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Úvodní slovo ředitelky MěÚSS, p.o.

Vážené dámy, vážení pánové,
výroční zpráva Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, kterou Vám předkládám,
obsahuje souhrn informací a údajů důležitých pro ucelený náhled na činnost.
V úvodní části Vás chci informovat o činnosti a celkovém hospodaření organizace za
rok 2013. Městský ústav sociálních služeb poskytuje široký rozsah služeb, mezi které patří
jak registrované služby, tak i prostupné bydlení, které není registrovanou sociální službou.
MěÚSS Jirkov patří na území Jirkova mezi významné zaměstnavatele, v současné době
disponuje s cca 200 pracovními místy. Pro snadnější orientaci jsou ve výroční zprávě
zpracovány jednotlivé služby samostatně, jako samostatná střediska. První část výroční
zprávy obsahuje souhrnné informace vztahující se k hospodaření a činnosti organizace jako
celku. V druhé části Vám předkládám činnost jednotlivých středisek a jejich hospodaření.
Rok 2013 byl pro nás významný v mnoha směrech. Jedním z velmi náročných úkolů,
který jsme v roce 2013 realizovali, bylo snížení kapacity lůžek u registrované služby
Domova pro osoby se zdravotním postižením a to ve prospěch vzniku Domova se zvláštním
režimem. Reagovali jsme tím na zvyšující se poptávku po službách, které jsou určené
klientům se specifickými potřebami, která se promítla i do jednání při tvorbě komunitního
plánu města Jirkova. Příprava vycházela z analýzy potřeb zájemců, kterou jsme mapovali
prostřednictvím evidence čekatelů. Analýza potvrdila celospolečenský vývoj, z kterého
jasně vyplývá prodlužující se věk populace, což v důsledku vede k narůstajícímu počtu
zájemců se specifickými potřebami. Příprava této transformace byla náročná a to nejen
administrativně, ale náročná byla i její realizace.
Od 1. 1. 2013 jsme zahájili provoz Domova se zvláštním režimem. DZR vznikl
transformací 40 lůžek Domova pro osoby se zdravotním postižením. Změna sebou přinesla
spoustu nároků na personál obou služeb, který musel v krátké době výrazně změnit
podmínky, velké změny se odehrávaly jak v prostředí, tak v systému organizace práce. To
vše probíhalo za plného provozu.
Výše uvedená změna vyžadovala odbornou přípravu, cílené vzdělávání a podporu
zaměstnanců a jejich přípravu na práci v prostředí s vysokou mírou stresových faktorů.
Dalším neméně důležitým cílem našeho snažení, který se promítal do činnosti roku
2013, je postupná humanizace služeb, jejímž cílem je individualizace péče o klienty vedoucí
ke zvyšování kvality poskytované péče na profesionální úrovni. Individuální přístup
propracovaný do dílčích procesů poskytovaných služeb má v MěÚSS Jirkov dlouhodobý
trend a jeho výsledky se odráží ve vysoké poptávce po našich službách.
V průběhu roku jsme zaváděli systémové změny v oblasti hospodaření, jejichž cílem
bylo dosažení co největších úspor. Prostředkem k dosažení cíle v úspoře v oblasti energií
bylo zahájení spolupráce s odbornou neziskovou organizací Energie pod kontrolou, o. p. s.
Dopad této úspory se promítne v dlouhodobém horizontu. Další oblastí, kde byly
realizovány systémové změny s dopadem na hospodaření, byla oblast nakládání
s majetkem. Přidělení limitu odpovědným osobám vedlo k hospodaření s jednotlivými
komoditami. V roce 2013 jsme se zaměřili na oblast úklidových detergentů a dezinfekčních
prostředků.

STRÁNKA 2

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

Výroční zpráva 2013

Financování organizace je vícezdrojové. Kromě příspěvku zřizovatele a dotací státu
se aktivně snažíme získávat finanční prostředky od sponzorů, z nadací a také z dotačních
titulů evropského i státního charakteru. V roce 2013 jsme byli úspěšní. Díky nadační
podpoře jsme získali prostředky k výstavbě relaxační místnosti na DZR. Podařilo se také
získat podporu pro dobrovolnickou činnost a preventivní projekt s antidluhovou tématikou.
V květnu jsme v rámci projektu „Auto pomáhá seniorům“ přebrali osobní automobil Renault
Kangoo, který máme ve výpůjčce po dobu 6-ti let za symbolickou cenu 1,- Kč ročně pro
potřeby seniorů a organizace. Nerada bych zapomněla také na dar od nadace Bariéry 77 ve
formě PC sestav pro seniory. Více rozepsáno v samostatné kapitole výroční zprávy
Odměnou za vysoké nasazení zaměstnanců v péči o seniory byl úspěch
v mezinárodním projektu „Poslání pečovat“. S příběhem „Srdce lva a ruka ženy“ se v
soutěži umístil Jirkov na prvním místě. Výhrou bylo morální ocenění nelehké práce, která je
pro pečující posláním, zviditelnění našich služeb a také šek na 15 000,- Kč a kávovar, který
jsme využili při zřízení klubové kavárny pro seniory.
Jednou z tradičních událostí byla i letos konference „Nové přístupy v péči o seniory“,
které se zúčastnili odborníci z oblasti gerontologie, geriatrie a psychologie se zaměřením na
humanizaci sociálních služeb prostřednictvím individualizované péče. Obohacením
v letošním roce byla účast zástupkyně kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Marie
Lukasové a zástupce Otevřené aliance asistivních technologií, Ing. Petra Panýrka.
Perličkou byl workshop s gerontooblekem v němž si mohli účastníci vyzkoušet, jak vidí a
vnímá svět senior.
Ukončení projektu lokální partnerství Jirkov se přeneslo do spolupráci s úřadem
vlády. V průběhu roku jsme byli osloveni o sepsání příspěvků a přednesení dobré praxe na
poli platformy zabývající se aktivizující politikou zaměstnanosti, konceptem prostupného
zaměstnávání a antidluhovou problematikou.
Současný trend transformace sociálních služeb slučuje dva hlavní směry.
Deinstitucionalizaci, která je systémová, dlouhodobá a orientovaná více na určité cílové
skupiny klientů sociálních služeb a humanizaci sociálních služeb, která přináší jiný pohled
na klienta. Jednotlivé kroky a změny, které byly v roce 2013 realizovány v MěÚSS jsou
v souladu s principy humanizace služeb. Výše uvedené směry transformace sociálních
služeb orientované na individuální přístup ke klientovi jsou stěžejní vizí systému
managementu kvality aplikovaném v MěÚSS, p. o.

Mgr. Eva Šulcová
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Základní údaje

Název organizace:

Městský ústav sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace

Sídlo organizace:

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov

Identifikační číslo:

46787682

Daňové identifikační číslo:

CZ46787682

Statutární orgán-ředitelka:

Mgr. Eva Šulcová

Telefon/fax:

+420 474 684 431 / +420 474 684 308

e-mail:

info@meussj.cz
www.meussj.cz

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

Poslání organizace
Posláním organizace bylo a je prostřednictvím služeb podporovat, zachovat a rozvíjet
důstojný život našich klientů. Při naplňování tohoto poslání vycházíme z individuálních
potřeb klienta. Základním pilířem služeb je důraz na podporu a zachování původních
dovedností a zvyků s respektováním životních postojů každého jednotlivce.

Vymezení předmětu činnosti
P ŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JE ZŘÍZENA ZA ÚČELEM :
poskytování sociálních a zdravotních služeb v pobytových zařízeních,
poskytování ambulantních sociálních služeb,
poskytování terénních sociálních služeb na území města Jirkov,
provozování ubytovny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby, kterým
sociální vyloučení hrozí (tato činnost je prováděna mimo režim
registrovaných sociálních služeb)
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P ŘEDMĚT ČINNOSTI :
Předmětem činnosti jsou sociální služby, které zahrnují:
sociální poradenství,
služby sociální péče,
služby sociální prevence.

Pro poskytování sociálních služeb jsou u Krajského úřadu v Ústí nad Labem zaregistrovány
následující služby: domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov
se zvláštním režimem, odlehčovací služba, pečovatelská služba, služba osobní asistence,
odborné sociální poradenství.
Mimo režim sociálních služeb zajišťujeme v rámci hlavní činnosti provoz ubytovny pro osoby
bez přístřeší, tj. poskytnutí přenocování a zajištění podmínek pro osobní hygienu. V rámci
ubytovny poskytujeme oboustranně prostupné služby pomoci v nouzi spojené se ztrátou
ubytování. Ubytování je poskytováno na dobu přechodnou, v prostupném režimu –
nocležna, ubytovna, bytová jednotka tréninkového bydlení.
Doplňková činnost
Aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých
zaměstnanců, je zřizovatelem organizaci povolena tato doplňková činnost:
hostinská činnost,
praní a mandlování prádla,
poskytování zdravotnických služeb v oboru ošetřovatelství a fyzioterapie
v rámci Nestátního zdravotnického zařízení,
organizování vzdělávání a školení v oblasti sociálních služeb.
MěÚSS Jirkov je příspěvková organizace financovaná z více zdrojů, pod hlavičkou
organizace jsou provozovány služby:
domov pro osoby se zdravotním postižením, – U Dubu 1562, Jirkov
domov se zvláštním režimem – U Dubu 1562 Jirkov
odlehčovací služba - U Dubu 1562, Jirkov
domov pro seniory – Mládežnická 1753, Jirkov
pečovatelská služba – U Dubu 1562, Jirkov
osobní asistence – U Dubu 1562, Jirkov
odborné sociální poradenství – U Dubu 1562, Jirkov
ubytovna pro osoby bez přístřeší – B. Němcové 1059, Jirkov
Výše uvedené služby jsou v hospodaření organizace vedeny jako samostatná střediska.
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Správa budov ve výpůjčce
Organizace poskytuje služby ve třech budovách, které má ve výpůjčce od města Jirkova.
Na těchto svěřených objektech provádíme nutné opravy a údržbu z vlastních prostředků.
Budovy ve správě:
U Dubu 1562
Mládežnická 1753
Boženy Němcové 1059
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Technický stav budov ve výpůjčce
U Dubu 1562

Jde o komplex pětipodlažní budovy U Dubu 1562, situovaný ve středu města.
V tomto objektu sídlí následující služby a organizační složky:
- Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP),
- Domov se zvláštním režimem - od 1. 1. 2013 (DZR)
- Odlehčovací služba,
- vedení Pečovatelské služby a Osobní asistence,
- vedení MěÚSS, které zajišťuje pro všechna ostatní střediska a činnosti
komplexní personální, ekonomický a provozní servis.
- Sociální poradna Jirkov
T ECHNICKÝ STAV BUDOVY :
Budova byla uvedena do částečného provozu v roce 1989, do plného provozu
včetně kuchyně v roce 1990.
Plastová okna - výměna v roce 2003 v obytné části a 2006 ostatní – dotace
MPSV.
Rozvody vody – výměna v obytné části v roce 2006, zbývající část (kuchyň)
v roce 2009 z rozpočtu MěÚSS.
Výtahy – 1 x lůžkový výtah s náhradním zdrojem.
− 3 x osobní výtah bez náhradního zdroje.
Střecha – v roce 2011 byla provedena oprava nad ubytovací částí.
V celém objektu je však s přihlédnutím na omezenou pohyblivost klientů
nedostatečná kapacita náhradních zdrojů v případě nutnosti vypnout elektrický
proud (při požáru) a zajištění evakuace osob.
V roce 2012 jsme z vlastních prostředků vyměnili podlahové krytiny ve dvou
podlažích ošetřovatelského oddělení Domova pro osoby se zdravotním
postižením. Náklady byly po předchozím schválení Radou města, částečně
hrazeny z investičního fondu MěÚSS.
V roce 2012 byla přijata úsporná opatření - namontována světla na fotobuňku,
úsporné žárovky.
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V roce 2013 jsme pokračovali:
o malování pokojů dle potřeby, výměna podlahových krytin, WC mís a
umyvadel dle potřeby,
o výmalba oddělení a patrových jídelen a aplikování ochranných prvků na zeď
jídelny a středové chodby,
o drobné investice na výzdobu oddělení - garnyže na středové chodby, nové
závěsy, nástěnné hodiny na zeď pro uživatele k trénování orientace v čase,
o natírání topných těles radiátorů,
o s výměnou podlahové krytiny ve zbývajících podlažích ošetřovatelských
oddělení Domova pro osoby se zdravotním postižením.

V roce 2013 byla z prostředků města Jirkova opravena střecha budovy stravovacího
provozu.
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Mládežnická 1753

Komplex šestipodlažní budovy Mládežnická 1753 je situovaný v příjemném prostředí na
okraji sídliště.
V tomto objektu sídlí následující služby a organizační složky:
∼ Domov pro seniory
∼ Dům s pečovatelskou službou Mládežnická
T ECHNICKÝ STAV BUDOVY :
budova dokončena a uvedena do provozu v roce 1994,
plastová okna,
střecha je původní - prováděny pouze drobné opravy,
budova byla v roce 2001 zateplena,
V roce 2013 bylo provedeno:
o odvodnění a zpevnění plochy atria (drenáž, výsyp, výměna části
zatravňovací dlažby, snížení obruby apod.) upraven příjezd pro sanitní vozy,
požárníky, upraven bezbariérový přístup,
o úprava pracovní kuchyňky 5.p.(kuch. linky, skříňky, obložení,..) – příprava
studených večeří, svačin, atd.
o úprava společné kuchyňky 4.p.(kuch. linky, skříňky, obložení,..) – klubová
činnost, zázemí pro klienty, kteří si chtějí sami „něco uvařit“
o úprava pokojů (nábytek, malba, linolea) – celková rekonstrukce 2 pokojů
o úprava spisovny - nové regály, výmalba
o průběžné výměny světelných zdrojů na pokojích klientů a v budově zlepšení prostředí, nižší energetická zátěž
o oprava vzduchotechniky - výměna čerpadla
o oprava střechy (drobná)
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Ubytovna 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
T ECHNICKÝ STAV BUDOVY :
budova z konce 50. let postavená jako obytný dům s 9 nájemními byty, v roce 2006
kdy MěÚSS budovu převzal, byla dlouhodobě neudržovaná,
plastová okna (vyměněna v roce 2007),
celková oprava interiérů v roce 2008-10 (oprava koupelen, štukování stěn, malování
bytů, schodiště, úprava sklepních prostor),
rozvody vody (výměna v roce 2008),
vytápění – plynové (rekonstrukce v roce 2008),
střecha – v roce 2010 opravené okapy, střecha je funkční,
Rok 2011 - Do všech bytů, kde jsou ubytováni klienti, instalovány protipožární dveře.
Rok 2012 - Rekonstrukce bytu č.8 o velikosti 1+1 pro 1 klienta - tréninkové bydlení
Rok 2012 - Rekonstrukce v bytech č.2 a č.3, kde byly ve dvou místnostech zřízeny
• „Nocležny“ (4 a 6 lůžek)
Rok 2013:
o v lednu bylo instalováno, na základě požadavku hasičů, do každého
bytu, pokoje, kuchyňky a nocležen celkem 25 kouřových hlásičů,
o v únoru bylo instalováno na chodbách ubytovny „nouzové osvětlení“,
o v měsíci březnu ke kamerám, které monitorují vchod na ubytovnu a
dětské hřiště v přilehlém okolí ubytovny, bylo instalováno nahrávací
zařízení,
o v měsíci březnu byly dle požadavku hasičů, do nocležen v bytech č.2 a
č.3 instalovány protipožární dveře,
o v měsíci září byl instalován další bojler na teplou vodu, jako rezerva pro
nocležny (ženy/muži).
V roce 2013 byly z prostředků města opraveny balkony v bytech 4, 6, 7 a 9.
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Hospodaření MěÚSS Jirkov, p. o.
Hospodaření organizace se řídí zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění a směrnicemi a pokyny vydanými Radou města Jirkova
pro příspěvkové organizace. MěÚSS je napojen na rozpočet města příspěvkem na činnost,
který je schvalován Zastupitelstvem města.

MěÚSS zpracovává a předkládá Radě města ke schválení všechny skutečnosti, které
významně ovlivňují hospodaření organizace, a to především:
plán nákladů a výnosů,
plán odpisů dlouhodobého majetku a jeho případné změny v průběhu roku,
přijaté sponzorské dary,
změny ve výši úhrad od klientů,
organizační schéma a počty zaměstnanců.
Pro snížení energetické náročnosti, která je významnou položkou v nákladech organizace,
navázal MěÚSS spolupráci s občanským sdružením „Energie pod kontrolou“. Zástupci
tohoto občanského sdružení prověřili možnosti úspor v oblasti čerpání energií a předložili
návrh řešení změny zapojení měření odběru el. energie v domově pro seniory
v Mládežnické.
Pokračujeme s výměnou osvětlovacích těles na chodbách za osvětlení s čidlem na pohyb.
Úsporná opatření byla provedena v oblasti užívání čisticích prostředků – detergentů.
Výdejová místa byla centralizována a na určených místech nainstalovány směšovače přímo
na vodovodní baterie. Tímto opatřením, kdy je potřebná dávka detergentu přidána
automaticky při čerpání vody určené k úklidu by nemělo docházet k plýtvání tímto
materiálem.
N ÁKLADY A VÝNOSY ZA OBDOBÍ LEDEN AŽ PROSINEC 2013 ( V TIS . K Č )
plán 2013
7 500

skutečnost 2013
7 379,53

ostatní materiál

2 750

2 795,21

101,64

energie

8 275

8 793,28

106,26

opravy

1 000

1 020,61

102,06

cestovné

20

17,18

85,90

reprefond

30

25,81

86,03

služby

3 777

3 778,10

100,03

mzdy

39 000

39 238,84

100,61

soc. a zdr. pojištění

13 150

13 207,14

100,43

600

650,88

108,48

potraviny

FKSP

%
98,39
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při
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160

161,43

100,89

10

6,95

69,50

1 610

1 553,47

96,49

850

834,36

98,16

0

32,80

750

933,79

124,51

79 482

80 429,38

101,19

2 200

2 244,60

102,03

pobyt a služby

47 800

48 457,77

101,38

ostatní služby

7 800

7 649,61

98,07

úroky

100

88,82

88,82

ostatní příjmy

800

1 049,41

127,43

převod z fondů

560

471,30

84,16

59 260

59 961,51

101,18

13 678

13 678,00

100,00

6 082

6 082,00

100,00

dotace zřizovatel - projekty

12

71,70

597,5

DHM z transferu - odpisy

20

18,76

93,80

430

621,69

144,58

79 482

80 433,66

101,20

0

4,28

ostatní náklady
odpisy
opravné položky
drobný dlouhodobý majetek
náklady

celkem

stravné

vlastní výnosy
celkem
dotace MPSV
dotace zřizovatel

Úřad práce
výnosy

celkem

hospodářský
výsledek

-

P ODÍL JEDNOTLIVÝCH NÁKLADŮ NA CELKOVÝCH NÁKLADECH
v tis. Kč
podíl na celkových nákladech v %
potraviny

7 379,53

9,18

ostatní materiál

2 795,21

3,48

energie

8 793,28

10,93

opravy

1 020,61

1,27

služby

3 77810

4,70

42,99

0,05

odvody z mezd

39 238,84

48,78

soc. náklady

13 207,14

16,42

650,88

0,81

161,43

0,20

1 553,47

1,93

mzdy

pojištění zaměstnanců při prac.
úrazu
ostatní náklady
odpisy
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933,79

1,16

32,80

0,04

80 429,38

100

potraviny
ostatní materiál
energie
opravy
cestovné
reprefond
služby
mzdy
odvody
FKSP
pojištění zam.
poplatky
ostatní náklady
odpisy
drobný majetek
opravné položky

P ODÍL JEDNOTLIVÝCH VÝNOSŮ NA CELKOVÝCH VÝNOSECH
podíl na jednotlivých výnosech
v tis. Kč
v%
stravné
2 244,60
2,79
pobyt a služby

48 457,77

60,25

ostatní služby

7 649,61

9,50

88,82

0,11

1 049,41

1,30

471,30

0,59

13 678,00

17,01

dotace zřizovatel

6 153,70

7,65

dotace ÚP + KÚ

640,45

0,80

80 433,66

100,00

úroky
ostatní příjmy
převod z fondů
dotace MPSV

celkem
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stravné
pobyt
ostatní služby
výnosy z prodeje majetku
úroky
ostatní příjmy
převod z fondů
dotace stát
dotace zřizovatel
ÚP
dotace-projekty
ÚK-odpisy

D OTACE POSKYTOVANÁ MPSV NA ZAREGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
sociální služba

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

domov pro seniory

6 951

6 434

5 655

5 400

5 000

10 049

9 099

7 995

7 650

5 400

1 080

1 033

1 000

668

668

pečovatelská služba

0

0

22

20

20

osobní asistence

0

182

200

200

200

odborné soc. poradenství

0

274

275

239

390

domov se zvláštním
režimem
celkem za rok

0

0

0

0

2 000

18 080

17 022

15 147

14 177

domov pro osoby se ZP
odlehčovací služba

rok 2013

13 678

Personální údaje, práce s lidskými zdroji
Při umísťování pracovníků v organizaci rozhodují jejich znalosti, schopnosti a dovednosti.
Cílem řízení lidských zdrojů v MěÚSS je umísťování správných lidí ve správnou dobu na
správné místo.
MěÚSS má stanovenou organizační strukturu, která je zpracovaná v organizačním
schématu. Ředitel organizace je do své funkce ustanoven zřizovatelem (Radou města).
Funkce ředitele, který je zároveň statutárním zástupcem, je vykonávána na základě
jmenovacího dekretu.
Řízení lidských zdrojů je v organizaci čtyřstupňové. Součástí řízení je delegování úkolů a
plná zastupitelnost jednotlivých vedoucích zaměstnanců.

STRÁNKA 14

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

Výroční zpráva 2013

Plánování lidských zdrojů je nedílnou součástí strategie řízení lidských zdrojů, která vede ke
zvyšování kvality poskytovaných služeb. Promítá se do finančního plánu, plánu činnosti a
plánů vzdělávání. Cílem plánování lidských zdrojů je získat a udržet si potřebné počty
zaměstnanců s odpovídajícími kompetencemi. Plánování mzdových prostředků je součástí
finančního plánu, který je předkládán každoročně zřizovali. K 31. 12. 2013 pracovalo
v MěÚSS 202 zaměstnanců včetně zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni na VPP.

MěÚSS a prostupné zaměstnávání
Městský ústav sociálních služeb má s prostupným zaměstnáváním dlouholeté zkušenosti.
Intenzivněji a systematicky se této oblasti věnuje již od roku 2006. Výrazným impulzem bylo
převzetí ubytovny pro osoby bez přístřeší pod správu MěÚSS. Praxí jsme si ověřili, že je
ideální pokud dlouhodobě nezaměstnaný jedinec má šanci projít všemi třemi stupni
prostupného zaměstnávání.
Prvním stupněm by měla být práce, kde mají tyto osoby šanci získat dovednosti a znalosti
související s fungováním světa zaměstnání tak, aby byli schopni na trhu pracovních
příležitostí uspět, v prostupném zaměstnávání v MěÚSS je to dobrovolnická činnost. Dál je
vhodné doplnění rekvalifikace, vzdělání. S tím souvisí i podporované či různým způsobem
dotované pracovní místo, kdy jako zaměstnavatel příliš neriskujeme a navíc zaměstnání
takovýchto lidí přináší i určité benefity pro organizaci. A ten třetí stupeň je již zařazení
pracovníka do běžného pracovního režimu.
Prvním stupněm v našich podmínkách byla nejdříve veřejná služba, nyní dobrovolnická
činnost. Druhým stupněm jsou veřejně prospěšné práce (dále jen VPP) a tím třetím je již
vstup na legální pracovní trh.
Od roku 2005 do konce roku 2013 jsme zaměstnali 28 osob na VPP, 5 z nich ještě
v současné době tuto práci vykonává, 4 ukončili pracovní poměr a 9 zůstalo v naší
organizaci. Z těchto 9 jich 5 pro naši organizaci pracuje dosud a 4 odešli do jiného
pracovního poměru. Celkově to vnímáme jako úspěch. Každého třetího pracovníka, který
u nás vykonával VPP, jsme byli schopni zaměstnat či vyslat dále na legální trh práce.
Č LENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE POHLAVÍ K 31. 12. 2013:
muži
ženy
celkem

Č LENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE PROFESÍ K 31. 12. 2013:
muži
THP
3
střední zdravotní personál
0
pracovníci v soc. službách
3
sociální pracovníci
0

19
183
202

ženy
14
29
72
8

celkem
17
29
75
8
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0
13
19

4
56
183

4
69
202

Č LENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ K 31. 12. 2013:
nejvyšší dosažené vzdělání
muži
základní
1
střední s výučním listem
15
střední s maturitou
2
vyšší odborné
0
vysokoškolské
1
celkem
19

ženy
18
84
67
4
10
183

celkem
19
99
69
4
11
202

Č LENĚNÍ PODLE VĚKU ZAMĚSTNANCŮ :
věk
muži
do 30 let
1
30 až 40 let
3
40 až 50 let
8
více než 50 let
7
celkem
19

ženy
20
45
45
73
183

celkem
21
48
53
80
202

Č LENĚNÍ PODLE DOBY TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ V M Ě ÚSS:
doba trvání
muži
ženy
celkem
do 5 let
13
92
105
5 až 10 let
1
18
19
více než 10 let
5
73
78
celkem
19
183
202
P RŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA ZAMĚSTNANCŮ :
hrubá mzda

rok 2008
15 325,-

rok 2009
16 249,-

rok 2010
16 521,-

rok 2011
16 206,-

rok 2012
16 811,-

rok 2013
16 842,-

Péče o zaměstnance
MěÚSS se jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb snaží o neustálé zvyšování
kvality služeb, které se rozhodlo potvrdit certifikací ISO 9001. V rámci příprav na certifikaci
došlo, mimo jiné, také k hloubkovému přezkoumání systému vzdělávání a péče
o zaměstnance. Ověřili jsme si, že kvalita poskytovaných služeb se odvíjí od problematiky
kvalifikačních předpokladů v návaznosti na kompetence pracovníků v sociálních službách.
Profesionální výkon zaměstnanců, spolu s jistotou a bezpečným prostředím pro klienty, lze
zajistit pouze s pracovníky, kteří mají potřebné a požadované dovednosti, znalosti a
vědomosti a dostatečnou profesní sebedůvěru. Zákon 108/2006Sb. o sociálních službách
s odkazem na kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách a sociální
pracovníky potvrzuje, že klíčovou roli při poskytování dalšího vzdělávání mají
zaměstnavatelé.
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Pro potřeby dlouhodobého vzdělávání byla vypracována analýza vzdělávacích potřeb
zaměstnanců MěÚSS Jirkov. Cílem analýzy bylo zjištění vzdělávacích potřeb u pracovníků
v pomáhajících profesích ve vztahu k jejich profesním kompetencím za účelem zkvalitnění
péče o klienty. Z analýzy jsme sestavili oblasti vzdělávání, které zrcadlí potřebu
zaměstnanců i zaměstnavatele. Tyto oblasti jsou zahrnuty do plánu vzdělávání na období
2013 – 2014.
Nedílnou součástí vzdělávání jsou také supervize a stáže u jiných poskytovatelů. V rámci
stáží mají naši pracovníci možnost sdílení zkušeností z praxe a ověřování, že systém
kvality, který je nastaven v MěÚSS je na vysoké úrovni. Jednou z metrik kvality
poskytovaných pobytových služeb je schopnost poskytovatele nabízet individuální službu
formou individuálního přístupu ke klientovi. Z tohoto důvodu je vzdělávání zaměstnanců
nedílnou součástí zvyšování kvality. Povědomí o možnostech individuálního čerpání služby
zvyšuje možnost uplatnění MěÚSS jako poskytovatele na trhu sociálních služeb.
Vzdělávací aktivity (akreditované vzdělávání, neakreditované vzdělávání, supervize i stáže)
mají vliv na prorůstový potenciál organizace. Proškolováním zaměstnanců MěÚSS Jirkov
podporujeme zaměstnance a pomáháme tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Zvýšení
kvality ovlivňuje pozitivní reference na naše služby, což se pozitivně promítá ve zvyšování
zájmu veřejnosti o námi poskytované služby.

Dobrovolnictví v MěÚSS
K významnému rozvoji došlo v roce 2013 v oblasti dobrovolnictví při MěÚSS. Došlo ke
zřízení Dobrovolnického centra při MěÚSS Jirkov, které i nadále pracuje pod záštitou
Dobrovolnického centra, o. s. v Ústí nad Labem v rámci Manažerské akreditace
dobrovolnické služby III, akreditované u MV ČR.
Vznikem dobrovolnického centra došlo ke strukturalizaci dobrovolnické činnosti, která byla
rozdělena na níže uvedené programy.
Dobrovolníci v sociálních službách:
Dobrovolník zde působí jako společník uživatelů sociálních služeb nebo pomáhá při
aktivizačních činnostech pro uživatele.
Dobrovolníci pro MěÚSS Jirkov:
Jsou dobrovolníci, kteří manuální prací a svou zručností pomáhají udržovat prostředí, ve
kterém se pohybují uživatelé služeb MěÚSS Jirkov.
Dobrovolníci se také zapojují do všech akcí pořádaných MěÚSS Jirkov a pomáhají
s aktivizační činností uživatelů.
Dobrovolníci ochotníci:
Tento program probíhal v roce 2013 naposledy. Jeho členkami byly seniorky z pěveckého
sboru Jirkovské seniorky. Dobrovolnický program zaštitoval jejich uměleckou činnost.
Činnost sboru pod záštitou MěÚSS skončila v prosinci 2013.
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ODPRACOVANÉ

PŘEPOČTENÁ

DOBROVOLNICKÉ

HODNOTA

HODINY

DOBROVOLNICKÝCH

14

196,5

KČ
27 736

23

4 102,5

579 067,90

24
61

92
4 391

12 985,80
619 789,65

HODIN V

Dobrovolníci
v sociálních
službách
Dobrovolníci pro MěÚSS
Jirkov
Dobrovolníci ochotníci
Celkem

V roce 2013 v Dobrovolnickém centru aktivně vykonávalo dobrovolnickou činnost 61
dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 4 391 dobrovolnických hodin. Dobrovolnická
hodina je podle Českého statistického úřadu ohodnocena na 141,15 Kč. Hodnota
odvedené dobrovolnické práce v MěÚSS Jirkov se dá vyčíslit na 619 789,65 Kč.

Projekty a dotační tituly
Také v roce 2013 jsme se aktivně snažili získat finanční i hmotnou podporu formou grantů,
dotačních akcí a sponzorství.

Evropské sociální fondy:
V roce 2013 jsme aktivně žádali o podporu z ESF. Oslovili jsme i další donátory a nadace
podporující sociální služby, zejména sociální služby zaměřené na seniory.
Samostatně jsme se ucházely o grant z ESF na podporu vzdělávání sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách ve výzvě A7, náš projekt splnil kritéria, ale bohužel nebyl
podpořen.

Minigrant Veolia:
V březnu 2013 jsme za pomoci dobrovolnice p. Hany Šmídové podali žádost o podporu
formou Minigrantu. Podporu jsme žádali na zřízení a vybavení relaxační místnosti
Snoezelen pro zdravotně a duševně postižené. Cílem bylo vytvořit takové prostředí pro
klienty, které by pomáhalo zlepšit kvalitu jejich života, bojovalo proti ageismu a soc. exkluzi
a prostřednictvím senzorické stimulace působilo jako prevence a podpůrná léčba jejich
onemocnění.
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Náš projekt byl podpořen, slavnostní předávání vítězných minigrantů proběhlo 5. 6. 2013
v salonku sportovního areálu Benedikt v Mostě. Získali jsme 50 000,- Kč na zřízení a
vybavení místnosti.
Místnost byla upravena (nové sociální zařízení, podlahová krytina, výmalby apod.) a
vybavena relaxačními vaky, masážním křeslem a dalšími doplňky, které mají účel
stimulovat smysly klientů.

Poslání pečovat:
Poslání pečovat je mezinárodní projekt firmy SCA, a.s., letos jsme se zúčastnili v kategorií
příběhů. S naším příběhem popisujícím život našich klientů v Domově pro osoby se
zdravotním postižením se jménem „Srdce lva a ruka ženy“ jsme se umístili na prvním místě
v ČR: Slavnostní předávání cen proběhlo 27. 9. 2013 v brněnském divadle Reduta. Vyhráli
jsme kávovar a šek na 15 000,- Kč, které jsme utratily za vybavení pro klienty 3. A 4. patra
DOZP. Na tomto patře žijí klienti, jejichž příběh vyhrál. :
Díky výhře se podařilo upravit a dovybavit pokoje klientů:
- ochranné fólie a prvky na zeď
- závěsy na chodby
- nové garnýže
- police do pokojů klientů
- drobné dekorativní předměty.
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Konto bariéry 77
Od nadace bariéry 77 jsme získali podporu ve formě tří repasovaných PC sestav. Díky
jejich podpoře jsme otevřeli na objektech U Dubu i Mládežnická pravidelné kurzy – základy
práce na PC.
Cílem kurzů je zlepšení psychosociálních podmínek klientů, rozšíření nabídky k využití
volného času a možnost další komunikace s rodinou a okolím pomocí moderních
technologií. V neposlední řadě kurz poslouží jako efektivní nástroj proti mentální deterioraci
klientů.

72 hodin
Připojili jsme se k celostátnímu dobrovolnickému projektu. Co bylo hlavním cílem projektu?
Zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit
je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc
vnímat svět kolem sebe. Za pomoci dobrovolníku z Jirkova, Chomutova a Kadaně jsme
uspořádali pohádkovou cestu pro děti z Prohandicapu.

Projekty podpořené kulturní komisí Jirkov:
Společně proti předlužování 2013:
Již tradičně se školáci se seniory učili, jak na dluhy. V období od března do června 2013
proběhl v MěÚSS Jirkov již třetí ročník úspěšného preventivního projektu Společně proti
předlužování. Projekt byl letos rozšířen o cílovou skupinu veřejnosti. Opět byl rozdělen do
několika fází – přednášky s antidluhovou tématikou, vyhlášení soutěže o nejlepší slogan pro
sociální poradnu Jirkov, projektové dny a slavnostní ukončení projektu. Přes sedmdesát
dětí jirkovských škol a seniorů prošlo úkoly na šesti stanovištích. Projektové dny probíhaly
koncem května a jejich cílem bylo prohloubit finanční gramotnost zároveň s prevencí
předlužování. Slavnostní zakončení proběhlo v kulturním domě, kde měli účastníci

STRÁNKA 20

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

Výroční zpráva 2013

projektových dní možnost, stějně jako v minulých ročnících, pobavit se a zároveň poučit.
Celé dopoledne bylo doplněno programem „Když chceš, tak to dokážeš“ v podání Radka
Bangy.

Podpora činnosti dobrovolníků při MěÚSS:
V rámci projektu „Podpora činnosti dobrovolníků při MěÚSS Jirkov“ bylo do dobrovolnické
činnosti zapojeno v roce 2013 celkem 55 osob.
Cíle projektu bylo podpořit zlepšování psychosociálních podmínek, kvality života a zdraví
obyvatel tak, aby byl vytvořen fungující systém dobrovolnické služby, který nenaruší provoz
zařízení MěÚSS a vhodně doplní práci odborného personálu. Dobrovolnictví je svobodně
zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Není to oběť, ale
přirozený projev občanské zralosti. Dobrovolnictví je zejména o profesionalitě. Podpora
získaná na dobrovolnickou činnost byla využita na supervize a péči o dobrovolníky.

Systém managementu kvality
Do oblasti systému managementu kvality se nejvíce promítá reengineering organizace,
jehož nedílnou součástí je tvorba a revize stávajících vnitřních předpisů v souladu s pravidly
normy ISO 9001. Reengieneering je zaměřen na procesní řízení.

Politika kvality MěÚSS v roce 2013
Stanovená politika kvality v roce 2013 vycházela z hlavního účelu organizace daného
Zřizovací listinou a z vize organizace – tj. poskytovat komplexní sociální služby a služby
pomoci v nouzi na vysoké odborné úrovni.
Prioritou MěÚSS bylo soustavné dodržování kvality služeb. Kvalitou rozumíme stupeň
plnění požadavků, které vycházejí z norem nastavených platnou legislativou, současnou
společností a individuálních potřeb jednotlivých cílových skupin, pro něž jsou služby určeny.
Každému zájemci a uživateli je věnována individuální pozornost s cílem splnit jeho
oprávněné požadavky.

STRÁNKA 21

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

Výroční zpráva 2013

MěÚSS v rámci své strategie funkčního a efektivního řízení procesů
poskytování služeb a kvality poskytovaných služeb vycházela z níže uvedených
zásad politiky kvality:
•
Pro stávající uživatele služeb poskytovat služby v kvalitě, která plně odpovídá
požadavkům uvedeným v uzavřených smlouvách, dle individuálně nastaveného
plánu.
•
Přenášet do kvality poskytovaných služeb dlouholeté zkušenosti.
•
Uplatňovat při řízení kvality procesní přístup
•
Provádět veškerá dostupná opatření, která účinně zamezí vzniku stížností uživatelů či
jejich rodinných příslušníků a splní jejich oprávněná očekávání. Plnou spokojenost
uživatelů bude MěÚSS soustavně sledovat a vyhodnocovat.
•
Rozvíjet kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců s důrazem na výchovu nových
odborníků, inspirovat zaměstnance k rozvoji jednotlivých prvků kvality a k neustálému
zlepšování systému řízení kvality.
•
Získávat nové a udržovat stávající zákazníky poskytováním komplexních služeb,
zajišťujících plně jejich požadavky.
•
U laické i odborné veřejnosti z řad pečovatelů zvyšovat povědomost o úrovni kvality
a možnostech spolupráce s naší společností.
Základní podmínkou k plnění cílů politiky kvality bylo dodržování kvality práce na
všech úrovních a při všech činnostech. Zodpovědnost za plnění politiky kvality má
každý zaměstnanec MěÚSS v rozsahu funkce, kterou zastává a v rozsahu svých
pracovních povinností.
Kontrola kvality poskytované péče probíhá na několika úrovních. Významným procesem je
nastavení vnitřního kontrolního systému, který vychází z analýzy rizik a systému řízení rizik.
Management rizik představuje ucelenou proaktivní strategii směřující k ochraně majetku,
dobré pověsti organizace a k ochraně klientů a zaměstnanců.

Závěr
Závěrem bych ráda poděkovala. Mé díky patří kolegům, spolupracovníkům a zejména
městu Jirkov. Jsme profesionální, stabilní a stále se rozrůstající organizací působící na trhu
sociálních služeb již od roku 1993. Za tuto skutečnost vděčíme dlouhodobé a stabilní
podpoře zřizovatele.

Mgr. Eva Šulcová
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

POBYTOVÉ SLUŽBY
Domov pro osoby se zdravotním postižením, – U Dubu 1562, Jirkov
Domov se zvláštním režimem – U Dubu 1562 Jirkov
Odlehčovací služba - U Dubu 1562, Jirkov
Domov pro seniory – Mládežnická 1753, Jirkov
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby
Místo poskytování služby
Forma
okamžitá kapacita
Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

Domov pro osoby se zdravotním postižením
U Dubu 1562, Jirkov
pobytová
počet lůžek 120
osoby
se
zdravotním
postižením,
osoby
s kombinovaným zdravotním postižením, chronickým
duševním
postižením,
mentálním
postižením,
tělesným,
sluchovým,
zrakovým
či
s jinými
zdravotními postiženími, senioři
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65-80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Cílem Domova pro osoby se zdravotním postižením je zajistit odpovídající péči a podporu
uživatelům z cílových skupin.
V Domově se zdravotním postižením jsou klienti ubytováni v jednolůžkových a
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.
V roce 2013 byla kvalita služby zaměřena především na individuální přístup k uživatelům.
Pravidelná, smysluplná a plánovaná aktivizační volnočasová činnost s uživateli je základem
práce sociálního úseku. Aktivizace uživatelů je nastavena dle cílových skupin. Aktivizačními
činnostmi, které se pořádají pro větší skupiny uživatel, jsou klub „Videokavárna“,
„Harmonika“, „Společenské hry“ a „Siesta“.
Tradičními činnostmi je klub „Čtení a předčítání“, klub „šikovné ruce“, „Křížovky“, „Vaření“,
„Keramika“, hrátky s pamětí a procvičování jemné motoriky. V rámci zooterapie do zařízení
pravidelně dochází canisterapeutka se svým psem, na kterého uživatelé velmi pozitivně
reagují.
Nedílnou a oblíbenou součástí pořádaných aktivit jsou také tematické přednášky, besedy a
hudební vystoupení. Celé letní období nás provázejí aktivity na zahradě a vycházky mimo
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areál objektu, buď v doprovodu pracovnic sociálního úseku, osobního asistenta či
dobrovolníků.
Uživatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služby si velmi
rychle zvykli na „Brain fitness“, což je nástavbová aktivita směrovaná na trénování paměti.
K trénování zde uživatelé využívají moderní neurotechnologie, zejména PC program Brain
jogging, dále biofeedback Neuro Sky a také psychowalkman.
Mezi novinky v klubových činnostech patří dámský a pánský klub, kde dámy a pánové
hovoří odděleně o svých zájmech a oblastech, které zajímají pouze dané pohlaví. Dále
diskusní klub, kde se probírají zajímavé události z dění kolem nás a v neposlední řadě klub
počítačů, kde se uživatelé společně s lektorem učí ovládat PC od úplného základu, pro
případ navázání pravidelného kontaktu s rodinnými příslušníky.
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH :
Skladba klientů k 31. 12. 2013
P OHLAVÍ :
muži
ženy

30
87

M ÍSTO PŮVODNÍHO BYDLIŠTĚ :
Jirkov
Chomutov
ostatní

53
49
16

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

6
54
58

N OVÉ NÁSTUPY A UKONČENÍ POBYTU V JEDNOTLIVÝCH
rok 2009 rok 2010
nové nástupy
39
35
úmrtí
37
34
návrat do domácího prostředí
1
5
(jiného zařízení)
K VANTIFIKACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE :
rok 2009
kapacita domova pro osoby se 160
zdravotním postižením
lůžek
počet klientů k 31.12.
158
průměrný věk
79,5 let
klienti s omezenou způsobilostí
2
k právním úkonům
klienti používající inkontinentní 104

LETECH :

rok 2011
40
34
3

rok 2012
36
38
3

rok 2013
17
19
39

rok 2010
160
lůžek
154
80,1 let
5

rok 2011
160
lůžek
157
81 let
5

rok 2012
160 lůžek

rok 2013
120 lůžek

158
80,4 let
7

117
80,2 let
5

110

129

119

82
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52

60

66

74

51

48

50

57

37

35

50

51

56

54

38

43

26

17

22

26

P ŘÍSPĚVEK NA PÉČI :
rok 2009
bez příspěvku
35
I. stupeň = lehká závislost
28
II. stupeň = středně těžká 30
závislost
III. stupeň = těžká závislost
28
IV. stupeň = úplná závislost
37

rok 2010
27
32
29

rok 2011
16
35
40

rok 2012
14
38
34

rok 2013
8
30
25

32
34

32
34

34
38

27
27

Klienti, kteří nemají v současné době přiznaný příspěvek na péči, nejsou ve většině případů
schopni zvládat úkony péče o vlastní osobu a jejich žádost o přiznání příspěvku na péči je
v jednání na České správě sociálního zabezpečení.
N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2013 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
potraviny

2 830,94

ostatní materiál

1 305,81

energie

2 947,90

opravy

381,20

cestovné

4,95

služby

1 087,47

mzdy

14 796,90

sociální a zdravotní pojištění
ostatní sociální náklady
ostatní náklady

5 003,83
259,55
36,61

odpisy dlouhodobého majetku

281,04

drobný dlouhodobý hmotný majetek

206,89

opravné položky
správní a provozní režie
náklady

celkem

34,41
3 969,76
33 143,26
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VÝNOSY
stravné

610,50

pobyt a služby

20 307,32

ostatní služby

4 251,24

převod z fondů

38,63

ostatní výnosy

517,10

správní a provozní režie

210,39

vlastní

výnosy

celkem

dotace MPSV

5 400,00

dotace ÚP
výnosy

25 935,18

621,69
celkem

hospodářský

výsledek

31 956,87

- 1 186,39
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Domov se zvláštním režimem

Druh služby
Místo poskytování služby
Forma
okamžitá kapacita
Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

Domov se zvláštním režimem
U Dubu 1562, Jirkov
pobytová
počet lůžek
40
osoby s chronickým duševním onemocněním
Služba je určena osobám, které mají sníženou
soběstačnost
z důvodu
stařecké
demence,
Alzheimerovy demence a jiných typů demence.
dospělí (45 – 64 let)
mladší senioři (65-80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Domov se zvláštním režimem, dále jen DZR byl zřízen k 1. 1. 2013. Cílem Domova se
zvláštním režimem je zajistit odpovídající péči a podporu uživatelům z cílových skupin.
Cílové skupiny DZR jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a jiných typů
demence.
Kapacita DZR je 40 míst. DZR je rozděl na dvě části, na část uzavřeného a část volného
režimu. V domově se zvláštním režimem jsou klienti ubytováni v 16 jednolůžkových a
12 dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.
Veškeré pokoje jsou upraveny tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám uživatelů
(optimalizace nábytku, dle možnosti nástěnné skříňky místo nočních stolků, nábytek
vyráběný postupně na zakázku dle potřeb uživatelů – opačné otvírání skříněk, bezpečnostní
dorazy na dvířkách a zásuvkách, ABS prvky apod.).
V rámci uzavřeného oddělení byly zřízeny dvě nové jídelny. Větší z jídelen byla vybavena
novým nábytkem /stoly, obložení stěn, police/, který byl vyroben na zakázku. Jídelny byly
dovybaveny novými židlemi. Pro uživatele je k dispozici nádobí z odlehčeného plastu, které
lépe vyhovuje jejich specifickým potřebám.
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V rámci DZR jsou nově zřízeny odpočinkové zóny v části A i B využívané k siestám a
klubům. Byl zde také zřízen reminiscenční koutek v retro stylu z doby, kdy uživatelé
Domova byli aktivními členy společnosti.
V roce 2013 jsme se v rámci poskytování služeb v domově se zvláštním režimem zaměřili
na aktivity, které kopírují běžné denní činnosti a jsou srozumitelné i osobám s těžkými
formami demence.
Uživatelé zvláštního režimu mají velmi specifické potřeby a tomu se musí přizpůsobit
aktivizační činnost. Aktivizace probíhá v menších skupinkách uživatelů, kteří mají podobné
schopnosti a dovednosti. Ač by se to mohlo zdát jako paradox, tak uživatelé zvláštního
režimu velmi často trénují kognitivní funkce. Jde o jednoduché úkony spojené
s doplňováním různých přísloví, vybavování si spojitostí apod. Tradičními skupinovými kluby
jsou klub „čtení a předčítání“, „siesta“, „videokavárna“, „procvičování jemné motoriky“, velmi
oblíbený je klub „Harmonika“.
Pravidelně je domov se zvláštním režimem navštěvován canisterapeutkou. Nedílnou
součástí jsou relaxační terapie prováděné různými relaxačními technikami. Pracovníci
sociálního úseku v roce 2013 rozšířili relaxace o práci za pomoci terapeutických pan.
Součástí DZR je relaxační místnost pořízená z dotace získané z Minigrantu Veolia.
Slavnostně byla otevřena k 1. 9. 2013.
Celé letní období provázejí uživatele aktivity na zahradě, vycházky mimo areál objektu buď
v doprovodu pracovnic sociálního úseku nebo osobního asistenta.
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH :
Skladba klientů k 31. 12. 2013
P OHLAVÍ :
muži
ženy

5
33

M ÍSTO PŮVODNÍHO BYDLIŠTĚ :
Jirkov
Chomutov
ostatní

14
16
8

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

0
23
15

N OVÉ NÁSTUPY A UKONČENÍ POBYTU V ROCE 2013:
rok 2013
nové nástupy
úmrtí
návrat do domácího prostředí (jiného zařízení)

48
8
2
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K VANTIFIKACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE :
rok 2013
40 lůžek
38
82,5 let
4
38
18
5
38
7

kapacita Domova se zvláštním režimem
počet klientů k 31.12.
průměrný věk
klienti s omezenou způsobilostí k právním úkonům
klienti používající inkontinentní pomůcky
klienti odkázáni na invalidní vozík
klienti odkázáni na protetické pomůcky
klienti v dispenzáři psychiatrické ambulance
klienti v dispenzáři neurologické ambulance
P ŘÍSPĚVEK NA PÉČI :

rok 2013
bez příspěvku
I. stupeň = lehká závislost
II. stupeň = středně těžká závislost
III. stupeň = těžká závislost
IV. stupeň = úplná závislost

1
4
8
8
17

N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2013 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
potraviny

1 109,60

ostatní materiál

276,43

energie

910,71

opravy

37,56

cestovné

0,07

služby

218,72

mzdy

4 436,07

sociální a zdravotní pojištění

1 501,49

ostatní sociální náklady

71,70

ostatní náklady

4,24

odpisy dlouhodobého majetku

93,68

drobný dlouhodobý hmotný majetek

59,58

správní a provozní režie

1 176,52

náklady

9 896,37

celkem

VÝNOSY

pobyt a služby

7 504,99

ostatní služby

1,22
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54,23

ostatní výnosy

63,59

správní a provozní režie

62,35

vlastní

výnosy

celkem

7 686,38

dotace MPSV

2 000,00

výnosy

9 686,38

celkem

hospodářský

výsledek

Výroční zpráva 2013

- 209,99
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Odlehčovací služba

Druh služby
Místo poskytování služby
Forma
okamžitá kapacita
Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

Odlehčovací služby
U Dubu 1562, Jirkov
pobytová
počet lůžek: 10
osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým
onemocněním,
s kombinovaným
postižením,
tělesným postižením, senioři
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65-80 let), starší
senioři (nad 80 let)

Odlehčovací službu poskytujeme od roku 2008. Za tuto dobu se stala známou a oblíbenou
zejména u rodin z blízkého okolí, které pečují o své blízké v jejich přirozeném prostředí
domova.
V roce 2013 došlo k rozšíření poskytované služby, kdy je služba přístupná i pro klienty
s poruchou kognitivních funkcí a poruchami chování. Pro tyto klienty jsou vyčleněny čtyři
lůžka v Domově se zvláštním režimem (DZR). Během minulých let jsme vyhodnotili, že jsou
tato lůžka velmi potřebná i v rámci odlehčovací služby.
Klienti Odlehčovací služby jsou aktivizováni prostřednictvím klubových a kulturních činností
v zařízení i mimo něj, je s nimi realizována individuální aktivizace zaměřená na individuální
potřebu klienta, např. na procvičování jemné motoriky, paměti, na nácvik soběstačnosti
v oblasti oblékání, hygieny, stravování aj.
Z klubových činností rádi využívají „Brain fitness“ – moderní způsob trénování paměti.
K trénování zde uživatelé využívají moderní neurotechnologie, zejména PC program Brain
jogging, dále biofeedback Neuro Sky a také psychowalkman.
Klienti se často účastní klubových činností, mezi něž patří např.: dámský a pánský klub, kde
dámy a pánové hovoří odděleně o svých zájmech a oblastech, které zajímají pouze dané
pohlaví. Dále diskusní klub, kde se probírají zajímavé události z dění kolem nás a
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v neposlední řadě klub počítačů, kde se uživatelé společně s lektorem učí ovládat PC od
úplného základu, třeba pro případ navázání pravidelného kontaktu s rodinnými příslušníky.

Klienti Odlehčovací služby, kteří jsou umístěni na 1. patře, využívají relaxační místnost a
terapeutické panenky, které jsou mezi klienty velmi oblíbené.
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH :
počet uzavřených smluv v roce 2013
průměrná délka pobytu
počet uživatelů, kteří využili odlehčovací
službu v rámci Domova se zvláštním
režimem
(uživatelé
s omezenou
svéprávností)
K VANTIFIKACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE :
rok 2009
kapacita odlehčovací služby
10
počet klientů k 31.12.
10
průměrný věk
79,0
klienti s omezenou způsobilostí
0
k právním úkonům
klienti používající inkontinentní
9
pomůcky
klienti odkázáni na invalidní
6
vozík
klienti odkázáni na protetické
2
pomůcky
klienti v dispenzáři psychiatrické
2
ambulance
klienti v dispenzáři neurologické
1
ambulance

58
58,02 dní
36

rok 2010
10
9
83,2
0

rok 2011
10
9
84,0
0

rok 2012
10
10
80,5
1

rok 2013
10
10
82,3
4

9

7

8

8

4

1

4

4

5

7

6

5

0

1

4

2

0

0

1

0

Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a mohou
využívat všech prostor objektu U Dubu s výjimkou prostor uzavřeného oddělení DZR.
Délka pobytu v odlehčovací službě je od 1 týdne do 3 měsíců. Pobyt může být na přání
klienta prodloužen o další 3 měsíce.
Služba je zaměřena na přechodné pobyty k odlehčení pečujícím osobám a na rekondiční
pobyty, jež slouží zejména ke zlepšení zdravotního stavu uživatele.
Přechodné pobyty jsou využívány klienty, jejichž pečující osoba odjíždí do lázní, na
dovolenou, potřebuje upravit obydlí nebo si jen odpočinout. Předpokladem je, že klient se
po uplynutí sjednané doby vrací zpět do domácího prostředí.
Rekondiční pobyty jsou určeny pro klienty, kteří se navrací z nemocniční péče po úraze
nebo nemoci, která nějakým způsobem omezila jejich schopnost sebeobsluhy. Rekondiční
pobyty jsou zaměřeny na nácvik běžných úkonů péče o svou osobu. Klientům je věnována
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individuální péče a jsou nabízeny služby ergoterapie a rehabilitace. Pracovníci a klienti mají
k dispozici kuchyňku se speciálními ergo-pomůckami. Cílem služby je připravit klienta
k návratu do přirozeného prostředí jeho domova.
N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2013 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
potraviny

277,40

ostatní materiál

26,00

energie

227,68

opravy

1,73

služby

35,77

mzdy

1 575,74

sociální a zdravotní pojištění
ostatní sociální náklady

532,20
27,14

ostatní náklady

1,66

odpisy

23,42

drobný majetek

2,41

správní a provozní režie
náklady

209,73

celkem

2 940,88

VÝNOSY
pobyt a služby

1 354,20

ostatní služby

3,83

převod z fondů

1,06

správní a provozní režie
vlastní

výnosy

11,12
celkem

dotace MPSV
výnosy

668,00

celkem

hospodářský

1 370,21

výsledek

2 038,21
- 902,67
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Domov pro seniory

Druh služby
Místo poskytování služby
Forma
okamžitá kapacita
Cílová skupina
Věková struktura cílové skupiny

Domov pro seniory
Mládežnická 1753, Jirkov
pobytová
počet lůžek: 100
senioři
mladší senioři (65-80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Rok 2013 byl v Domově pro seniory nejvíce zaměřen na zvyšování kvality péče, zvyšování
a upevňování kompetencí personálu přímé péče. Nedílnou součástí zvyšování kvality bylo
i dovybavení zázemí pro zaměstnance a průběžná obnova vybavení pokojů klientů.
Ošetřovatelská péče poskytovaná seniorům klade stále vyšší nároky nejen na odbornost,
ale také stoupá potřeba dovybavovat provoz kvalitní a moderní manipulační technikou.
V roce 2013 byla pro provoz Domova pro seniory doplněna manipulační technika
v pořizovací ceně cca 200 000,- Kč, která nahradila již nevyhovující zastaralé přístroje.
Pro vyšší bezpečnost klientů a usnadnění komunikace personálu byla pořízena signalizace
k přivolání pomoci, která zároveň slouží k upozornění při odchodu klienta, u kterého by
mohlo dojít ke vzniku sebeohrožující situace.
Péči o klienty jsme zaměřili zároveň na zdravou životosprávu, rozšířili jsme nabídku
aktivizačních činností, všemi těmito oblastmi se prolínají metody individuálního přístupu.
Nedílnou součástí práce sociálního úseku je pravidelná, smysluplná a plánovaná aktivizační
volnočasová činnost s uživateli. V rámci Domova pro seniory jsou pravidelně realizovány
různé klubové činnosti.
Oblíbené u uživatelů jsou např.: kavárna, seniorský víceboj, šikulky, dechovka či diskuzní
klub „Co týden dal“.
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Oblíbené jsou i terapeutické aktivity, zejména relaxace a canisterapie. V roce 2013 jsme se
v rámci poskytování sociální služby Domov pro seniory více zaměřili na bazální stimulaci.
Reagovali jsme tak na potřeby uživatelů.
Novinkou jsou sobotní klubové činnosti, mezi které patří: Dámský klub, Pánský klub,
Procvičování jemné motoriky a klub s názvem „Novinky“ kde s uživateli sdílíme novinky
v dění kolem nás.
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH :
Skladba klientů k 31. 12. 2013:
P OHLAVÍ :
muži
ženy

31
68

M ÍSTO PŮVODNÍHO BYDLIŠTĚ :
Jirkov
Chomutov
ostatní

45
41
13

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

5
53
40

N OVÉ NÁSTUPY A UKONČENÍ POBYTU V JEDNOTLIVÝCH LETECH :
rok 2009 rok 2010 rok 2011
nové nástupy
17
29
28
úmrtí
14
28
23
návrat do domácího prostředí
3
1
4
(jiného zařízení)
K VANTIFIKACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE :
rok 2009
kapacita Domova pro seniory
100 lůžek
počet klientů k 31.12.
97
průměrný věk
81,2 let
klienti
s omezenou
2
způsobilostí
k právním
úkonům
klienti používající inkontinentní 68
pomůcky
klienti odkázáni na invalidní 41
vozík
klienti odkázáni na protetické 30

rok 2012
16
14
2

rok 2013
26
23
2

rok 2010
100 lůžek
97
81,5 let
1

rok 2011
100 lůžek
98
81,7 let
2

rok 2012
100 lůžek
98
81, 9
3

rok 2013
100 lůžek
99
82,2
4

61

66

78

70

27

51

41

36

24

33

35

22
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pomůcky
klienti
v dispenzáři 51
psychiatrické ambulance
klienti
v dispenzáři 25
neurologické ambulance
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40

52

37

42

19

22

13

16

P ŘÍSPĚVEK NA PÉČI :
rok 2009
bez příspěvku na péči
26
I. stupeň = lehká závislost
13
II. stupeň = středně těžká 18
závislost
III. stupeň = těžká závislost 24
IV. stupeň = úplná závislost 16

rok 2010
27
17
22

rok 2011
33
14
22

rok 2012
26
19
20

rok 2013
22
23
16

14
17

14
15

16
17

17
21

Klienti, kteří nemají v současné době přiznaný příspěvek na péči, nejsou ve většině případů
schopni zvládat úkony péče o vlastní osobu a jejich žádost o přiznání příspěvku na péči je
v jednání na České správě sociálního zabezpečení.
N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2013 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
potraviny

3 156,88

ostatní materiál
energie

716,05
3 378,78

opravy

245,75

cestovné

3,10

služby

971,34

mzdy

11 208,79

sociální a zdravotní pojištění
ostatní sociální náklady

3 783,66
207,65

ostatní náklady

4,36

odpisy

270,82

drobný majetek

378,53

správní a provozní režie
náklady

celkem

3 206,58
27 532,29
VÝNOSY

stravné

1 606,40

pobyt a služby

16 389,35

ostatní služby

2 439,35

převod z fondů

33,12
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ostatní výnosy

311,01

správní a provozní režie

169,94

vlastní

výnosy

celkem

dotace MPSV

celkem

hospodářský

20 949,17
5 000,00

dotace KÚ – odpisy majetku z transferu
výnosy

Výroční zpráva 2013

výsledek

18,76
25 967,93

- 1 564,36

Zprostředkování kontaktu s okolím
Při poskytování pobytových sociálních služeb nezapomínáme na využití volného času
uživatelů, které se stalo pravidelnou součástí poskytovaných služeb.
V prvním čtvrtletí jsme s uživateli navštívili kino v Jirkově a Divadelní představení
v Mostě. Před Velikonocemi i Vánocemi jsme vyrazili na tradiční nákupy do hypermarketu
Globus. Celým rokem nás provázely pravidelné zábavy s hudbou a tancem, oslavy
narozenin a tematické týdny. V letních měsících jsme vyrazili do zahradní restaurace a na
celodenní výlet na II. Mlýn spojený s opékáním vuřtů. Navštívili jsme Moravský den na
Červeném hrádku. Během roku nás také navštěvovali děti z mateřských škol, děti ze
základních škol a lidové školy umění.
V květnu jsme soutěžili v Podbořanech a v srpnu jsme soutěžili na Mosteckém
Hipodromu. Družstva složená z uživatelů od Dubu a z Mládežnické vyrazila soutěžit
v kuželkách, chytání rybiček, svazování šátků, hledání pokladů atd. Pohár jsme bohužel
domu nepřivezli, ale všichni si soutěžní dopoledne velmi užili. Nebylo důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.
Velkou událostí byl také další ročník „Společně proti předlužování“, kterého se zúčastnili
uživatelé všech pobytových služeb MěÚSS.
Zúčastnili jsme se také projektu „Mikroregion St. Sebastian SENIORŮM“. V rámci
projektu jsme zavítali na hrad Hasištejn, do Výsluní, na Blatno a zakončili jsme
společenským odpolednem u nás v Jirkově. Na všech výletech byl připraven zábavný
program doprovázený soutěžemi, hudbou i tancem. Bylo připraveno tematické občerstvení,
nikdy nechyběla dobré nálada.
Dům dětí a mládeže v Chomutově zorganizoval na začátek školního roku velkou sportovně
kulturní akci nazvanou „Žijeme tady“. 6. 9. 2013 naši senioři absolvovali sportovní hry na
atletickém stadionu v Chomutově. Sportovní hry podpořili známé osobnosti. Ještě ten
samý den odpoledne jsme se zúčastnili koncertu The Tap Tap, který se konal v letním kině
v Chomutově. S tímto programem byly senioři i děti velmi spokojeni.
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Po celý říjen se již tradičně konal projekt Rotopedtours a Pěškotours, do kterého se
zapojili i naši senioři. Účastníci Rotopedtours a Pěškotours 2013 opět zdolali rovník,
tentokrát rovnou 2x. V Chomutově a Jirkově se do projektu zapojila 4 zařízení pro seniory.
81 přihlášených účastníků ujelo a ušlo celkem 5137 kilometrů. Naši senioři se podíleli na
získání certifikátu o vytvoření českého rekordu - Největší počet naježděných a nachozených
km seniory za měsíc. Už se těšíme, až bude tento projekt probíhat znovu, protože senioři
vzkazují, že si udržují kondici.
V říjnu nás také čekal tradiční Týden sociálních služeb, do kterého jsme se zapojili.
V tomto týdnu nesměl chybět den otevřených dveří a výstava, která se letos zaměřila na
vývoj pomáhajících profesí. Výstavu navštívilo mnoho diváků a měla velký úspěch.
Měsíc prosinec byl, jako každý rok nabitý společenskými akcemi. Na Mikuláše našim
uživatelům přijelo zahrát divadelní představení Divadlo „M“ Duchcov. Štědrý večer jsme
prožili v krásně připraveném prostředí našich domovů s koledami a tradičními pokrmy. Jako
tradiční bychom již také mohli zařadit adventní trhy, na které jsme se připravovali celý rok.
Vánoční trhy trvaly celkem dva dny. Spolu s trhy se také konaly výtvarné dílny v prostorách
jirkovské hasičárny. Výtěžek z akce „JIRKOVSKÝ CHARITATIVNÍ ADVENT 2013“ činil
111.945 Kč a byl předán občanskému sdružení ProHandicap. Rok 2013 jsme ukončili
falešným „Silvestrem“ za zvuku české hymny a přivítali jsme rok nový.
Nedílnou součástí roku 2013 byli i úctyhodná jubilea a jejich oslavy. Začátkem ledna jsme
oslavili úctyhodné 101. narozeniny uživatelky DOZP a v listopadu přišla další senzace
v podobě kulatých stých narozenin, taktéž uživatele DOZP. Nechyběla ani významná
životní jubilea např.: diamantová, smaragdová či kamenná svatba.
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

TERÉNNÍ SLUŽBY

Pečovatelská služba – sídlo: U Dubu 1562 Jirkov
Osobní asistence – sídlo: U Dubu 1562, Jirkov
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Pečovatelská služba

Druh služby
Místo poskytování služby
Forma
Okamžitá kapacita
Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

Pečovatelská služba
Jirkov a okolní obce (Otvice, Zaječice, Vrskmaň,
Drmaly, Pesvice, Vysoká Pec, Březenec)
terénní
počet klientů: 6
osoby
se
zdravotním
postižením,
osoby
s kombinovaným zdravotním postižením, chronickým
duševním
postižením,
mentálním
postižením,
tělesným,
sluchovým,
zrakovým
či
s jinými
zdravotními postiženími, senioři
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65-80 let), starší
senioři (nad 80 let)

Pečovatelská služba je dlouhodobě poskytována klientům na území města Jirkova a
Vysoké Pece. Rozvoz obědů zajišťujeme také pro Vrskmaň, Otvice a Zaječice.
Pečovatelská služba od 1. října 2013 rozšířila svou působnost o obec Strupčice, kde
poskytuje služby v nově zřízeném Domově s pečovatelskou službou. V Domě
s pečovatelskou službou ve Strupčicích je 8 bytů (garsoniéry a byty 1+1).
V průběhu roku bylo uzavřeno 54 nových smluv, z toho 10 smluv ve Strupčicích. Průměrný
věk všech klientů je 79 let, z toho je žen 177 a mužů 59.
Mezi nejčastější služby čerpané v rámci pečovatelské služby patří zajištění nákupů, péče
o domácnost. V roce 2013 bylo provedeno 957 nákupů a odpracováno 2775 hodin
v domácnosti klientů.
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE O KLIENTECH :
POHLAVÍ :
muži
ženy

59
177

VĚKOVÉ SLOŽENÍ :

do 65 let
65 až 85 let
více než 85 let

17
190
49

ROZSAH PŮSOBNOSTI :

zajištění a rozvoz obědů

ostatní služby

Jirkov
Vrskmaň
Otvice
Zaječice
Jirkov
Vysoká Pec

N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2013 ( V TIS . K Č )
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NÁKLADY
Dům s pečovatelskou službou
Mládežnická
52,83

materiál

Pečovatelská služba
terén
50,97

energie

792,45

0,00

opravy

46,43

16,83

0,00

3,00

služby

129,28

10,08

mzdy

340,57

356,94

zdravotní a sociální pojištění

115,80

120,16

10,96

6,98

ostatní náklady

0,00

15,81

odpisy

0,00

73,94

297,27

66,88

1 785,59

721,59

cestovné

ostatní sociální náklady

správní a provozní režie
náklady

celkem

VÝNOSY
pobyt a služby

1 818,17

0,00

ostatní služby

106,69

433,41

ostatní výnosy

1,49

0,00

15,75

3,54

1 942,10

436,95

0,00

20,00

1 942,10

456,95

správní a provozní režie
vlastní

výnosy

celkem

dotace MPSV
výnosy

celkem

hospodářský

výsledek

156,51

-

264,64
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Osobní asistence
Druh služby
Místo poskytování služby
Forma
Okamžitá kapacita
Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

Osobní asistence
Jirkov a okolní obce (Otvice, Zaječice, Vrskmaň,
Drmaly, Pesvice, Vysoká Pec, Březenec)
terénní
počet klientů: 1
osoby
se
zdravotním
postižením,
osoby
s kombinovaným zdravotním postižením, chronickým
duševním
postižením,
mentálním
postižením,
tělesným,
sluchovým,
zrakovým
či
s jinými
zdravotními postiženími, senioři
mladší děti (7-10 let), starší děti (11-15 let), dorost
(16-18 let), mladší dospělí (19-26 let), dospělí (27 –
64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad
80 let)

V průběhu roku 2014 bylo uzavřeno 40 nových smluv o poskytování sociální služby osobní
asistence. Průměrný věk našich klientů je 77 let. Celkem má služba osobní asistence 93
klientů, z toho 65 žen a 28 mužů.
Osobní asistentky za rok 2013 odpracovaly 40 357 hodin, v nichž poskytovali pomoc,
podporu a péči klientům ve všech různých úkonech souvisejících s péčí o jejich osobu.
Nadále byla v rámci osobní asistence poskytována služba osobní asistence při dopravě
handicapovaných dětí do škol v Jirkově a Chomutově. Spolupráce s Občanským sdružením
PROHANDICAP, Jirkov je dlouhodobá. Osvědčila se v mnoha oblastech, zejména
v zapojení do společenských a kulturních aktivit MěÚSS a do pořádaných projektů.
N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2013 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
cestovné

9,15

služby

0,20

mzdy

778,54

sociální a zdravotní pojištění

264,85

FKSP

9,51

správní a provozní režie
náklady

67,67

celkem

1 129,92

VÝNOSY
ostatní služby

438,52

správní a provozní režie
vlastní

příjmy

3,59
celkem

442,11
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200,00

příjmy

642,11

celkem

hospodářský

výsledek
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- 487,81
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

TERÉNNÍ SLUŽBY
Terénní sociální pracovník – sídlo: U Dubu 1562, Jirkov

AMBULANTNÍ SLUŽBY
Sociální poradna Jirkov – sídlo: U Dubu 1562, Jirkov
Odborné sociální poradenství
Právní poradenství
Specializované poradenství
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Odborné sociální poradenství
Druh služby
Místo poskytování služby
Forma
Okamžitá kapacita
Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

Odborné sociální poradenství
U Dubu 1562, Jirkov
ambulantní + terénní
ambulantní: počet intervencí (30 min. jednání):1
terénní: počet intervencí (30 min. jednání): 1
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových
látkách,
osoby
žijící
v sociálně
vyloučených lokalitách, osoby, které vedouc rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
mladší dospělí (19-26 let), dospělí (27 – 64 let),
mladší senioři (65-80 let)

Služby Sociální poradny Jirkov se stávají stále vyhledávanějšími. Denně přibývá několik
nových zájemců o odborné sociální, právní nebo psychologické poradenství. Největší zájem
je stále o pomoc s řešením v dluhové, rodinné a bytové problematice. Díky zkušenostem
s řešením předluženosti z minulých let, jsou klienti poradny, kteří žádali o pomoc se
sepsáním návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot) u soudu ve 100% úspěšní.
V roce 2013 se MěÚSS Jirkov – Sociální poradna stala členem Aliance proti dluhům,
odborné platformy, která se zabývá problematikou předluženosti, jež sdružuje odborníky a
experty ze státních institucí a nevládních neziskových organizací, zejména ty, které se
předlužeností a jejím řešením aktivně zabývají. Od spolupráce očekáváme lepší přístup
k novinkám v oblasti dluhové problematiky, možnost sdílení informací a zkušeností s jinými
subjekty a podporu expertů ze státních institucí a nevládních neziskových organizací, které
se aktivně zabývají předlužeností a jejím řešením.
SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ
Služba je zaměřena zejména na tyto oblasti:
• problémy a spory v oblasti občanského soužití,
• osobní problémy vycházející za složité životní situace,
• neschopnost odpočívat a uspořádat si svůj naplněný život,
• řešení konfliktů a sporů v oblasti rodiny a jejího soužití,
• problémy v partnerském vztahu (odcizení, nevěra, žárlivost, …),
• rodičovskou bezradnost při výchově dětí,
• vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi,
• rozhodování o rozvodu / rozchodu,
• dohodu rodičů v oblasti porozvodové / porozchodové péče o dítě,
• vyrovnávání se s úmrtím blízkého člověka,
• domácí násilí atd.
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
v oblasti práva:
• rodinného,
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• pracovního,
• občanského.

Od roku 2013, kdy byly služby sociální poradny nově rozšířeny o terénní sociální
poradenství se staly ještě dostupnější a komplexnější. Poradna vstupuje stále do povědomí
veřejnosti také díky propagaci v regionálním tisku. Prostřednictvím médií se snažíme
o preventivní působení v oblasti předlužování a zároveň o zvyšování finanční gramotnosti
obyvatel města Jirkova. Reagujeme tak na zkušenosti, se kterými přicházejí klienti do
Sociální poradny a problémy, se kterými se ve svém životě potýkají. Uvědomujeme si, že
stále více domácností se ocitá v tíživých životních situacích, kdy kvůli velkému množství
půjček, nezvládají udržet vlastní rozpočet a přicházejí tak o své bydlení, rodinu i přátele.
Velmi často se ve své praxi setkáváme s lidmi, kteří kvůli své nízké finanční gramotnosti
„naletěli“ podvodníkům a lichvářům, ale i s klienty, kteří přecenili své schopnosti a nabrali si
příliš mnoho půjček. Celou situaci ještě zhoršuje, že se za svůj problém stydí a nechávají ho
zajít tak daleko, až se stává téměř neřešitelným. Varujeme před nástrahami nekalého
podomního prodeje, lákadlům rychlých půjček za vysoký úrok, zájezdům na předváděcí
akce apod.
Za velmi úspěšný lze považovat 3. ročník projektu Společně proti předlužování, díky němuž
se také podařilo zvýšit povědomí veřejnosti o našich bezplatných službách a přispět ke
zvýšení finanční gramotnosti.
Při zavádění terénní práce do činnosti poradny bylo záměrem zejména zaměřit se na
vyhledání a pomoc seniorům žijících osaměle v přirozeném prostředí, kteří jsou
nejohroženější skupinou a lákadlem pro různé nekalé prodejce a obchodní zástupce. V této
oblasti se nám nepodařilo zcela naplnit naše cíle a stále hledáme způsoby, jak se k této
skupině obyvatel přiblížit.

Individuálně se v rámci sociální práce věnujeme klientům ubytovaným v ubytovně Jirkov,
B. Němcové, kterou MěÚSS provozuje. Spolupracujeme na zavádění systému prostupného
bydlení a zaměstnávání těchto klientů.

STATISTICKÝ VÝKAZ SOCIÁLNÍ PORADNY JIRKOV ZA ROK 2013
Počet poskytnutých konzultací v rámci ambulantní služby OSP

932

Počet klientů terénní služby

274

Počet uzavřených smluv

200

Počet anonymních kontaktů

54

Počet poskytnutých konzultací v rámci právního poradenství

108
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77

Největší část práce sociální poradny je věnována oblasti dluhové poradenství, ve které, jak
již bylo zmíněno, jsme při sepsáním návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot) u soudu
byli v roce 2013 100% úspěšní.

N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2013 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
materiál

24,68

cestovné

3,22

služby

14,45

mzdy

526,35

zdravotní a sociální pojištění

143,61

ostatní sociální náklady

4,59

režie

1,87

náklady

celkem

718,77
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VÝNOSY
ostatní výnosy

12,09

Správní a provozní režie

0,10

dotace MPSV

390,00

výnosy

402,19

celkem

hospodářský

výsledek

- 316,58
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SLUŽBY POMOCI V NOUZI SPOJENÉ S
UBYTOVÁNÍM

Ubytovna pro osoby bez přístřeší:
o Nocležna
o Ubytovna
o Tréninkový byt
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Ubytovna pro osoby bez přístřeší

Ubytovna MěÚSS, B. Němcové 1059, Jirkov, byla i v roce 2013 takřka jediným zázemím
pro osoby bez přístřeší a bez domova z Jirkova a přilehlého okolí. Kapacita ubytovny byla
v roce 2013 zachována na 28 míst (z toho 20 pro muže, 7 míst pro ženy, 1 lůžko
v samostatném tréninkovém bytě). Od roku 2012 je v objektu provozována také nocležna,
jejíž kapacita je 10 lůžek. Provoz nocležny byl přerušen na dobu červen až srpen 2013.
Osobám, které postihla ztráta bydlení, pomohl Městský ústav sociálních služeb Jirkov
s řešením jejich sociální situace prostřednictvím Sociální poradny Jirkov a pracovníků
Ubytovny. V několika případech se nám podařilo nám zajistit návazné bydlení pro starší
obyvatele, kteří dlouhodobě setrvávali na ubytovně.
Mezi úspěchy v tomto roce patří i pomoc uživateli tréninkového bytu při získání zaměstnání
a samostatného bydlení.
Byla uspořádána sbírka sezónního oblečení a pro uživatele, kteří se ocitli v nouzi jsme
zajišťovali pomoc z potravinové banky. Tuto formu pomoci využívali zejména uživatelé
Nocležny. MěÚSS Jirkov se snažil v tomto roce přispět ke zmírnění dopadů jejich problémů
i tím, že uspořádal pro obyvatele Ubytovny přednášku na zvýšení jejich finanční
gramotnosti.
I přes vzrůstající náklady na provoz Ubytovny, zůstala zachována cena ubytování pro
uživatele.
Díky dobré spolupráci a namátkovým kontrolám ze strany Městské policie Jirkov je
udržován pořádek a pravidla slušného chování a Domácího řádu Ubytování.
Samotná ubytovna, která měla na začátku roku kapacitu 28 míst, byla k 1. 1. 2013
obsazena 23 klienty. V průběhu roku 2013 bylo na ubytovnu přijato 34 klientů (z toho 31
klientů z Jirkova a 3 klienti měli bydliště mimo Jirkov). V průběhu roku ukončilo pobyt
celkem 32 klientů. Průměrný věk klientů byl 47 let. V průměru zde bylo ubytováno 27 klientů
z toho 20 mužů a 7 žen. Chod ubytovny je zajišťován 4 recepčními a vedoucím ubytovny.
Nocležna, která byla v provozu od ledna do května a opětovně od září do prosince 2013
poskytla za celý rok celkem 1 077 ubytování na jednu noc. Mnohé z osob v nouzi využívali
služby opakovaně. Z 90% se jednalo o jirkovské občany a občany z přilehlého okolí
(Chomutov, Kadaň apod.).
MěÚSS Jirkov klade důraz na obnovení nebo i upevnění pracovních návyků klientů
ubytovny. Tuto myšlenku uvádí do praxe jejich aktivním zapojením do výkonu dobrovolnické
činnosti a obdobných pracovních aktivit. V průběhu roku 2013 odpracovali klienti z ubytovny
celkem 11 284 hodin na dobrovolnické činnosti a to nejen pro MěÚSS Jirkov, ale pomáhali
tak i dalším organizacím (MěÚ, KVIZ, ZŠ apod.).
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Ubytovaní klienti mají možnost nechat si na ubytovně vyprat i své osobní prádlo. Praní
prádla využilo 103 klientů. Na ubytovně je pro osoby v sociální tísni vybudován sklad
sezónního ošacení. O vydání sezónního oblečení požádalo celkem 63 klientů.
Z ÁKLADNÍ INFORMACE O KLIENTECH V ROCE 2013
Průměrný věk
47 let
N ÁKLADY A VÝNOSY SLUŽBY V ROCE 2013 ( V TIS . K Č )
NÁKLADY
materiál

92,84

energie

535,76

opravy

54,79

služby

117,96

mzdy

1 155,67

sociální a zdravotní pojištění

391,16

ostatní sociální náklady

14,02

ostatní náklady

0,40

opravné položky

2,39

drobný majetek

13,98

správní a provozní režie
náklady

celkem

181,72
2 560,69

VÝNOSY
pobyt a služby

1 083,75

ostatní služby

1,70

ostatní výnosy

74,70

převod z fondů

17,42

správní a provozní režie
výnosy

celkem

hospodářský

výsledek

9,63
1 187,20

-1 373,49
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