



 

věnovali své práci. Děkuji za jejich profesionální, trpělivý a oddaný přístup k uživatelům. Dovolím si 
poděkovat i našim uživatelům a jejich rodinným příslušníkům, s kterými jsme strávili spoustu krásných 
a pro mnohé nezapomenutelných zážitků. Dále děkuji za nezištnou pomoc a podporu dobrovolníkům, 
kteří obohacují a zpestřují život uživatelům v našich zařízeních.  

Na závěr bych ráda poděkovala za spolupráci představitelům města Jirkova, zastupitelům, 
zaměstnancům odboru sociálních věcí, zaměstnancům odboru majetku města a útvaru investic za 

pomoc a podporu při realizace investičních akcí a zastupitelům města Jirkova za podporu činnosti 

organizace v uplynulém roce.  

Děkujeme také žákům, studentům a jejich pedagogům, kteří přispěli nebo uspořádali v roce 2015 

kulturní a společenské akce pro naše uživatele. Nelze zapomenout na ty, kteří se přišli s našimi 
uživateli podělit o své zážitky, znalosti a zkušenosti a pomocí různých besed vzdělávacích aktivit, je 

předali našim uživatelům.  

Děkujeme všem sponzorům. Velký dík patří dobrovolníkům a všem, kteří byli ochotni věnovat svůj 
volný čas návštěvám našich společenských událostí a také všem sponzorům z řad podnikatelských 
subjektů a jednotlivců, kteří v roce 2015 poskytli naší organizaci materiální či finanční podporu. 

 

 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 

Webové stránky a e-mail:  www.meussj.cz; info@meussj.cz 

Příspěvková organizace MěÚSS Jirkov byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb. Vznikla 

delimitací Okresního ústavu sociálních služeb ve Vejprtech, usnesením Zastupitelstva města Jirkova 
ze dne 8. 9. 1992 s účinností od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou.  
 

 

Sociální poradenství § 37 

· základní sociální poradenství  

· odborné sociální poradenství 
 

Služby sociální péče  

· pobytové sociální služby 

· terénní sociální služba 

 

Pobytové sociální služby: 

· domov pro seniory § 49, 

· domov pro osoby se zdravotním 
postižením § 48  

· domov se zvláštním režimem § 50 

· odlehčovací služba § 44 

 

Terénní sociální služba:  

· pečovatelská služba § 40

 

Předmětem činnosti je dále: 

· Poskytování ambulantní diagnostické, 
léčebné preventivní a poradenské 
péče: 

- ošetřovatelství 
- fyzioterapie 

· provozování ubytovacích služeb pro 
osoby v těžké životní situaci a osoby 

ohrožené sociálním vyloučením 

 

Zřizovatelem je organizaci povolena tato 
doplňková činnost: 

· Hostinská činnost 

· Praní a mandlování prádla 

· Vzdělávání a školení 



 

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIRKOV 

V ROCE 2015 
 

Městský ústav sociálních služeb Jirkov poskytuje komplex široké nabídky sociálních služeb, které jsou 
zaměřeny na služby ambulantní, služby terénní, až po služby pobytové, kde je poskytovaná péče 
spojena s pobytem v našich domovech. MěÚSS  poskytuje pobytové sociální služby v budovách, které 
má ve výpůjčce od města Jirkova. Na těchto svěřených objektech provádíme nutné opravy a údržbu 
z vlastních prostředků, rozsáhlé investiční akce jsou realizovány z rozpočtu města. Jedná se 
o objekty:  U Dubu 1562, Mládežnická 1753, Boženy Němcové 1059.    

Rok 2015 byl pro organizaci zásadní ve vztahu k budoucnosti a přinesl potřebu přizpůsobovat služby 
požadavkům komunitního a střednědobého plánování regionu Chomutovska. Proběhlo několik 
jednání, z nichž vyplynula rozhodnutí, která ovlivnila strukturu poskytovaných služeb na následující 
období. Z evidence uchazečů a jednání se zájemcem o služby vyplynula potřeba realizovat přípravu 
na restrukturalizaci kapacit jednotlivých služeb v souladu s potřebami regionu Chomutovska a to vše 
bylo nutné realizovat v průběhu roku 2015. Připravit organizaci na změny vyplývající z upravených 
registračních listin a naplánovat personální zabezpečení služeb a zajištění roku 2016.   

Loňský rok zahrnoval také spoustu úsilí spojeného s dennodenním zajištěním a zvyšováním úrovně 
poskytovaných služeb, pokračovali jsme ve zlepšování prostředí našich uživatelů. Byla realizována 
celá řada oprav v prostorách jednotlivých objektů.  Prioritou realizovaných opatření, úprav byl rozvoj 
péče o cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením. 

Rok 2015 byl náročný pro všechny zaměstnance, v průběhu roku byla v celku vysoká nemocnost 
zaměstnanců a zvyšující se nároky na všechny profese se rovněž promítly do činnosti organizace 

formou zvýšené fluktuace zaměstnanců. Zvýšená míra fluktuace byla způsobena novými  nabídkami 
pracovních příležitostí v regionu. Vysoká nemocnost a výše uvedená fluktuace výrazně zatížila 
zbývající kmenové zaměstnance.  

Důvodem výše popsaných problémů je skutečnost, že průběžně dochází plošně k neustále se 
zvyšujícím nárokům na zaměstnance v pomáhajících profesích. V sociálních službách se zvyšují 
nároky kladené na pečující a to jak ze strany uživatelů, rodinných příslušníků, tak i ze strany široké 

veřejnosti. Vysoké fyzické zatížení spojené s psychickým tlakem má stoupající trend. Nároky kladené 
na zaměstnance všech pomáhajících profesí spolu s jejich postavením jsou bohužel dlouhodobě 
nedoceněny. Jedná se již o dlouhodobý trend, jehož řešení není vůbec jednoduché a bude vyžadovat 
kontinuální podporu celé společnosti, která by si měla uvědomit stoupající nárůst seniorů a zdravotně 
postižených osob v naší společnosti. 

  



 

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 

MěÚSS je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Jirkov. Předmětem hlavní činnosti 
MěÚSS Jirkov, p. o. jsou sociální služby, které zahrnují služby sociální péče, sociální poradenství, 
poskytování ambulantní diagnostické, léčebné preventivní a poradenské péče v oboru ošetřovatelství 
a fyzioterapie, provozování ubytovacích služeb pro osoby v těžké životní situaci a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením. Vedle hlavní činnosti má MěÚSS Jirkov, p.o. má zřizovatelem povolenu 

i činnost doplňkovou, kam patří  praní a mandlování prádla, vzdělávání, školení a hostinská činnost.  
Hospodaření organizace je více zdrojové a řídí se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a směrnicemi a pokyny vydanými Radou a zastupitelstvem města 
Jirkova. Činnost MěÚSS Jirkov je dále z části dotována veřejnými zdroji poskytnutými prostřednictvím 
dotace přerozdělované Ústeckým krajským úřadem, který na základě rozhodnutí krajského 
zastupitelstva, poskytuje dotace na jednotlivé registrované služby. Dotace zřizovatele je schvalována 
Zastupitelstvem města a podléhá stejně jako všechny ostatní příjmy z veřejných zdrojů vyrovnávací 
platbě.   

Příjmy z činnosti: 

· vlastní příjmy z hlavní činnosti – získáváme v souladu s platnou legislativou, formou úhrady 
za poskytnuté služby. 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 jednotlivých služeb 
předkládaného Radě města v termínu určeném vedoucím finančního odboru Městského úřadu 
v Jirkově, zpravidla v září předcházejícího roku, výši dotace schvaluje Zastupitelstvo města, 

· příspěvek je poskytován jako provozní dotace na pokrytí rozdílu mezi plánovanými výnosy 
a náklady hlavní činnosti.  

Dotace ze státních rozpočtu 

Od roku 2015 došlo k převedení agendy dotací poskytovatelům sociálních služeb ze státního rozpočtu 
z MPSV na kraje. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby a jejich výši 
rozhoduje kraj v souladu s podmínkami stanovenými zastupitelstvem kraje. Zastupitelstvo kraje 

stanoví způsob výpočtu dotace, schválí optimální výši finanční podpory, popis způsobu redukčních 
mechanizmů a schvaluje reálnou výši finanční podpory jednotlivým sociálním službám. Objem 

prostředků na dotace, kterými kraj disponuje, je stanoven směrným číslem stanoveným zákonem pro 



 

každý kraj. Kraj posuzuje pouze žádosti o dotaci podané prostřednictvím počítačového programu 

MPSV. 

 

Státní dotace rok 2010 – 2015 (v tis. Kč) 

 

 Příjmy z úhrad za pobyt včetně PnP 

v tis. Kč 
Celkem skutečnost 

2014 
Celkem plán 

2015 
Celkem skutečnost 

2015 
Čerpání plnění v 

procentech 

pobyt 51 101,27 51 700,00 52 015,80 104,34 

 

Navýšení příjmů za pobyt v roce 2015 je o částku, která odpovídá vyššímu stupni závislosti uživatel na 
pomoci druhé osoby.  
 

Ostatní služby 

v tis. Kč 
skutečnost 

2013 

skutečnost 
2014 

plán 

2015 

skutečnost 
2015 

Plnění v 

procentech 

RHB 52,42 19,45 4,00 4,43 110,75 

praní prádla 52,97 38,14 30,00 30,95 103,17 

opravy u uživatelů 18,81 18,80 13,00 12,98 99,85 

pečovatelky 924,58 792,02 820,00 819,17 99,90 

jídlonosiče 10,65 7,76 7,00 7,51 107,29 

asistenční služby 20,38 18,10 9,00 10,00 111,11 

zapůjčení pomůcek 23,03 21,01 17,00 17,11 100,65 

fakultativní služby 35,97 6,39 4,00 3,94 98,50 

zdravotní pojišťovny 6 510,80 7 088,58 7 900,00 7 730,97 97,86 

celkem 7 649,61 8 010,25 8 804,00 8 637,66  

  

sociální služba rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 

Domov pro seniory 6 434 5 655 5 400 5 000 5 340 4 500 

Domov pro osoby se ZP 9 099 7 995 7 650 5 400 5 742 5 476 

Odlehčovací služba 1 033 1 000 668 668 812 881 

Pečovatelská služba 0 22 20 20 35 332 

Osobní asistence 182 200 200 200 240 0 

Odborné soc. poradenství 274 275 239 390 467 464 

Domov se zvl. režimem 0 0 0 2 000  2 317 2 800 

Celkem za rok 17 022 15 147 14 177 13 678 14 953 14 453 



 

Ostatní příjmy 

v tis. Kč 
rok 2013 

skutečnost 
rok 2014 

skutečnost 
plán 2015 

skutečnost 
2015 

plnění v 
procentech 

sběr 12,97 0,25 5,30 5,27 99,43 

věcný dar 32,35 52,64 70,00 75,17 107,39 

slevy, bonusy od 
dodavatelů 

121,22 107,50 50,00 103,54 207,09 

bonus SCA 604,40 529,30 500,00 425,50 85,10 

náhrada škody 1,09 31,31 20,00 11,71 58,56 

Ministerstvo zdravotnictví 
- projekt 

0,00 18,91 0,00 0,00 0 

výnosy ze školících akcí 2,07 94,72 33,00 33,07 100,21 

pronájem - reklama ČEZ 
+ movité věci 

6,24 32,17 190,0 191,28 100,67 

Celkem 780,34 866,80 868,30 845,54  

 

Přístrojové vybavení a spotřebiče pořízené v roce 2015 zařazené v DHM 

  

Položka Středisko Datum zařazení 

Medivak MV6 Mládežnická 1753 3/2015 

Kotel elektrický FAGOR Mládežnická 1753 4/2015 

Kotel plynový FAGOR U Dubu 1562 4/2015 

Motomed MOTREN SOLO Mládežnická 1753 4/2015 

Válcový žehlič PRIMUS 133-160 U Dubu 1562 5/2015 

Pračka PRIMUS C8  U Dubu 1562 5/2015 

Celkem   



 

Rozbor nákladů MěÚSS Jirkov za rok 2015 

v tis. Kč 
hlavní 

činnost plán 
2015 

doplňková 
činnost plán 

2015 

plán 2015 
celkem 

skutečnost 
2015 

doplňková 
činnost 

skutečnost 
2015 

skutečnost 
celkem 2015 

čerpání 
plnění v 

procentech 

potraviny 7 112,00 42,00 7 154,00 7 196,92 29,65 7 226,57 101.01 

ostatní materiál 3 206,00  3 206,00 3 344,00 5,71 3 349,71 104,48 

energie 7 475,00  7 475,00 7 142,56  7 142,56 95,55 

opravy 1 600,00  1 600,00 1 605,26  1 605,26 100,33 

cestovné 20,00  20,00 18,68  18,68 93,40 

Repre fond 30,00  30,00 37,14  37,14 123,80 

služby 4 745,00 25,00 4 770,00 4 952,20 23,21 4 975,41 104,31 

mzdy 42 435,00 670,00 43 105,00 42 578,44 662,30 43 240,74 100,31 

odvody 14 300,00 225,00 14 525,00 14 288,42 225,18 14 513,60 99,92 

FKSP,soc.náklady 
998,00 

 
7,00 

1 005,00 
 

1 010,23 6,62 1 016,85 101.18 

pojištění 
zaměstnanců 

180,00  180,00 224,83  224,83 124,91 

poplatky 23,00  23,00 26,01  26,01 113,09 

ostatní náklady 1 320,00  1 320,00 1 462,50  1 462,50 110,08 

odpisy 850,00  850,00 851,66  851,66 100,20 

vyřazené 
pohledávky 

100,00  100,00 99,72  99,72 99,72 

drobný majetek 750,00  750,00 657,38  657,38 87,65 

opravné položky 210,00  210,00 100,61  100,61 47,91 

náklady celkem 85 354,00 969,00 86 323,00 85 596,56 952,67 86 549,23 
 
 

 



 

Rozbor výnosů MěÚSS Jirkov za rok 2015 

v tis. Kč 
hlavní 

činnost plán 
2015 

doplňková 
činnost plán 

2015 

plán 2015 
celkem 

skutečnost 
2015 

doplňková 
činnost 

skutečnost 
2015 

skutečnost 
celkem 2015 

čerpání 
plnění v 

procentech 

stravné 1 900,00 38,00 1 938,00 1 911,82 51,50 1 963,32 101,31 

pobyt 51 700,00  51 700,00 52 015,79  52 015,79 100,61 

ostatní služby 8 098,00 706,00 8 804,00 7 974,57 709,83 8 684,40 98,64 

výnosy z prodeje, 
majetku 

106,00  106,00 106,00  106,00 100,00 

úroky 16,00  16,00 13,88  13,88 86,75 

ostatní příjmy 650,00 225,00 875,00 621,52 230,13 851,65 97,33 

převod z fondů 612,00  612,00 644,94  644,94 105,42 

Vlastní výnosy 
celkem 

63 082,00 969,00 64 051,00 63 288,52 991,46 64 279,98 100,34 

 

Hospodářský výsledek 

V tis. Kč 

hlavní 
činnost plán 

2015 

doplňková 
činnost plán 

2015 

plán 2015 
celkem 

skutečnost 
2015 

doplňková 
činnost 

skutečnost 
2015 

skutečnost 
celkem 2015 

čerpání 
plnění v 

procentech 

náklady -85 354,00 -969,00 -86 323,00 -85 596,56 -952,67 -86 549,23  

vlastní výnosy 63 082,00 969,00 64 051,00 63 288,52 991,46 64 279,98 100,34 

dotace stát 14 453,00  14 453,00 14 453,00  14 453,00 100,00 

dotace zřizovatel 6 087,00  6 087,00 6 088,00  6 088,00 100,02 

dotace kraj + ÚP 1 450,00  1 450,00 1 441,15  1 441,15 99,39 

dotace-projekty 263,00  263,00 262,95  262,95 99,98 

ÚK-odpisy 19,00  19,00 18,75  18,75 96,68 

dotace celkem 22 272,00  22 272,00 22 263,85  22 263,85 99,96 

výnosy celkem 85 354,00 969,00 86 323,00 85 552,37 991,46 86 543,83 100,26 

Hospodářský 
výsledek 

- - - -44,19 38,79 -5,40  

  



 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015 
 

Výsledek hospodaření organizace za rok 2015 ovlivnily 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. 
 

Nadace Veolia - Trénujeme paměť v novém.  

Díky podpoře od nadace ve výši 49 500,- Kč se nám podařilo opravit, vybavit a přizpůsobit vzdělávací 
místnost pro zdravotně postižené a seniory. Obyvatelé Domova pro seniory ji využívají pravidelně. 
Probíhají zde skupinové aktivizační činnosti jako je např. Trénování paměti na PC, Základy obsluhy 
osobního počítače, Klub etikety a další vzdělávací činnosti. Uživatelé objektu Mládežnická mají díky 
nové víceúčelové vzdělávací místnosti po celý den volný přístup k veřejnému internetu. Využívají zde 
hlavně možnost komunikace s rodinou a okolím s pomocí moderních technologií (Skype, e-mail).  

 

Mikroregion seniorům 

Také v roce 2015 jsme se zapojili do projektu „Mikroregion seniorům“. V srpnu se uskutečnilo 
sportovní odpoledne v obci Výsluní. V závěru listopadu jsme seniory přivítali u nás v Městském ústavu 
sociálních služeb v Jirkově U Dubu. Soutěžní odpoledne nám zpestřil svým hudebním vystoupením 
Jiří Helekal. Zábavného odpoledne se zúčastnilo 120 seniorů z MěÚSS Jirkov a Mikroregionu St. 
Sebastian.  

 

ÚP České republiky - Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II  
Projekt byl zaměřen na odborný rozvoj a profesní růst zaměstnanců. MěÚSS Jirkov v roce 2015 

v rámci tohoto projektu proškolil celkem 62 pracovníků pomáhajících profesí. Akreditované kurzy byly 
zaměřeny na témata práv uživatelů sociálních služeb, výživy seniorů, řešení konfliktních situací, či 
zvládání stresu. Úřad práce poskytnul mzdové příspěvky za dobu účasti zaměstnanců na výše 
zmíněných vzdělávacích aktivitách a také příspěvek na úhradu vzdělávacích aktivit. 
 

 „Nasazení moderních Asistivních technologií 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. 
  



 

Podpora dobrovolnické činnosti při MěÚSS Jirkov. Díky projektu jsme mohli zajistit dobrovolníkům 
při MěÚSS Jirkov, vykonávajícím dobrovolnickou činnost ve dvou dobrovolnických programech, 
potřebné zázemí a běžné standardy akreditovaného dobrovolnického programu. Podpora projektu 

byla ve výši 6 000,- Kč. 
 

Celorepubliková konference - Nové přístupy v péči o seniory 2015. Dne 18. 9. 2015 proběhl již 
čtvrtý ročník konference Nové přístupy v péči o seniory. SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o. podpořilo 
konání konference sponzorským darem ve výši 50 000 Kč. Na již tradiční vzdělávací akci pro 
odbornou i laickou veřejnost představila novinky z Ministerstva práce a sociálních věcí, vedoucí 
oddělení politiky stárnutí Ing. Jana Ryšánková. Program dále obohatil svými příspěvky Prim. MUDr. 

Tomáš Turek, MUDr. Zdeněk Kalvach CSc, Mgr. Dana Pivrncová a Mgr. Romana Jakešová, která 
prezentovala poznatky veřejného ochránce práv z návštěv zařízení pro seniory v české republice.  
 

PERSONÁLNÍ PRÁCE 
  

Řízení lidí na rozdíl od ostatních procesů v organizaci charakterizují zvláštnosti, se kterými se v jiných 
oblastech řízení nesetkáváme.  

MěÚSS Jirkov se jako poskytovatel služeb a zároveň zaměstnavatel snaží o nepřetržité zvyšování 
kvality služeb. V průběhu roku 2015 se organizace připravovala na obhájení 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 
a kvalifikovaní zaměstnanci. Cíle a politika kvality jsou definovány v souladu se záměry organizace 
a obsahují závazky k systému řízení lidských zdrojů, které jsou zaměřeny na plnění požadavků 
směřujících k neustálému zvyšování efektivnosti systémů managementu kvality s cílem naplňování 
vize organizace. 

V roce 2015 se organizace připravovala na restrukturalizaci v oblasti poskytovaných služeb, s čímž 
souviselo také důkladné naplánování personálního zajištění jednotlivých služeb, kterých se změny 
dotýkaly tak, aby byla udržena nastavená kvalita poskytované péče. Přes postupně se navyšující 
fluktuaci zaměstnanců, na které se podílí rostoucí ekonomika a změny na trhu práce, si troufáme říci, 
že nastavenou kvalitu a vysokou úroveň poskytovaných služeb se podařilo udržet. Velký dík za to 
patří zaměstnancům, kteří, přesto, že byli personálně oslabeni, svou práci vykonávali s velkým 
nasazením a úsilím.  

Již při výběru nových zaměstnanců je kladen důraz na výše uvedené požadavky. Je důležité, aby byl 
na požadované místo dosazen pracovník, který bude mít, kromě požadovaných dovedností, znalostí 
a vědomostí, také dostatečnou profesní sebedůvěru a potenciál pro další profesní rozvoj a růst. 
Ke vzdělávání pracovníků se snažíme přistupovat individuálně. Pro rok 2015 byla vypracována 
analýza vzdělávacích potřeb, ze které se vycházelo při sestavování vzdělávacího plánu. Školící akce 
a semináře byly zajišťovány přímo v organizaci nebo byli zaměstnanci vysíláni do jiných zařízení či 



 

vzdělávacích institucí. Mezi vzdělávání zahrnujeme akreditované či neakreditované vzdělávací akce, 
školení a stáže u jiných poskytovatelů sociálních služeb. Jako standardní součást odborného růstu 
zaměstnanců vnímáme supervizi, která jako poradenská metoda napomáhá pracovníkům 
pomáhajících profesí v jejich profesním rozvoji, směřuje ke zvýšení profesionality v péči o uživatele a 

významnou roli sehrává při prevenci syndromu vyhoření. 

MěÚSS Jirkov i v roce 2015 vycházel vstříc zaměstnancům, kteří si zvyšují svou kvalifikaci 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. Ve vzdělávání byli v roce 2015 podporováni nejen pracovníci přímé péče, ale také 
zdravotničtí, rehabilitační, provozní, administrativní a vedoucí pracovníci. K dofinancování vzdělávání 
zaměstnanců jsme v roce 2015 využili také projektu Úřadu práce ČR „Vzdělávejte se pro růst 
v Ústeckém kraji II“. 

MěÚSS Jirkov jako zaměstnavatel nabídnul v roce 2015 pracovní uplatnění také jedenácti uchazečům 
o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR. Deset uchazečů bylo zaměstnáno v rámci veřejně 
prospěšných prací, jedna uchazečka byla přijata na podpořené pracovní místo v rámci projektu 
„Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje“. Tito pracovníci obsadili pozice pomocných prací nejen 
v údržbě, úklidu a kuchyni, ale také v přímé péči. Dvě pracovnice si následně doplnily vzdělání dle 
kvalifikačních požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a staly se tak kmenovými 
zaměstnanci MěÚSS Jirkov. Také ostatní zaměstnanci, kteří ukázali své kvality a bez problémů 
se zapracovali, se stali nebo stanou stálými zaměstnanci organizace. 

Zaměstnáním pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací se MěÚSS Jirkov jako zaměstnavatel 
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a podpořených pracovních míst v rámci projektu EU podílel 
na snížení podílu nezaměstnanosti v našem regionu a zároveň mohly být peníze ušetřené na 
mzdových nákladech využity na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům. 

Vzdělaná učící se organizace je trendem dnešní doby. Potvrzuje se nám, že vzdělaní zaměstnanci 
jsou příčinou zvyšování se kvality poskytovaných služeb. Zvýšení kvality ovlivňuje kladné reference na 
naše služby, což se pozitivně promítá ve zvyšování zájmu veřejnosti o námi poskytované služby. 

Přehled a rozdělení zaměstnanců MěÚSS Jirkov v porovnání k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 

Členění zaměstnanců podle pohlaví  

 
2014 2015 

muži 20 20 

ženy 183 182 

c e l k e m 203 202 

 

  



 

Členění zaměstnanců podle profesí  

 muži ženy celkem 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

THP 3 2 16 16 19 18  

střední zdravotní personál 0 0 30 29 30 29 

pracovníci v sociálních službách 3 2 71 72 74 74 

sociální pracovníci 0 0 10 9 10 9 

dělnické profese 14 16 56 56 70 72 

c e l k e m 20 20 183 182 203 202 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání  

nejvyšší dosažené vzdělání 
muži ženy celkem 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

základní 1 2 15 17 16 19 

střední s výučním listem 14 14 88 86 102 100 

střední s maturitou 4 4 60 60 64 64 

vyšší odborné 0 0 7 6 7 6 

vysokoškolské 1 0 13 13 14 13 

c e l k e m 20 20 183 182 203 202 

 

Členění podle věku zaměstnanců  

věk 
muži ženy celkem 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

do 30 let 1 0 15 17 16 17 

30 až 40 let 6 4 46 43 52 47 

40 až 50 let 9 9 63 64 72 73 

více než 50 let 4 7 59 58 63 65 

c e l k e m 20 20 183 182 203 202 

 

Členění podle doby trvání pracovního poměru zaměstnanců v MěÚSS Jirkov 

doba trvání muži ženy celkem 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

do 5 let 10 10 64 81 74 91 

5 až 10 let 5 4 44 34 49 38 

více než 10 let  5 6 75 67 80 73 

c e l k e m 20 20 183 182 203 202 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH 
 

Sociální práce v pobytových službách zahrnuje široký rámec činností, které provází uživatele po celou 
dobu čerpání sociální služby. Ve stručnosti sem patří první kontakt s uživatelem, při kterém probíhá 
proces jednání se zájemcem o službu, následuje uzavírání a ukončování smlouvy s uživatelem, 
poskytování základních činností podle druhu čerpané služby. Základní činnosti poskytované 
sociálními pracovníky jsou zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv. Sociální práce je uživatelům 
zajišťována sociálně terapeutickým úsekem, který zajišťuje výše uvedené činnosti. 
Sociálně terapeutický úsek se v roce 2015 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 sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální začleňování osob – léčebná rehabilitace, bazální stimulace, Brain 

 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 

Hrubá mzda  15 325,- 16 249,- 16 521,- 16 206,- 16 811,-  16 843,- 17 017,- 17 330,- 



 

Fitness, práce s terapeutickou panenkou, psychoterapie, canisterapie, muzikoterapie, relaxace, 
relaxační techniky a ergoterapie. 

Během roku uživatele pobytových zařízení potěšily děti z mateřských a základních škol. Uživatelé 
pobytových služeb vzhledem ke svému seniorskému věku velmi kladně reagují na návštěvy malých 
dětí. Tyto návštěvy nesmí chybět například na den matek, před Vánoci a jinými svátky. V únoru se 

naši uživatelé zúčastnili přednášky s tématem „Tvoříme největší archiv malých dějin. Přispět můžete 
i Vy!“ Přednáška byla společným projektem Senzačních seniorů Nadace Charty 77/Konta bariéry 
a Národního muzea. Patronem projektu byl spisovatel, dramatik a scénárista Zdeněk Mahler. Ze 
zajímavé přednášky jsme se protančili do Masopustu, který byl plný masek, výborného občerstvení 
a hlavně tance. 
 

V měsíci březnu se senioři podíleli na celorepublikové sbírce „Pomozte dětem“. Během roku také 
pravidelně vyrážíme na oblíbené nákupy do okolních hypermarketů. Při nákupech jsou 
nejvyhledávanějšími pochutinami ty, které nejsou součástí zdravého jídelníčku v organizaci a uživatelé 
si občas rádi zahřeší. Velmi oblíbené jsou špekáčky, které nejlépe chutnají opečené na ohni, a proto 
pořádáme společné opékání špekáčků. 
 

V červnu naše uživatele navštívila operní pěvkyně Jarmila Baxová. V létě naši uživatelé navštívili 
různá zajímavá místa, jedno z oblíbených míst je Druhý mlýn u Chomutova.  Po celý rok jsou pro 
seniory připravovány zábavy s humorným programem, hudbou a tancem.  
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. 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. V srpnu jsme například byli pozvání na 
mostecký Hipodrom. 
 

V září se naši uživatelé pobavili na Červeném Hrádku, kde se konal Moravský den. Byla zde možnost 
popovídat si s hercem Martinem Zounarem při popíjení výborného burčáku. 
 

Po celý říjen se naši uživatelé zúčastnili již 9. ročníku Rotopedtours a Pěškotours, který organizuje 
občanské sdružení Národní síť podpory zdraví, jehož cílem je udržet si kondici, zastavit ubývání sil 
kvůli nedostatku pohybu a udělat něco pro své zdraví i náladu. Účastníci Rotopedtours a Pěškotours 
2015 vytvořili nový rekord, zdolali cestu do Říma a zpět.  
 

V říjnu se v rámci celého zařízení konal již tradičně Týden sociálních služeb. Součástí toho týdne 
byl Den otevřených dveří a výstava na téma „Zpátky do školy“, která měla úspěch nejen mezi 
uživateli, ale i mezi širokou veřejností. Každý rád zavzpomínal na školní léta. 
Zima se nesla v duchu charitativních adventních trhů. Na výrobcích, které se prodávaly za symbolické 
ceny, pracovali zaměstnanci, uživatelé i přátelé MěÚSS Jirkov nepřetržitě celý rok a vyplatilo se to. Po 
celé dva dny měli zaměstnanci spolu s uživateli co prodávat a dobrou náladu podpořily vánoční 
koledy. Adventní trhy pořádal MěÚSS Jirkov ve spolupráci s Mateřskými školami Jirkova, Základním i 



 

školami Jirkova, Dětským domovem Vysoká Pec, Základní uměleckou školou v Jirkově a Domem dětí 
a mládeže Paraplíčko.   
 

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.   

 
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 a dovedností v 
souladu s plánem péče uživatele. Všichni uživatelé potřebují v menším, větším nebo plném 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 a bude i v následujících letech zajistit, aby imobilita uživatelů 
nevedla ke vzniku sociální izolace. Sociálně terapeutický úsek organizuje a připravuje pro uživatele 
společenské akce konané přímo v zařízení, ale také realizujeme mnoho společenských aktivit i mimo 
objekt.  

 

Činnost dobrovolníků v MěÚSS Jirkov 

 

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. 
 

Dobrovolníci jsou lidé, kteří dávají svoje znalosti, dovednosti a svůj čas ve prospěch ostatních bez 
nároku na finanční odměnu. Přispívají ke zlepšování psychosociálních podmínek uživatelů, pomáhají 
s jejich aktivizací, rozšiřují nabídku volnočasových aktivit a podílejí se na úpravě okolí objektů MěÚSS 
Jirkov. Díky dobrovolníkům byl vytvořen fungující systém dobrovolnické služby, který nenarušuje 
režim a provoz zařízení MěÚSS  Jirkov a vhodně doplňuje práci odborného personálu.  
V roce 2015 jsme pokračovali ve vzájemně prospěšné 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. 
 

Dobrovolnické centrum v MěÚSS Jirkov se v roce 2015 aktivně podílelo na dalším rozvoji a činnosti 
Rady dobrovolnických center regionu Severozápad, která sdružuje dobrovolnická centra v Ústeckém 
a Karlovarském kraji. 



 

V prosinci 2015 byla ukončena spolupráce v rámci programu manažerské akreditace 
s Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem. Dobrovolníci z MěÚSS Jirkov byli převedeni pod hlavičku 
Spolku Prohandicap Jirkov, který získal akreditaci na realizaci dobrovolnických programů od MV 
a působí jako vysílající organizace do jiných organizací v Jirkově a okolí.  
 

Zahraniční dobrovolník 

Od září 2015 vykonává v MěÚSS Jirkov roční stáž německý dobrovolník Tom Albiez v rámci projektu 
DOBROVOLNICTVÍ přes hranice / Freiwilligenarbeit über Grenzen hinweg realizovaného 
Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem a německým partnerem PARITÄTISCHE Freiwilligendienste 
Sachsen gGmbH. Projekt je zaměřen na přeshraniční výměnu informací, zkušeností a dalšího 
vzdělávání v oblasti dobrovolnictví. Jednou z aktivit projektu jsou roční výměnné stáže dobrovolníků 
mezi Německou a Českou stranou.   
Tom vykonává svou dobrovolnickou stáž v Domově pro osoby se zdravotním postižením a v Domově 
pro seniory. Zapojil se do činnosti Sociálně – terapeutického úseku a pomáhá s aktivizační činností 
pro uživatele. V rámci své roční stáže by se měl nejen naučit češtinu a získat praxi v sociálních 
službách ale také zorganizovat svůj vlastní malý projekt.  
 

 

Pro zajímavost počet odpracovaných dobrovolnických hodin za rok 2015 
 

Dobrovolnický 
program 

Počet dobrovolníků 
Odpracované 

dobrovolnické hodiny 

Přepočtená hodnota 
dobrovolnických hodin 

v Kč 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Dobrovolníci v 
sociálních službách 

18 29 292,50 808,50 41 286,40 115 120,00 

Dobrovolníci  
pro MěÚSS Jirkov 

41 32 4 399,00 4 053,00 620 071,30 571 081,00 

Celkem 59 61 4 691,50 4861,50 661 357,7 686 201,00 

 
  



 

PÉČE O SVĚŘENÝ MAJETEK - OBJEKT U DUBU 1562 
 

 

 

Objekt U Dubu 1562 se nachází ve středu města s dostupností hromadné dopravy, obchodní sítě, 
pošty a zdravotního střediska. Budova má bezbariérový přístup. 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 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 se zvláštním režimem (DZR)  
§ Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), 
§ Odlehčovací služba (OS), 

§ Pečovatelská služba (PS), 

§ Odborná sociální poradna Jirkov (OSP) 

 



 

TECHNICKÝ STAV BUDOVY: 

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

1990. 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 roce 2012 jsme z vlastních prostředků vyměnili podlahové krytiny ve dvou podlažích 
ošetřovatelského oddělení Domova pro osoby se zdravotním postižením. 
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. 
V roce 2014 byla z dotace VEOLIA upravena knihovna na víceúčelovou vzdělávací místnost. 
Z rozpočtu MěÚSS byla financována rekonstrukce hlavní recepce, na 3. patře byly vytvořeny nové 
odpočinkové koutky s posezením pro uživatele. 
 

Opravy a údržba, které byly realizovány v roce 2015 
Největší a nejrozsáhlejší investicí objektu bylo jeho zateplení a s tím realizace nové fasády celého 

objektu. Jednalo se o investiční akci města. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem 

soudržnosti a Stáním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního 
prostředí.   
Z rozpočtu MěÚSS proběhlo zasklení terasy nad výdejnou jídel. 
Na chodbách 4. patra byla vyměněna podlahová krytina. Zároveň byly na těchto chodbách zřízeny i 
vybaveny novým nábytkem odpočinkové koutky pro uživatele.  
Do prádelny byl pořízen nový válcový žehlič (mandl) a malá průmyslová pračka. 
Dále jsme pokračovali v budování bezbariérových koupelen, probíhala výměna podlahových krytin a 
sanitární keramiky, natírání topných těles radiátorů na pokojích uživatelů. Během roku probíhala 
výměna osvětlovacích těles na vybraných chodbách a pokojích. Probíhala výměna nábytku na 
pokojích. Byla upravena jídelna zaměstnanců a průběžně probíhá výměna nábytku na pokojích u 
uživatel pobytových služeb. Průběžná údržba sebou přináší pravidelné malování jak pokojů, tak 

velkých prostor na chodbách a ve stravovacím provozu.  
 

Opravy realizované nájemcem objektu:  

· instalace nového přístřešku u bočního bezbariérového vchodu 

· výměna podlahové krytiny v přízemí objektu 

· zpřístupnění internetu na všech patrech v  objektu prostřednictvím WiFi sítě 

· rekonstrukce jader pokojů včetně výměny nábytku, osvětlení a podlahové krytiny 

· zprovoznění multimediálního informačního systému na hlavní recepci a u posezení nad hlavní 
recepcí 

· úprava patrové jídelny na DZR 



 

· v souvislosti se změnou kapacity jednotlivých služeb v objektu  - úprava místností pro 
personál na jednotlivých patrech, pořízení nových vozíků na prádlo a servírovacích jídelních 
vozíků 

· oprava zahradní pergoly, venkovní terénní úpravy 

· pokračování ve výměně úsporných světelných zdrojů v celém objektu 

· oprava chodeb, výmalba, instalace ochranných prvků na zdi 

· příprav projektu klimatizace nebo čištění vzduchu na chodbách a v jídelně 

 

 

PÉČE O SVĚŘENÝ MAJETEK - OBJEKT 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 současné době vyřešen bezbariérový přístup k autobusové zastávce (přes parkoviště, 
kolem ul. Mládežnická).  V docházkové vzdálenosti je nově vybudováno odstavné parkoviště, které 
zlepší komfort obyvatel i návštěvníků. 

  



 

V objektu jsou poskytovány následující služby  

· Domov pro seniory 

· Byty zvláštního určení, ve kterých jsou nájemníkům poskytovány terénní služby 

 

V objektu jsou dva osobní bezbariérové výtahy (jeden po částečné rekonstrukci 2014). Bytové 
jednotky využívané k poskytování služby Domova pro seniory jsou umístěny ve čtvrtém, pátém a 
šestém podlaží, jedná se o jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Jsou vybaveny standardním 
nábytkem přizpůsobeným potřebám seniory, jejich součástí jsou koupelny a WC s bezbariérovým 
vstupem. Budovy je obklopena  prostornou zahradou, 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, bez zjevného poškození většího 
rozsahu 

· budova byla v roce 2001 zateplena, plášť opravován drobně 

· výměník – údržbu provádí ČEZ Jirkov, který má výměník v pronájmu 

· drobné a i specializované (např. stavebního charakteru, renovace, aj.) opravy si provádíme 
svépomocí. Rozsáhlejší opravy jsou objednávány u odborných firem 

· je dodržován plán revizí a školení 
 

Realizace údržby objektu a výměna opotřebovaného majetku - rok 2015.  

· Výměna podlahové krytiny na hlavních chodbách  

· Menší oprava klimatizace ve stravovacím provozu 

· Výměna podlahové krytiny a nábytku v několika pokojích  

· Pořízení Medivaku  určeného k ekologické likvidaci nebezpečného odpadu, k odstranění 
zápachu při skladování inkontinenčních pomůcek  

· Rekonstrukce prostor rehabilitace 

· Výměna světelných zdrojů na ubytovacích jednotkách 

·  Rekonstrukce balkonů 

· Celková rekonstrukce jídelny na 5. patře (obložení, skřínky, desky na jídelní stoly a nový 
televizor) modernizace jídelny na šestém patře (pořízení nových obrazů). 

· Rekonstrukce pracovních místností  

· Pořízení motometu Motren  rehabiliace 

· Nový kotel 100 litrů / Fagor /  

· Výdejový vozík na rozvoz jídla  

· Výměna kuchyňské linky u bytů v DPS  

· Pořízení elektrického varného kotle 



 

V roce 2015 se nám podařilo zmodernizovat vstup do objektu Mládežnická, zmodernizování podtrhla 
nová malba a vyvěšení fotografií obrazů starého Jirkova. Rekonstrukcí se podařilo propojit historii 
města se vzpomínkami uživatelů a díky černobílým fotografiím také zprostředkovat návštěvníkům 
příjemnou atmosféru prostředí, které vypovídá o životě našich obyvatel. V přízemí objektu na RHB 

byla vybudována a zařízena relaxační místnost, která slouží ke zlepšení jak psychické, tak fyzické 
pohody uživatel s omezenou hybností. 

Pro uživatele, kteří si chtějí zdokonalovat a bystřit paměť, učit se něčemu novému byla zařízena 
počítačová místnost, která je využívána jak uživateli z DS, tak i z Pečovatelské služby. 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPOJENÉ S POBYTEM  
 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  
(§ 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) 

Jedná se o pobytovou službu s celoročním provozem. Specifikem služby je vytvářet podmínky 
zohledňující zvláštní potřeby osob, u nichž dochází k rozvoji demence. Služba je určena osobám ve 
věku od 50 let se sníženou soběstačností způsobenou demencí, zejména demencí Alzheimerova 
typu. Jedná se o osoby, které v důsledku tohoto onemocnění nejsou schopny domyslet důsledky 
svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí a jejichž zdravotní stav vyžaduje 
nepřetržitou péči jiné fyzické osoby 24 hodin denně.  

Sociální služba domova se zvláštním režimem je uživateli poskytována po uzavření písemného 
smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem. Ve smlouvě se obě strany zavazují dodržovat 
smluvené podmínky. Rozsah základních služeb Domova se zvláštním režimem je stanoven platnou 
legislativou. V roce 2015 jsme se zaměřili na zvyšování kvality jednotlivých základních činností. 
 

Poskytnutí ubytování 
Služba DZR je umístěna v prvním nadzemním podlaží v objektu U Dubu 1562. V roce 2015 byla 
rozdělena na otevřenou a uzavřenou část, kde vchod na uzavřenou část a oba boční vchody byly 
opatřeny elektronickým zámkem s číselným kódem. Používáním elektronických zámků je 
minimalizováno riziko opuštění DZR uživatelem, bez vědomí personálu.   

Uživatelé jsou ubytování na jednolůžkových nebo dvoulůžkových ubytovacích jednotkách, jejichž 
nedílnou součástí je i sociální zařízení (WC a koupelna). Průběžně byly budovány bezbariérové 
koupelny, které umožňují jak pohodlnější přístup pro samotné uživatele tak I snadnější přístup 
doprovázející a pečující osoby.  

Uživatelům jsou k dispozici také ostatní společné prostory v objektu (jídelna, klubovny, terapeutická 
dílna, místnost pro věřící, kantýna). K objektu patří i prostorná zahrada, která je z části bezbariérová. 
V bezbariérové části je pergola určená pro pořádání společenských akcí, lze ji využít i individuálně 
k relaxaci a odpočinku, stejně tak jako ostatní prostory zahrady. Celkově je vzhled DZR přizpůsoben 



 

cílové skupině, která zde žije, snažíme se navodit známé prostředí, ve kterém prožívala svůj aktivní 
život. S přihlédnutím k tomuto jsou voleny barvy a materiály v interiérech jak ubytovacích jednotek, tak 
i např. v nově vytvořené patrové jídelně. V současné době jsou na DZR tři patrové jídelny. Součástí 
ubytovacích služeb je úklid, praní ložního a osobního prádla včetně žehlení. 
 
Poskytnutí stravy 
Uživatelé mají zajištěnu celodenní stravu, Strava je vydávána v pravidelných intervalech 6x denně, tak 
aby byl rovnoměrně pokryt celodenní příjem stravy. Nedílnou součásti stravování je u uživatel 
s demencí zajištění pitného režim. V průběhu roku jsme se soustředili na kulturu stolování. Podařilo se 
nám vybudování příjemné prostředí v nově rekonstruované jídelně. Příjem vyvážené a energeticky 
bohaté stravy je pro uživatele s demencí jednou ze základních priorit. Důvodem zvýšeného nároku na 
stravování je zrychlený metabolismus a to převážně u demencí Alzheimerova typu. Pokud se vyskytl 
v roce 2015 problém v oblasti výživy, byl nutričním terapeutem sestaven pro uživatele individuální 
stravovací plán.   
 
Poskytovaná péče 
Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem je umožnit osobám s Alzheimerovou nemocí 
nebo jiným typem demence prožít důstojný život. Poskytnout jim péči s důrazem na individuální 
přístup zaměřený na jejich specifické potřeby. Na základě toho je zpracován plán péče, který vychází 
z aktuálních a individuálních potřeb uživatele a jeho stupně závislosti na pomoci druhé osoby. Je 
rozdělen na oblasti, které jsou zaměřené na poskytování hygienické péče, a na oblast poskytování 
aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. V plánu péče jsou i oblasti pomáhající udržovat kontakt se 
společenským prostředím, s vlastními rodinami a dalšími blízkými osobami, navazování přátelských 
mezilidských vztahů. Vytváření bezpečného a důstojného zázemí se snížením rizika sociálního 
vyloučení. Pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů. Kvalitní péče o uživatele s demencí je 
náročná, její úroveň je z velké části ovlivňována přístupem ošetřovatelského personálu. Proto jsou 
zaměstnanci pravidelně proškolování, absolvují pravidelné supervize a odborné stáže. Budování a 
udržování kvalitního pracovního týmu je náročným úkolem v organizaci a řízení péče o uživatele 
s demencí. Zkušenosti, znalosti a dovednosti všech členů ošetřujícího týmu jsou důležité zejména pro 
prevenci poruch chování uživatelů s demencí. V průběhu roku 2015 jsme se rozhodli připravit se na 
certifikaci kvality služby. Certifikát „Vážka“, uděluje ji Česká alzheimerovská společnost 
provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Je udělován na základě 
výsledků auditu v zařízení, kdy jsou hodnoceny všechny oblasti poskytované péče. 
 
Sociálně terapeutické a volnočasové aktivity 
Uživatelé služby mají možnost během dne využít bohatou nabídku aktivit. Cílem těchto aktivit je 
udržení současných znalostí, dovedností a schopností za pomocí rehabilitačních nebo volnočasových 
aktivit. Patří sem např. cvičení pro seniory, canisterapie, procvičování paměti, bazální stimulace, různé 
druhy relaxací a pokud je vhodné počasí využíváme k aktivizaci i krátké vycházky a pobyt na zahradě. 
Velkým přínosem pro uživatele je relaxační místnost, umístněná na uzavřené části DZR, která slouží 
k muzikoterapii, aromaterapii, relaxačním pobytům. Využívány jsou relaxační panenky, které mají 
nezastupitelnou funkci při individuálním přístupu k uživatelům s demencí.   
  



 

V Ý N O S Y 2014 2015 

pobyt  9 347,59 8 812, 33 

ostatní výnosy 87,87 378,06 

příjmy správa 49,23 38,66 

v l a s t n í   v ý n o s y   c e l k e m 9 484,69 9 229,59 

dotace MPSV 2 317,20 2 800,00 

dotace ÚP 100,74 253,75 

h o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k -716,47 -261,86 

 

Základní údaje o uživatelích služby DZR - Skladba uživatelů k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 

Pohlaví 

 2014 2015 

muži 6 4 

ženy 34 33 

 

Místo původního bydliště 

 2014 2015 

Jirkov 14 12 

Chomutov 18 16 

ostatní 8 8 

 

Věkové složení 
 2014 2015 

do 65 let 1 1 

65 až 85 let 25 18 

více než 85 let 14 18 

 

Nové nástupy a ukončení pobytu  
 2014 2015 

nové nástupy 11 14 

úmrtí 8 14 

návrat do domácího prostředí (jiného zařízení) 2 3 

 

  



 

Kvantifikace ošetřovatelské péče 

 rok 2013 rok 2014 rok 2015 

kapacita Domova se zvláštním režimem 40 40 40 

počet uživatelů k 31.12. 38 40 37 

průměrný věk 82,5 82,5 82,4 

uživatelé s omezenou způsobilostí k pr. úkonům 4 7 6 

uživatelé používající inkontinentní pomůcky 38 40 37 

uživatelé odkázáni na invalidní vozík 18 19 19 

uživatelé odkázáni na protetické pomůcky 5 3 5 

uživatelé v dispenzáři psychiatrické ambulance 38 39 36 

uživatelé v dispenzáři neurologické ambulance 7 9 10 

 

Příspěvek na péči 
 rok 2014 rok 2015 

bez příspěvku 0 1 

I. stupeň = lehká závislost    5 1 

II. stupeň = středně těžká závislost 5 6 

III. stupeň = těžká závislost 11 5 

IV. stupeň = úplná závislost 19 24 
  

Porovnání příspěvku na péči DOZP rok 2014/2015 
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA  
(§ 44 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) 

 

Odlehčovací službou jsou často nazývány respitní nebo sdílené pobyty. Poskytujeme je osobám od 30 

let, kteří mají sníženou soběstačnost a to převážně z  důvodů způsobených  chronickým 
onemocněním, zdravotním postižením nebo z důvodu věku u seniorů. Odlehčovací služba je 
poskytována uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost v úkonech, které jsou součástí běžné 
denní činnosti. Služba je poskytována na dobu určitou nejdéle na dobu tří měsíců, lze o ni žádat 
v průběhu roku i opakovaně. 

 

Pobyty na Odlehčovací službě dělíme na pobyt přechodný, který je zaměřený na odpočinek nebo je 
možné volit pobyt zaměřený na posílení fyzické kondice a nácviku soběstačnosti. 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. 

Poskytnutí ubytování 
V roce 2015 byla služba poskytována na 1. a 2. patře v objektu U Dubu 1562, Jirkov. Kapacita služby 
byla 10 lůžek, jednalo se celkem o 5 dvoulůžkových pokojů.  
Objekt U Dubu je čtyřpodlažní budova s bezbariérovým vstupem, její součástí je i zahrada. Celý objekt 
včetně zahrady je oplocen. V oplocené části je bezplatné parkoviště pro osobní vozidla.  
 

Poskytnutí stravy 

Součástí poskytované služby je zajištění celodenní stravy. Na Odlehčovací službě je strava zajištěna 
stravovacím provozem objektu U Dubu, 6x denně v pravidelných intervalech. Je možné si individuálně 



 

vybrat oběd a večeři z předem zveřejněné nabídky. Pokud vznikne potřeba řešit problém v oblasti 

výživy, je možná konzultace s nutričním terapeutem a objednat si individuální stravovací plán. 

Poskytovaná péče 

Po nástupu sestavíme s uživatelem individuální cíl a plán péče. Osobním cílem je přání či potřeba 
uživatele, které lze reálně plnit prostřednictvím sociální služby. Plán péče vychází z aktuálních potřeb 
uživatele a jeho stupně závislosti na pomoci druhé osoby, je rozdělen na oblast zaměřenou na 
hygienickou péči, na úkony běžné péče o osobu, na zajištění a poskytnutí stravy a na oblast 
poskytování aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Součástí plánování je i poskytování 
základních činností v rozsahu předepsaném platnou legislativou. Během dne mají uživatelé možnost 
využít bohatou nabídku volnočasových aktivit a terapeutických činností. Jsou poskytovány sociálními 
pracovníky, kvalifikovanými terapeuty a pracovníky v sociálních službách. Cílem těchto činností je 
posílení nebo udržení motorických a sociálních schopností a dovedností, kognitivních funkcí a paměti. 

V roce 2015 došlo ke změně registračních podmínek služby, snížili jsme věkovou hranici uživatelů 
ze 45 let na 30 let. Tato změna proběhla kvůli zvýšenému zájmu i mladších ročníků o naši službu. Od 

druhé poloviny roku jsme se připravovali na plánované rozšíření kapacity služby z důvodu zvýšené 
poptávky o odlehčovací a rekondiční pobyty. Probíhalo stěhování služby na 4. patro objektu U Dubu 
1562, Jirkov a přizpůsobení patra potřebám Odlehčovací služby. Na chodbách 4. patra byla položena 
nová podlahová krytina a byly zabezpečeny bezbariérové přístupy do jednotlivých pokojů.  

V Ý N O S Y 2014 2015 

pobyt  1 416,26 1 309,23 

ostatní služby 1,17 369,15 

příjmy správa 7,39 4,99 

v l a s t n í    v ý n o s y    c e l k e m 1 424,82 1 683,37 

dotace MPSV 812,00 881,00 

dotace ÚP 53,30 77,00 

H o s p o d á ř s k ý  v ý s l e d e k -182,65 -761,21 

 

Průměrná délka pobytu uživatele na odlehčovací službě 

 2014 2015 

počet uzavřených smluv  57 66 

průměrná délka pobytu 62 49 

 

  



 

Kvantifikace ošetřovatelské péče 

 
rok 2013 rok 2014 rok 2015 

kapacita odlehčovací služby 10 10 10 

počet uživatelů k 31. 12. danému roku 10 7 11 

průměrný věk 82,3 81 78,1 

uživatelé s omezenou způsobilostí k právním úkonům 4 0 0 

uživatelé používající inkontinentní pomůcky 8 4 10 

uživatelé odkázáni na invalidní vozík 4 3 6 

uživatelé odkázáni na protetické pomůcky 5 3 2 

uživatelé v dispenzáři psychiatrické ambulance 2 2 6 

uživatelé v dispenzáři neurologické ambulance 0 2 1 

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
(§ 48 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) 

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba s celoročním provozem. Je 

poskytována osobám, které vzhledem ke svému onemocnění a ztrátě soběstačnosti nemohou žít ve 
svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu druhé osoby při zajištění 
svých základních životních potřeb.  
Posláním sociální služby DOZP je posilovat seberealizaci a samostatnost uživatele, respektovat jeho 
práva a individuální potřeby a snažit se vytvořit podmínky srovnatelné s životem vrstevníků uživatele. 
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním ve věku 
od 40 let a výše. Sociální služba DOZP je poskytována v objektu U Dubu 1562, Jirkov ve druhém, 
třetím a čtvrtém patře. Kapacita služby DOZP byla v roce 2015 120 lůžek. Obložnost k 31. 12. 2015 

byla 96,8 %. 

Základní údaje o uživatelích služby DOZP: 
 

Pohlaví 

 2014 2015 

muži 31 35 

ženy 86 80 

 

Místo původního bydliště 

 2014 2015 

Jirkov 56 58 

Chomutov 48 47 

ostatní 13 10 

  



 

Věkové složení 

 2014 2015 

do 65 let 10 11 

65 až 85 let 59 65 

více než 85 let 48 39 

 

Nové nástupy a ukončení pobytu v jednotlivých letech 

 2013 2014 2015 

nové nástupy 17 28 46 

úmrtí 19 23 39 

návrat do domácího prostředí (jiného zařízení) 6 4 10 

 

Mezi základní činnosti sociální služby patří ubytování, poskytnutí stravy a péče. Potřebná péče je 
uživatelům poskytována multifunkčním týmem pracovníků různých profesí, kteří se přímo nebo 
nepřímo podílí na poskytování sociální služby uživatelům – úsek přímé a obslužné péče, úsek 
sociální, úsek stravovací, úsek prádelny, úsek údržby, administrativní úsek. V roce 2015 jsme se 

soustředili na zajištění základních činností, které garantujeme uživatelům poskytovat v souladu 

s podepsanou smlouvou o poskytování služby.   

Poskytování ubytování  
Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových nebo dvoulůžkových ubytovacích jednotkách. V rámci 
zkvalitnění služby jsme se v roce 2015 zaměřili na zajištění bezpečného prostředí, které odpovídá 
potřebám uživatelů DOZP. Podařilo se nám zrealizovat rekonstrukce některých ubytovacích jednotek, 
kde byly nově vybudovány bezbariérové koupelny včetně výměny sanitární keramiky. Součástí 
rekonstrukce ubytovacích jednotek byla výměna podlahové krytiny, výměna osvětlení a malba. 
Rekonstruované ubytovací jednotky byly vybaveny novým nábytkem. Na některých ubytovacích 
jednotkách byly vyměněny stávající nevyhovující válendy za nově zakoupená lůžka. Zakoupili jsme 
několik antidekubitních matrací, které jsou používány zejména u uživatelů upoutaných na lůžko. Na 
pokojích uživatelů bylo postupně vyměňováno osvětlení a sanitární keramika. Proběhla kompletní 
malba chodeb na 2. patře. Mezi základní činnosti poskytované služby patří také pravidelný úklid a 
praní osobního a ložního prádla. Praní osobního a ložního prádla je zajištěno v prádelně, která se 
nachází v přízemí objektu U Dubu. Se zhoršováním zdravotního stavu uživatelů se stále navyšuje 
objem praného prádla. Pracovnice v prádelně kromě praní prádla také zajišťují drobné opravy 
osobního a ložního prádla, označení osobního prádla uživatel jmenovkami, čímž je zamezováno 
ztrátám. Letošní rok byl velmi náročný vzhledem k  vysoké nemocnosti zaměstnanců. 
 

  



 

Poskytování stravy 

Sociální služba DOZP poskytuje celodenní zajištění stravy. Strava je př ipravována ve vlastním 
stravovacím provozu v objektu U Dubu. Stravu podáváme 6 x denně, uživatelé mají možnost si 
individuálně vybrat oběd ze tří jídel a večeři ze dvou jídel z  předem zveřejněného jídelního 
lístku. Při výběru vhodné stravy pomáhá uživatelům pracovník v sociálních službách. Jídelníček 
je sestaven v souladu s potřebou dietního stravování, na skladbu stravy a její vyváženost dohlíží 
nutriční terapeut. V případě potřeby uživateli sestaven individuální jídelníček, který sestavuje 
nutriční terapeut. Uživatelé se stravují ve společné jídelně nebo v jídelnách na patře. Výjimečně 

se uživatel stravuje na pokoji.  
 

Poskytování péče 

Pomoc a podporu poskytují pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci. Základem sociální 
služby je individuální plánování, které je realizováno prostřednictvím individuálního plánu a plánu 
péče. Na základě individuálních potřeb uživatele a vyhodnocení stupně jeho závislosti na pomoci 
druhé osoby je sestaven uživateli plán péče. Rozsah poskytované péče vychází ze stupně závislosti 
uživatele na pomoci druhé osoby. Osobní cíle uživatele jsou realizovány prostřednictvím 
individuálního plánu. Individuální plán sestavuje pracovník v sociálních službách, tzv. klíčový 
pracovník společně s uživatelem. Prostřednictvím individuálního plánu uživatele realizuje své osobní 
cíle a přání. Klíčový pracovník plánuje s uživatelem běžné denní činnosti a pomáhá mu plnit jeho 
osobní cíl, sleduje jeho naplnění a průběžně ho vyhodnocuje společně s uživatelem.  

Plán péče je rozdělen na jednotlivé oblasti: Oblast běžné péče o osobu (patří sem oblékání, vstávání 
z lůžka, jídlo, pití), pomoc při zajištění hygieny (patří sem osobní hygiena, koupání, použití WC), plán 
rizik – zde jsou vytipována rizika, kterými je uživatel ohrožen (např. vznik dekubitů), pádů apod.). Tyto 
činnosti realizují pracovníci v sociálních službách.  
Sociálně terapeutické činnosti, výchovné a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktů, pomoc při 
uplatňování práv a zájmů realizují pracovníci sociálního úseku.  
Plán péče sestavuje klíčový pracovník společně s uživatelem a s pracovníkem ze sociálního úseku, 
aby činnosti z jednotlivých oblastí byly v souladu. Při poskytování sociální služby pracovníci podporují 
schopnosti a dovednosti uživatele, motivují ho k soběstačnosti, aby jeho závislost na sociální službě 
byla co nejmenší. Plán péče je aktualizován v pravidelných intervalech a při každé změně. Při 
poskytování péče se snažíme pracovat s riziky a pomocí preventivních opatření se snažíme 
předcházet ošetřovatelským komplikacím. Rizika jsou aktualizována průběžně dle stavu a dále 
v pravidelných intervalech.  

V průběhu letošního roku jsme pracovali na sestavování optimálních plánů péče v PC v novém 
programu IS Cygnus 2. Probíhaly opakované schůzky pracovních týmů zaměstnanců, na kterých jsme 
hledaly způsob, jak nastavit plány péče tak, aby byly individuální, odpovídaly potřebám uživatelů a 
zároveň by zjednodušily práci zaměstnancům. O správném nastavení plánů péče a její realizace 
svědčí i 6 pochval od rodinných příslušníků, které jsme v roce 2015 obdrželi. 

 



 

Sledovaná rizika 

  2014 2015 

Pády 79 28 

Dekubity 7 7 

 

Náklady a výnosy služby DOZP v roce 2014 a 2015 (v tis. Kč): 

Náklady 

 
2014 2015 

potraviny 2 918,26 2 929, 23 

ostatní materiál 1 174,12 1 589, 08 

energie 2 948,58 2 129,18 

opravy 890,68 502,23 

cestovné 3,58 3,80 

služby 933,71 1 198,57 

mzdy 14 197,96 16 389,71 

odvody mezd 4 788,88 5 535,69 

sociální náklady 295,14 338,42 

ostatní náklady 21,88 5,51 

poplatky 3,10 3,96 

opravné položky 79,65 0,00 

odpisy  285,44 291, 12 

drobný majetek 645,53 285,44 

správní a provozní režie 4 488,38 4 147,46 

N á k l a d y  c e l k e m 33 674,89 35 349,40 

 

  



 

Výnosy 

 2014 2015 

stravné 586,93 708,99 

pobyt  21 351,09 21 607, 78 

ostatní služby 3 602,78 4 606, 61 

převod z fondů 234,78 344, 76 

ostatní výnosy 427,57 354,39 

příjmy správa 136,71 111,46 

V l a s t n í    v ý n o s y    c e l k e m 26 339,86 27 733,99 

 

 

 

Hospodářský výsledek (v tis. Kč) 
 2014 2015 

Suma nákladů -33 674,89 -35 349,40 

Suma vlastních výnosů 26 339,86 27 733,99 

dotace MPSV 5 742,70 5 476,00 

dotace ÚP 771,03 1 050,57 

H o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k -821,30 -1088,84 

 

 

 

Kvantifikace ošetřovatelské péče 

 2013 2014 2015 

kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením 120 120 120 

počet uživatelů k 31.12. 117 117 115 

průměrný věk 80,2 80,5 79,9 

uživatelé s omezenou způsobilostí k právním úkonům 5 6 4 

uživatelé používající inkontinentní pomůcky 82 99 87 

uživatelé odkázáni na invalidní vozík 51 71 72 

uživatelé odkázáni na protetické pomůcky 35 32 34 

uživatelé v dispenzáři psychiatrické ambulance 38 40 39 

uživatelé v dispenzáři neurologické ambulance 26 19 19 

 

  



 

Příspěvek na péči rok 2014 rok 2015 

bez příspěvku 0 1 

I. stupeň = lehká závislost    5 1 

II. stupeň = středně těžká závislost 5 6 

III. stupeň = těžká závislost 11 5 

IV. stupeň = úplná závislost 19 24 
  

Porovnání výše příspěvku na péči DOZP rok 2014/2015 

 

V roce 2015 došlo k  nárůstu uživatelů závislých na pomoci druhé osoby ve IV. stupni PnP, což se 
významně odrazilo v náročnosti personální zajištění služby.  
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DOMOV PRO SENIORY 
(§ 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) 

 

Domov pro seniory je pobytová sociální služba určená osobám ve věku od 65 let, kteří mají sníženou 
soběstačnost a to zejména z důvodu věku. Je určen osobám, jejichž situace vyžaduje celodenní 
pomoc a podporu jiné fyzické osoby, a které již nemohou déle žít ve svém původním prostředí. 
Posláním sociální služby DS je zajistit důstojné podmínky a prostředí pro život uživatel, kteří se 
rozhodli čerpat pobytovou službu, umožnit uživatelům čerpat individuální pomoc a podporu v souladu 
s jejich potřebami, zdravotním stavem a sociální situací. Při poskytování služby zachovávat důstojnost 
uživatel a snažit se vytvářet životní podmínky srovnatelné s životem jejich vrstevníků, kteří žijí v 
přirozeném sociálním prostředí.  
 

Základní údaje o uživatelích služby DS za 2014 a 2015  

 

Pohlaví - Skladba uživatelů k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 

 2014 2015 

muži 35 35 

ženy 62 61 

 

Místo původního bydliště 

 2014 2015 

Jirkov 41 88 

Chomutov 45 7 

ostatní 11 1 

 

Věkové složení 

 2014 2015 

do 65 let 5 4 

65 až 85 let 46 52 

více než 85 let 46 40 

 

  



 

Nové nástupy a ukončení pobytu v jednotlivých letech 

 2013 2014 2015 

nové nástupy 26 16 33 

úmrtí 23 18 29 

návrat do domácího prostředí (jiného zařízení) 2 0 5 

 

Obložnost činila k 31. 12. 2015 - 96 %. 

 

Kvantifikace ošetřovatelské péče 

 2013 2014 2015 

kapacita Domova pro seniory 100 100 100 

počet uživatelů k 31.12. 99 97 96 

průměrný věk 82,2 83,3 83,2 

uživatelé s upravenou způsobilostí k pr. úkonům 4 3 3 

uživatelé používající inkontinentní pomůcky 70 72 67 

uživatelé odkázáni na invalidní vozík 36 47 40 

uživatelé odkázáni na protetické pomůcky 0 1 0 

uživatelé v dispenzáři psychiatrické ambulance 42 37 30 

uživatelé v dispenzáři neurologické ambulance 16 14 24 

 

Mezi základní činnosti sociální služby - Domova pro seniory patří poskytnutí ubytování, stravy a péče, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí sociálně terapeutických činností, 
aktivizačních činností a poskytnutí pomoci při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. Tyto činnosti jsou poskytovány individuálně uživatelům na základě jejich stupně závislosti 
na pomoci druhé osoby. Tyto podmínky jsou rovněž individuálně stanoveny v příloze č. 1 platné 

Smlouvy o poskytování pobytové sociální služby - Vymezení rozsahu péče. Nasmlouvaná péče je 
uživatelům poskytována multifunkčním týmem pracovníků různých profesí, kteří se přímo nebo 

nepřímo podílí na poskytování výše zmíněných sociálních služeb.  
 

Poskytování ubytování  
Uživatelům je poskytováno ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových ubytovacích jednotkách, 
které postupně renovujeme tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám uživatelů. Do renovace patří 
pokládání nové podlahové krytiny, výměna opotřebovaného nábytku včetně osvětlení.  Malování 
místností se snažíme realizovat s přihlédnutím na přání uživatel. V roce 2015 jsme na ubytovacích 
jednotkách povlékly všechny lůžka do nového ložního povlečení. 
Mezi základní činnosti poskytované služby patří také pravidelný úklid a praní prádla, které jsou 

zajištěny i v odpoledních hodinách, o víkendech a státních svátcích vlastním personálem. Praní 
osobního a ložního prádla probíhá v prádelně, která se nachází v přízemí objektu Mládežnická. 



 

Pracovnice prádelny kromě praní prádla také zajišťují jeho drobné opravy a značení osobního prádla 
jmenovkami uživatel, čímž se předchází jeho ztrátám. 
 

Poskytování stravy 

V Domově pro seniory je strava celodenně zajištěna vlastním stravovacím provozem. Stravu 
podáváme 6 x denně, uživatelé mají možnost si individuálně vybrat oběd ze tří jídel a večeři ze dvou 

jídel z  předem zveřejněného jídelního lístku. Uživatel si stravu vybírá sám. Pokud potřebuje při výběru 
vhodné stravy podpořit, je mu nápomocen pracovník v sociálních službách, nebo i rodinný příslušník. 
Na skladbu jídelníčku, vyváženost a pestrost stravy dohlíží nutriční terapeut, který také v případě 
potřeby dietního stravování či jiných individuálních potřeb sestaví uživateli individuální jídelníček. 
Uživatelé se stravují v patrových jídelnách nebo ve společné jídelně, kde se snaží udržovat etiku 
stolování a stravování.  
 

Poskytování péče  

Péči poskytují pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci na základě individuálně 

sestaveného plánu péče, který je zaměřený na přání a potřeby uživatel. Rozsah poskytované péče 
vychází ze stupně závislosti uživatele na pomoci druhé osoby a z jeho aktuálních a skutečných 
potřeb. Osobní cíl neboli přání uživatele je realizováno prostřednictvím individuálního plánu a za 
pomoci referujícího (klíčového) pracovníka uživatele. Plán péče je rozdělen do několika oblastí. 
Oblast běžné péče o osobu, pomoc při zajištění hygieny zabezpečují pracovníci v sociálních službách. 
Na vytipování rizik, kterými je uživatel ohrožen (např. vznik dekubitů, pádů apod.) a sestavení plánu 
rizik spolupracuje pracovník v sociálních službách s pracovníkem zdravotního úseku. Pracovníci 
sociálního úseku zajišťují oblast sociálně terapeutických činností, aktivizačních činností a pomoci při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na plánu péče se tedy 
podílejí výše zmínění pracovníci pod vedením referujícího (klíčového) pracovníka a uživatele. Při 
realizaci individuálně sestaveného plánu péče pracovníci podporují schopnosti a dovednosti uživatele, 
motivují ho k soběstačnosti, aby jeho závislost na pobytové sociální službě byla co nejmenší.  
V letošním roce nám při sestavování individuálních plánů péče vydatně pomáhal nový program IS 
Cygnus 2, což pro mnohé zaměstnance znamenalo procházet dalším školením, kde se vzdělávali 
v novinkách tohoto programu. Probíhaly opakované schůzky pracovních týmů za účelem optimálně 
nastaveného plánování poskytování služeb, kde velkou měrou přispěli pracovníci sociálně 
terapeutického úseku. Můžeme zodpovědně říci, na základě zpětné vazby od uživatelů i jejich 
rodinných příslušníků, že se nám toto podařilo.  
 

Zavedli jsme více aktivizačních i individuálních činností, došlo také k navýšení spolupráce se školami 
a školkami. Vítanou novinkou pro uživatele bylo zavedení PC klubu, pod vedením jednoho z řad 
dobrovolníků, který seznamuje uživatele s výpočetní technikou a moderní komunikací. O kvalitě 
poskytované péče vypovídají také pochvaly a stížnosti od uživatelů nebo jejich rodinných příslušníků. 
Během roku 2015 přišlo na poskytovanou službu 8 stížností (z nichž 2 byli neoprávněné) a 9 pochval 
zaměřených na péči o uživatele. 
Díky výměnnému zahraničnímu programu působil v našem domově dobrovolník z Německa, který se 
věnoval uživatelům a byl nápomocen při mnohých aktivitách.  



 

Přehled monitorovaných událostí 

  2014 2015 

Výskyt dekubitů 2 1 

Sledování příjmu stravy (vznik malnutrice) 13 10 

Pády 45 30 

Incident 1 5 

Úrazy 3 5 

 

Nepatrný nárůst byl zaznamenán v oblasti incidentů a úrazů. K navýšení incidentů došlo v důsledku 
nárůstu počtu uživatelů, kteří nerespektují práva spolubydlících a mají snahu je omezovat ve svůj 
prospěch.  Práce v sociálních službách je náročná jak po stránce psychické, tak i po stránce fyzické.  
 

Za účelem profesionálního zvládání incidentů proběhlo v roce 2015 několik vzdělávání zaměřených na 
zvládání krizových situací, psychohygienu atd. Zaměstnanci mohou také využívat skupinové, nebo 
individuální supervize pod odborným vedením.  
Úrazy jsou důsledkem neopatrnosti uživatelů, u kterých to může být zapříčiněno jejich zhoršeným 
zdravotním stavem – průměrný věk v Domově pro seniory je 83,1 let. 
 

Náklady a výnosy služby DS v roce 2015 (v tis. Kč) 
Náklady 

 2014 2015 

potraviny 3 041,93 2 937,26 

ostatní materiál 816,52 880,98 

energie 3 304,97 2 923, 65 

opravy 1 012,29 470, 80 

cestovné 0,17 1,10 

služby 993,62 1 033, 17 

mzdy 11 655,65 11 860, 04 

odvody mezd 3 937,93 4 009, 50 

sociální náklady 233,85 241,58 

ostatní náklady 6,49 3,65 

odpisy  309,86 325, 85 

drobný majetek 314,31 55,91 

správní a provozní režie 3 699,84 3 125,41 

N á k l a d y  c e l k e m 29 327,43 27 868,90 

 



 

Výnosy 

 2014 2015 

stravné 1 354,13 1 254, 33 

pobyt  17 260,63 17 503, 59 

ostatní služby 2 586,58 2 622,38 

převod z fondů 143,18 200,68 

ostatní výnosy 254,91 181,14 

příjmy správa 112,69 87,14 

V l a s t n í    v ý n o s y    c e l k e m 21 712,12 21 849,26 

 

Hospodářský výsledek 

 2014 2015 

Náklady -29 327,43 -27 868,90 

Vlastní výnosy 21 712,12 21 849,26 

dotace MPSV 5 339,70 4 500,00 

dotace ÚP 232,40 190, 43 

KÚ – odpisy transfer  18,75 

H o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k -2 043,21 -1 310,46 

 

 

Příspěvek na péči 

 rok 2014 rok 2015 

bez příspěvku na péči 14 13 

I. stupeň = lehká závislost 20 22 

II. stupeň = středně těžká závislost 22 9 

III. stupeň = těžká závislost 18 28 

IV. stupeň = úplná závislost 23 24 

 

  



 

Přehled příspěvku na péči DS rok 2014/2015 

 

 

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Zajišťuje ošetřovatelskou péči, která je uživatelům poskytována formou ošetřovatelského procesu. Ten 

se skládá z plánovaných ošetřovatelských aktivit, ze systému kroků a postupů, realizovaných při 
ošetřování uživatele/pacienta. Ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanou všeobecnou sestrou, 
která splnila předpoklady pro výkon zdravotnického pracovníka. 

V organizaci je ošetřovatelská péče aplikována prostřednictvím primárních sester. Primární sestra má 
přiděleny konkrétní pacienty, o které se stará od jejich přijetí až po ukončení pobytu. O každém 
pacientovi vede ošetřovatelskou dokumentaci. Je povinna sesbírat ošetřovatelskou anamnézu, 
zhodnotit pacienta, stanovit ošetřovatelskou diagnózu a sestavit plán ošetřovatelské péče. Za pomoci 
ostatních všeobecných sester zajistí provádění realizací ošetřovatelské péče a na závěr zhodnotí 
efekt plánu a péče. Primární sestra systematicky vytipovává ve spolupráci s ostatními pracovníky 
rizikové situace, které mohou v průběhu pobytové služby nastat a ohrozit zdraví nebo bezpečí 
pacienta. Hodnocení rizik slouží k vytipování rizik u pacienta a nastavení preventivních opatření, 
pomocí kterých by mělo být ohrožení pacienta minimalizováno. Vytipovaná zdravotní rizika jsou 
součástí ošetřovatelského plánu a plánu péče. Prevenci rizik realizují všichni zaměstnanci na všech 
úrovních řízení poskytované služby. 

Hrazená zdravotní péče je poskytována na základě písemné ordinace lékaře a je plně hrazena 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nehrazená zdravotní péče je poskytována na základě 
písemné ordinace lékaře a není účtována k úhradě žádné zdravotní pojišťovně. Ošetřující personál 
neposkytuje žádné indikované nadstandardní ošetřovatelské výkony, které by si pacient měl platit 
sám. Ošetřovatelské výkony jsou realizovány na základě svobodného souhlasu pacienta a to 
verbálního či neverbálního. 
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Poskytování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb upravuje platná legislativa 
a tzv. Zvláštní smlouvy, uzavřené mezi organizací a zdravotními pojišťovnami ČR. 
 

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 

 

Ošetřovatelská rehabilitační péče 

Je prováděna kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem ošetřovatelské 
rehabilitace na základě indikace lékaře. 
Pracovník ošetřovatelské rehabilitace, je členem týmu všeobecných sester a je nositelem výkonu. 
Realizuje ošetřovatelské intervence ordinované lékařem, které jsou zaměřené na ošetřovatelskou 
rehabilitaci. 

Pracovníci ošetřovatelské rehabilitace mají k dispozici ultrazvuk, biolampu, solux, rotoped, vibrační 
desku, motoped a tělocvičnu.  Používají techniky bazální stimulace a ergoterapie. 
Pro masáže celého těla a dolních končetin pracoviště disponují vířivou vanou – perličkou. 
Zvláštní péče je věnována uživatelům upoutaných na lůžko, kde individuální cvičení tvoří polovinu 
veškeré péče pracovníka ošetřovatelské rehabilitace. Jednu čtvrtinu péče tvoří vertikalizace a nácvik 
chůze uživatelů, z dvaceti procent je využívána přístrojová technika a pět procent tvoří reflexní 
masáže. 
 

Lékařská péče 

Lékařská péče je zajišťována smluvním praktickým lékařem zdravotní pojišťovny, který dochází do 
našeho zařízení 2x týdně. 
Lékařská péče je prováděna v místnosti k tomu určené, v areálu zařízení. 
Do zařízení dochází:  

· 1x měsíčně odborná lékařka – psychiatrička 

· 2x měsíčně odborná lékařka – dermatoložka 

Ostatní odborná vyšetření jsou realizována dle ordinace ošetřujícího lékaře v odborných ambulancích 
lékařů specialistů, za doprovodu ošetřujícího personálu. 
Dopravu na odborná vyšetření rovněž zajišťuje ošetřující lékař. 
 

V zařízení je uplatňováno právo svobodné volby svého praktického lékaře. V odpoledních a nočních 
hodinách a o víkendech je dle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první 
pomoci, či zdravotnickou záchrannou službou pomocí linky 155. V případě potřeby je pro uživatele 

zajišťována hospitalizace v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení – dle ordinace lékaře 

 



 

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
(§ 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) 

 

V roce 2015 došlo ke sloučení  pečovatelské služby a osobní asistence v jednu sociální službu 
tj. Pečovatelská služba. Pečovatelská je realizována prostřednictvím terénních služeb poskytovaných 
osobám ve věku od 7 let, kteří mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodu zdravotního 
postižení, chronického onemocnění a mentálního postižení a také seniorům. Terénní služby se 
individuálně plánují v oblastech, v nichž mají uživatelé určité schopnosti sníženy a u kterých daná 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována příjemci služby po celý rok od 
pondělka do pátku od 7,00 – 15,00 hodin na adrese uvedené ve smlouvě nebo na místě dohodnutém 
mezi poskytovatelem a příjemcem služby. Během roku 2015 se několikrát poskytovala služba i v jiném 
čase, což lze individuálně domluvit. 
Pečovatelskou službu poskytujeme na území města Jirkova a v přilehlých  obcích  (Vrskmaň, Otvice, 
Březno, Vysoká Pec, Drmaly, Pesvice, Zaječice, Strupčice). Sociální službu poskytuje 1 vedoucí 
sociální pracovník a 6 kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách, kteří realizují plán péče dle 
sjednané zakázky. Služba  je  uživateli poskytována  za úhradu, která je účtována   dle skutečně 
spotřebovaného  času  na poskytnutí pomoci. Cena je  dle platného ceníku, který je přílohou smlouvy 
o poskytování sociální služby.  

S uživateli je individuálně plánován osobní cíl, který je pravidelně hodnocen, zda došlo k naplnění 
osobního cíle  pomocí poskytované sociální služby a event. zda bude v osobním cíli 
uživatel  pokračovat  nebo  bude  osobní cíl ukončen.  
 

Za účelem zjišťování zpětné vazby a ověření si kvality poskytovaných služeb byla během roku 
vedoucím  sociálním pracovníkem provedena několikrát návštěva  u uživatelů v domácním prostředí. 
Všichni uživatelé byly s poskytovanými službami spokojeni. Uživatelé i jejich rodinní příslušníci si 
uvědomují, že díky poskytovaným službám se jim prodloužil pobyt v domácím prostředí.  
 

Během roku nastoupilo na trvalý pobyt do různých zařízení pouze 16 uživatelů sociální služby 

z celkového počtu 189 uživatelů.  

  



 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UŽIVATELÍCH PEČOVATELSKÉ SLUŽBY   

Pohlaví 

 
2014 2015 

muži 57 54 

ženy 189 135 

 

Věkové složení 

 
2014 2015 

do 65 let 22 20 

65 až 85 let 172 129 

více než 85 let 52 40 

 

Rozsah působnosti 

  
2014 2015 

zajištění a rozvoz obědů 

Jirkov 65 52 

Vrskmaň 1 1 

Otvice 1 1 

Zaječice 1 0 

ostatní služby 
Jirkov 170 191 

Strupčice 8 8 

 

  



 

Náklady a výnosy služby PS v roce 2015 (v tis. Kč) 

Náklady 

 2014 2015 

ostatní materiál 111,74 76,74 

energie 699,22 771,97 

opravy 49,74 37,17 

cestovné 2,00 5,60 

služby 143,77 151,33 

mzdy 945,62 1 583,31 

odvody mezd 324,07 531,66 

sociální náklady 18,84 23,32 

ostatní náklady 6,53 12,62 

odpisy  20,65 13,59 

správní a provozní režie 388,53 445,20 

drobný majetek 11,00 0,00 

vyřazené pohledávky 2,56 9,52 

n á k l a d y    c e l k e m 2 724,27 3 662,03 

 

Výnosy 

 2014 2015 

pobyt 1 812,62 1 786, 01 

ostatní služby 441,38 956,24 

ostatní výnosy 14,19 27,07 

příjmy správa 11,83 10,78 

v l a s t n í    v ý n o s y    c e l k e m 2 280,02 2 780,10 
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Oblasti poradenství v r. 2015

Hospodářský výsledek 

 2014 2015 

Náklady -2 724,27 -3 662,03 

Vlastní výnosy 2 280,02 2 780,10 

dotace MPSV 35,00 332,00 

dotace ÚP - 132,35 

h o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k - 409,25 - 417,58 

 

TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SLUŽBY  

ODBORNÉ PORADENSTVÍ  
(§ 37 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) 

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno v Sociální poradně Jirkov ambulantní formou a 
v přirozeném prostředí uživatelů i terénní formou. Dlouhodobě, kvalifikovaně, bezplatně a také 
anonymně poskytujeme pomoc a poradenství osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, 
osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Do cílové 
skupiny spadají dále osoby komerčně zneužívané, zdravotně postižené ve věku od 19 do 64 let a 
senioři ve věku od 65 let. 

  



 

Odborné poradenství, které poskytujeme, členíme do čtyř skupin: 

Odborné sociální poradenství 
Uživatelé poradny využívají nejvíce dluhového poradenství, konkrétně pak nejvíce je zájem o pomoc 
s oddlužením, při řešením finanční krize, sjednání splátkového kalendáře u věřitele, pomoc při řešení 
návštěvy exekutora. Další velkou oblastí je pomoc při řešení úpravy styku a určení výživného, 
pěstounské péče, osvojení, vymáhaní výživného v ČR i do zahraničí apod. Součástí služby OSP je 
také poradenství v oblasti zaměstnanosti, bydlení a zprostředkování dalších služeb poradny a to 
právního a psychologického poradenství. 

Terénní sociální práce 

Tuto službu poskytujeme v přirozeném prostředí uživatelů, v sociálně vyloučených lokalitách, na 
ubytovně a to formou základního sociálního poradenství. Uživatelé poradny využívají nejvíce 
poradenství v oblasti dávek, důchodů, bydlení a zaměstnání a rekvalifikace. V rámci terénní práce 
pomáháme při komunikaci s úřady, lékaři, soudy, bankami apod. Terénní práce je v Sociální poradně 
Jirkov zaměřena zejména na pomoc seniorům a zdravotně postiženým žijícím v přirozeném domácím 
prostředí a osobám, které o ně pečují. 
Proto jsme také v roce 2015 realizovali přednášku v Senior klubu Jirkov, jejíž cílem byla snaha 
upozornit na nejčastější nástrahy, které číhají na seniory v rámci podomního prodeje, změny 
dodavatele energií, předváděcích akcí a vysvětlit možnosti jejich řešení. Po této přednášce se několik 
seniorů samo odvážilo přijít do Sociální poradny a požádali o pomoc např. s tím, že se stali obětí 
podomního prodejce, nebo zakoupili zboží na předváděcí akci, zadlužili se při uzavření smlouvy na 

koupi zázračného léčivého přístroje, nebo že mají problém se splácením své půjčky. Proto jsme se 
rozhodli v přednáškách i v dalším roce pokračovat.  

V rámci terénní sociální práce se dále individuálně věnujeme uživatelům ubytovaným na Ubytovně a 
podporujeme je v řešení jejich sociální situace. V tomto roce prošly úspěšně již zavedeným systémem 
tréninkového bydlení na ubytovně 2 osoby, celkem za dobu existence tr. bytu již 6 osob. Všichni, kteří 
dosud prošli tímto prostupným bydlením, se osvědčili a získali kompetence pro samostatné bydlení. 

Právní poradenství 
Registrovaným uživatelům sociální poradny poskytujeme bezplatné právní poradenství zejména v 
oblasti práva rodinného, pracovního, občanského a dluhového. V tomto roce jsme zaznamenali 

zvýšený zájem o pomoc při řešení pracovně právních problémů, nejčastějším důvodem návštěvy 
právníka byla nevyplacené mzda, řešení pracovních úrazů apod. Největší zájem je stále o rodinné 
poradenství, tj. poradenství v oblasti rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, úpravě styku 
s dětmi při rozvodu apod.  

Specializované poradenství / psychologické, mediace  
Registrovaným uživatelům poradny poskytujeme také bezplatnou psychologickou pomoc např. při 
potížích po rozchodu nebo rozvodu, při partnerských problémech, při výchovných problémech s dětmi, 
předluženosti, ztráty blízké osoby, po propuštění z výkonu trestu.  
Tuto pomoc zajišťuje v poradně zkušený pedagog, psychoterapeut a mediátor v jedné osobě.  



 

Mediátor je odborník na řešení konfliktů, komunikaci, vyjednávání, se speciálním výcvikem v metodě 
mediace. Mediátor pracuje s emocemi obou stran, komunikačními bariérami a šumy. V sociální 
poradně projevili i v tomto roce zájem o mediaci zejména rodiče dětí po rozvodu nebo rozchodu 
partnerství. Rodiče u nás hledají možnost své problémy bezpečně probrat a získat nezávislý pohled 
odborníka. Do sociální poradny přicházejí zejména poté, co se opakovaně a dlouhodobě snaží sami 
neúspěšně konflikty vyřešit u soudu a často na pokraji vyčerpání. Ve většině případů vyhledávají tuto 
službu rodiče dobrovolně, ale objevují se i případy, kdy rodičům účast na mediačním jednání u nás 
v poradně nařídí pracovník oddělení sociálně právní ochrany dítěte nebo přímo soud. Ve srovnání s 
projednáním sporu u soudu je mediace založena na hledání dohody a spokojenosti obou stran, je 
rychlejší a také méně finančně nákladná. V převážné většině případů pak výsledkem mediací je 
fungující dohoda, která je pak pro rodiče podkladem pro soudní jednání.  

V důsledku zvýšeného zájmu ze strany rodičů a ostatních zainteresovaných subjektů o naše 
specializované služby, jsme přistoupili v tomto roce k navýšení kapacity poskytovaných intervencí, což 
se projevilo i ve statistických ukazatelích. I nadále však zůstává nepokrytá poptávka po 
specializovaných službách. 

Počet poskytnutých intervencí ( 1 intervence = 30 minut ) 

 

Denní počet intervencí 12. V roce 2015 jsme evidovali 323 nových zájemců o naše služby. Termín 
konzultace je vždy sjednán s ohledem na individuální požadavky zájemců a kapacitní možnosti 
poradny.   
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Počet poskytnutých konzultací v r. 2015 oproti r. 2014 (1 KONZULTACE = 30 - 60 MINUT) 

 2014 2015 

Počet poskytnutých konzultací v rámci ambulantní služby OSP 1366 1398 

Počet uživatelů terénní služby 97 97 

Počet uzavřených smluv 253 238 

Počet anonymních kontaktů 191 65 

Počet poskytnutých konzultací v rámci právního poradenství 106 139 

Počet poskytnutých konzultací v rámci psychologických služeb 58 80 

Počet mediací 16 23 

Počet zpracovaných návrhu na oddlužení 19 36 

 

Náklady a výnosy služby Sociální poradny 

 2014 2015 

Ostatní materiál 20,97 20,38 

energie 30,15 12,54 

cestovné 1,40 1,50 

služby 16,04 69,37 

mzdy 590,08 615,52 

Odvody z mezd 153,14 165,70 

Sociální náklady 6,06 6,88 

Drobný majetek  7,10 

Celkem 817,84 898,99 

Dotace 467,00 464,00 

HV -350,84 -434,99 

  



 

UBYTOVNA PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ  
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 

· 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 uživatelé, instalovány protipožární dveře. 

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

· Rok 2012-Rekonstrukce v bytech č.2 a č.3, kde byly ve dvou místnostech zřízeny   „Nocležny“ 
(4 a 6 lůžek) 

· Rok 2013 – Instalace kouřových hlásičů, protipožárních dveří, proběhla rekonstrukce balkónů 
u části bytů a byl instalován bojler na teplou vodu 

Obnova vnitřního vybavení Ubytovny je realizováno z vyřazeného nevyhovujícího majetku MěÚSS 
Jirkov. Náklady na tuto obnovu jsou tudíž nulové. 

 

Rok 2014  

· v dubnu 2014  rekonstrukce WC a koupelny v prostorách recepce 

· v září 2014 vyvložkování komínů + oprava zdiva 

· v průběhu roku 2014 malování objektu ubytovny 

· v průběhu roku 2014 výměna starého nábytku a vybavení ubytovacích jednotek za novější  

· v průběhu roku 2014 částečná oprava fasády ( vyzdění otvorů po topení ) 

· na podzim roku 2014 výměna el. pračky 

· v průběhu roku 2014 doplnění kuchyní v ubytovacích jednotkách rychlovarnými konvicemi 

· v prosinci roku 2014 provedena celková revize el. vedení + jističů 
 

Rok 2015  

· v  lednu 2015 zakoupena nová LCD TV 

· v lednu 2015 výměna starého PC za nový v kanceláři vedoucího 

· v lednu 2015 výměna starého el. bojleru za nový 

· v lednu 2015 kompletní výměna všech garnyží za nové včetně nových záclon 



 

· v únoru 2015 výměna starých lůžek za novější   

· v březnu 2015 zakoupena nová el. pečící trouba pro uživatele 

· v červnu 2015 malovaní všech ubytovacích jednotek a společenských prostor objektu 

ubytovny 

· v srpnu 2015 malovaní prostor recepce, oprava podlah a výměna krytiny (linolea) v prostorách 
recepce a kanceláře vedoucího Ubytovny  

· v září 2015 oprava vstupního vchodu + přidělání stříšky nad vchod 

· v prosinci 2015 malování chodeb, schodiště včetně zábradlí objektu ubytovny 

 

Služby spojené s ubytování 
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. 
 

Formy ubytování: 

· Ubytování na nocležně je na vícelůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením a je 

určeno pouze k přespání. Kapacita nocležny je 10 lůžek. 
 

Využití nocležny v roce 2015  

 

poznámka: lůžkoden = počet dní v měsíci násoben kapacitou nocležny 

 
Přepočet kapacity na 

lůžkoden 
Obsazená 

kapacita na lůžkoden 
Procentuální využití 

nocležny 

Leden 310 103 33,23% 

Únor 280 53 18,93% 

Březen 310 66 21,29% 

Duben 300 148 49,33% 

Květen 310 107 34,52% 

Červen 300 60 20,00% 

Červenec 310 46 14,84% 

Srpen 310 54 17,42% 

Září 300 28 9,33% 

Říjen 310 41 13,23% 

Listopad 300 28 9,33% 

Prosinec 310 88 28,39% 

Celkem 3650 822 22,52% 



 

· Ubytování na ubytovně je možné využít v ubytovacích jednotkách na dvoulůžkových nebo 
třílůžkových pokojích se společnou kuchyňkou a společným sociálním zařízením. 
 

Využití ubytovny v roce 2015 

 

K
a

p
a

c
it

a
 

lů
že

k 

O
b

sa
ze

n
á 

lů
žk

a
 k

 

p
o

sl
ed

n
ím

u
 d

n
i v

 
m

ěs
íc

i 

N
eo

b
sa

ze
n

á 
lů

žk
a 

k
 p

o
sl

ed
n

ím
u

 d
n

i 
v 

m
ěs

íc
i 

V
yu

ži
tí

 n
ab

íd
k

y
 

s
tr

a
v

y
 (

m
ís

tn
í)

 

V
yu

ži
tí

 n
ab

íd
k

y
 

p
ra

n
í p

rá
d

la
 (

m
ís

tn
í)

 

V
yu

ži
tí

 n
ab

íd
k

y
 

o
ša

ce
n

í 
(m

ís
tn

í 
i c

iz
í)

 

Leden 28 23 5 0 0 3 

Únor 28 27 1 0 1 2 

Březen 28 28 0 1 3 8 

Duben 28 28 0 1 2 9 

Květen 28 27 1 2 0 3 

Červen 28 25 3 1 1 3 

Červenec 28 23 5 1 0 9 

Srpen 28 22 6 1 2 2 

Září 28 25 3 1 2 2 

Říjen 28 24 4 2 0 3 

Listopad 28 24 4 2 2 7 

Prosinec 28 22 6 2 0 6 

Celkem za rok 14 13 57 

 

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. 
  



 

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. Velkým problémem je 
nedostatek vhodného bydlení pro tyto osoby, nefunkční systémy společenské podpory, nezájem 
a spíše odpor veřejnosti k jejich integraci. Špatné zkušenosti okolí s jejich soužitím a neochota 
respektovat potřebu specifických podmínek pro své zapojení do společnosti. Mnohdy se tito lidé 
dostávají do pasti, ze které skoro nelze ven. Ztrácí motivaci a zvykají si na způsob života, který se jim 
za čas začne i líbit. Stávají se snadnou kořistí různých překupníků pronajímatelů bytů, kteří na jejich 
bezvýchodné situaci dále participují. Z níže uvedené statistiky vyplývá, že nejčastějším důvodem 
ukončení pobytu je nezájem ze strany klienta o další využití Ubytovny. Ve velké většině se jedná o 
klienta, kteří nemají zájem svou životní situaci řešit a nemají ani zájem měnit způsob života. 
 

Důvody ukončení pobytu v Ubytovně za rok 2015 

Vlastní bydlení 
Nezájem o 
ubytování 

Porušení DŘ Hrubé por. DŘ Ostatní 

11 15 2 5 7 

 

· 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. Bydlení 
v tréninkovém bytě je na dobu určitou maximálně na dobu 12 měsíců.  
Ubytování v tréninkovém bytě je většinou prvním velkým úspěchem po mnoha nezdarech 
těchto osob. Přidělení tréninkového bytu podléhá pravidlům, která jsou zapracovaná ve 
vnitřních předpisech organizace a jsou k dispozici zájemcům v odborné sociální poradně a na 
Ubytovně. 

  



 

Náklady a výnosy služby v roce 2014 a 2015 ( v tis. Kč) 
 

Náklady 

 2014 2015 

ostatní materiál 96,83 124,97 

energie 410,15 433,79 

opravy 76,46 138,45 

služby 140,37 280,89 

cestovné 0,07 0,00 

mzdy 1 196,75 1 250,18 

odvody mezd 401,10 412,49 

sociální náklady 16,15 13,05 

správní a provozní režie 172,14 168,31 

Drobný majetek 31,90 0,00 

Opravné položky 4,05 0,00 

n á k l a d y    c e l k e m 2 545,97 2 822,13 

 

Výnosy 

 2014 2015 

pobyt 1 000,47 996,85 

ostatní služby 1,58 1,74 

ostatní výnosy 2,90 0,96 

příjmy správa 5,24 4,11 

v l a s t n í    v ý n o s y    c e l k e m 1 010,19 1 003,66 

   

h o s p o d á ř s k ý   v ý s l e d e k -1 535,78 - 1 818,47 

 

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

U Dubu a nebo využít možnost spolupráce s terénním sociálním pracovníkem, který pravidelně do 
objektu dochází. Ve spolupráci se sociálními pracovníky odborné sociální poradny se uživatel zapojí 
do tvorby individuálního plánu, pomocí kterého se mu snaží kvalifikovaní zaměstnanci pomáhat řešit 
jeho závažnou životní situaci.  
 

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.  
Každý dobrovolník, je pro výkon dobrovolnické služby pojištěn. Pojištění dobrovolníků v MěÚSS Jirkov 
zajišťovalo v roce 2015 Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem. Pojistná smlouva je sjednaná 
u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Tato pojistná smlouva je sjednána pro případ úrazu a 
odpovědnosti pojištěného (dobrovolníka) za škodu, způsobenou při výkonu dobrovolnické služby.  
 

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 prosince roku 2015 se do programu Dobrovolníci pro MěÚSS Jirkov zapojilo 32 dobrovolníků 
z Ubytovny pro osoby bez přístřeší. Kdy odpracovali 4 053 dobrovolnických hodin. Hodnota odvedené 
práce je 572 081,- Kč. Současně v jednom kalendářním měsíci bylo zapojeno průměrně 2,7 
dobrovolníků. 
 

  



 

 

ŘÍZENÍ KVALITY 
 

V roce 2015 MěÚSS Jirkov udržoval a rozvíjel zavedený systém managementu kvality efektivním 
zlepšováním svého dosavadního systému, jeho procesů a činností, prostřednictvím realizace interních 
auditů, nápravných/preventivních opatření. Výrazný podíl na prostřednictvím funkčního kontrolního 
systému, který je neoddělitelně spjatý s řízením rizik.  

INTERNÍ A EXTERNÍ KONTROLY V MĚÚSS JIRKOV 

Přehled provedených interních kontrol 

 

Interní kontroly 

Za rok 2015 bylo provedeno všemi vedoucími pracovníky celkem 965 interních kontrol. Z toho 186 

kontrol s výsledkem neshoda. Jednalo se pouze o provozní neshody, přičemž většina neshod se 
týkala nedodržení stanoveného postupu ze strany zaměstnanců organizace. Dílčí neshody 

a doporučení byly řešeny formou nápravných opatření. 
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Přehled provedených externích kontrol 

 

 

Poznámky k přehledu kontrol kde nebyla výsledkem shoda: Kontrola BOZP/PO, realizována 
společností Tribap s.r.o., která zajišťuje pravidelné preventivní prohlídky. Při kontrole byla zjištěna dílčí 
neshoda, byla uznána a napravena.  
 

Kontrola zřizovatele: kontrolní výbor zastupitelstva -  Předmětem kontroly byla Kontrola vyřizování 
přijatých žádostí o ubytování v Domově pro seniory, v Domově pro osoby se zdravotním postižením 
a v bytech s pečovatelskou službou. Kontrola neshledala žádné neshody, na základě zjištěných 
skutečností, doporučil kontrolní výbor zastupitelstvu města zvážit následující: 

a) možnost instalace kamerového systému v jednotlivých objektech MěÚSS, popřípadě jiného 
technického prostředku pro kontrolu příchodů a odchodů osob - přijato 

b) možnost zřízení bezbariérového sociálního zařízení na jednotlivých pokojích seniorů – přijato 

 

Kontrola úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ústí nad Labem Předmětem kontroly bylo 
hospodaření s veřejnými prostředky, cílené programy k řešení zaměstnanosti. Kontrolou byla zjištěna 
neshoda, která je v jednání. 
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ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATEL FORMOU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Dotazníkové šetření se týkalo spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami a se zaměstnanci 
MěÚSS Jirkov. Šetření se zúčastnilo 119 ze 172 uživatelů. Zúčastnilo se tedy 69,2 % respondentů. 
Dotazníky uživatelé vyplňovali v průběhu měsíce října. Ze šetření vyplynulo, že naprostá většina 
uživatelů je spokojena nejen se zaměstnanci a kvalitou poskytovaných služeb ale mají také pocit, že 
je o ně pečováno s úctou a respektem.   

Hodnocení práce zaměstnanců MěÚSS Jirkov 
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Hodnocení kvality poskytovaných služeb v MěÚSS Jirkov 

 

 

Hodnocení spokojenosti s provozem kantýny 

V květnu 2015 proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli a zaměstnanci MěÚSS Jirkov, jehož cílem 
bylo zjistit názory na provoz kantýny v objektu Domova pro seniory Mládežnická a Domova pro osoby 

se zdravotním postižením U Dubu. Celkem bylo odevzdáno 187 vyplněných dotazníků. Vyhodnocení 
spokojenosti s provozem kantýny je u většiny uživatelů i uživatelů kladné. Uživatelé DS byli se 

službami spokojenější. Důvodem byla hlavně delší otevírací doba a nabídka širšího sortimentu.  
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Přehled podnětů, stížností a pochval v roce 2015 

 

V průběhu roku 2015 bylo přijato 10 interních podnětů, které byly přezkoumány a shledány jako 
oprávněné. V rámci uvedených podnětů byla přijata dílčí opatření. Dále bylo přijato 15 stížnosti na 
poskytované služby. Jednalo se o 3 stížnosti neoprávněné a 11stížností vyhodnocených jako 
oprávněné, přičemž 2 stížnosti byly totožné, uvedené oprávněné stížnosti byly vyřešeny ke 
spokojenosti uživatelů a jejich rodinných příslušníků.  
Pochval a poděkování od uživatelů, jejich rodinných příslušníků a známých za poskytovanou péči. 
bylo přijato celkem 35. 
 

Management rizik 

Nejvýznamnějším nástrojem managementu rizik poskytované péče jsou Realizační týmy. Realizační 
týmy slouží nejen jako prevence vzniku mimořádné situace, ale také jako nástroj k řešení určitých 
problémů ze strany uživatele, ale i personálu. V neposlední řadě slouží také jako podpora při adaptaci 
seniora na nové prostředí. Předmětem činnosti realizačních týmů je včas vytipovat, určit a ošetřit 
rizikové situace a najít jejich optimální řešení.  
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V roce 2015 proběhlo celkem 696 realizačních týmů (dále jen RT), z toho 142 RT zaměřených na 
předávání informací před nástupem a po nástupu nového uživatele. Následujících 117 RT se 

zaměřením na ukončení adaptačního procesu, 99 RT po návratu uživatele z hospitalizace. Na základě 
monitorovaných událostí bylo svoláno 223 RT, konflikt a incident se řešil na 8 RT. Zbývajících 107 
uskutečněných RT se týkalo stěhování uživatel, případové práce, nastavení terapeutických činností. 

ZÁVĚR 
 

Výroční zpráva za rok 2015 obsahuje údaje a informace, které svědčí o vysokém nasazení 
zaměstnanců všech zaměstnanců, kteří se na výsledku podíleli. Dlouhodobým cílem celé organizace 
je poskytovat komplexní sociální služby na vysoké úrovni, zachovávat a rozvíjet důstojný život našich 
uživatelů, podporovat dovednosti, zvyky a respektovat životní postoje každého jedince. Prioritou je 

soustavné udržování a zvyšování kvality poskytovaných služeb, které přispívají k dobré pověsti 
a k udržení dobrého jména MěÚSS Jirkov. 

V roce 2015 se nám podařilo především díky nadprůměrnému nasazení většiny zaměstnanců splnit 
stanovené cíle, pevně věřím, že se nám toto podaří i v roce 2016. Ještě jednou děkuji všem kolegům 
za jejich přístup ke uživatelům, za budování pevné a důvěryhodné firmy. 

 

Mgr. Šulcová Eva 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


