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Základní údaje o organizaci
Právní forma: Příspěvková organizace
Sídlo organizace: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Identifikační číslo: 46787682
Daňové identifikační číslo: CZ46787682
Statutární zástupce: Mgr. Eva Šulcová
Telefon / fax: +420 474 684 431 / +420 474 684 308

Název organizace: Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Příspěvková organizace MěÚSS Jirkov byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb.
Vznikla delimitací Okresního ústavu sociálních služeb ve Vejprtech, usnesením Zastupitelstva
města Jirkova ze dne 8. 9. 1992 s účinností od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou.
Poskytovatel sociálních služeb: registrace sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem
Ústeckého kraje dne 18. 7. 2007 pod č. j. 2645/SZ/2007


Sociální poradenství § 37



Domov pro seniory § 49



Domov pro osoby se zdravotním postižením § 48



Domov se zvláštním režimem § 50



Odlehčovací služba § 44



Pečovatelská služba § 40

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.
Doplňková činnost:


Hostinská činnost



Praní a mandlování prádla



Vzdělávání a školení

Webové stránky: www.meussj.cz; emal: info@meussj.cz

Úvod
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Úvod
Vážené dámy, Vážení pánové,
předkládám Vám výroční zprávu, která obsahuje základní informace, statistické údaje a data
vypovídající o činnosti Městského ústavu sociálních služeb Jirkov. Městský ústav sociálních
služeb je příspěvkovou organizací, která byla zřízena za účelem poskytování sociálních
služeb.
Dlouhodobým cílem organizace je poskytovat služby, které navazují na současné metody
sociální práce, odpovídají potřebám klientů a respektují jejich individualitu. Podmínkou,
vedoucí k dosažení uvedeného cíle, je poskytovat služby kvalitně na profesionální úrovni.
Městský ústav sociálních služeb využívá k poskytování služeb budovy, které má svěřené
do výpůjčky. Vlastníkem budov je město Jirkov. Prostory uvnitř objektů jsou místy bariérové,
což v současné době výrazně omezuje možnost volného pohybu klientů odkázaných na
invalidní vozíky.
Cílovou skupinu klientů, kteří využívají naše služby, již dávno netvoří pouze senioři. Postupně
dochází k nárůstu klientů mladších ročníků s různým stupněm zdravotního postižení.
V návaznosti na to proběhla v roce 2016 plánovaná restrukturalizace, jejímž cílem byla
optimalizace kapacit jednotlivých druhů služeb v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji.
Tato restrukturalizace zahrnovala vytvoření nového samostatného úseku Odlehčovací služby
s kapacitou 30 lůžek. Patřilo sem i sestavení týmu přímé obslužné péče pro nově vzniklé
oddělení. Součástí probíhajících změn bylo i navýšení kapacity v Domově se zvláštním
režimem. V návaznosti na navyšování kapacit v uvedených službách docházelo postupně
k plánovanému snížení kapacit v ostatních službách. Všechny tyto změny s sebou nesly
spoustu překážek, které bylo nutné v průběhu roku zvládnout a řešit.

Díky vysokému

nasazení personálu na všech úrovních se podařilo během roku 2016 zvládnout plánované
změny.
Na závěr lze konstatovat, že v roce 2016 jednotlivé služby plnily své poslání ve vztahu k cílové
skupině. Zaměstnanci se soustředili na důstojné zacházení, naplňování základních lidských
práv a vytváření bezpečného prostředí pro klienty. Součástí dennodenní práce byla podpora
individuálního přístupu, zapojení klientů do běžného života a podpora jejich soběstačnosti.
ředitelka MěÚSS Jirkov
Mgr. Šulcová Eva

Poděkování
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Poděkování
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům za obětavou práci a ráda bych zdůraznila, že
poděkování patří i těm, kteří sice pracovní poměr již ukončili, ale do poslední chvíle odváděli
poctivou práci a byli ostatním oporou.
Děkuji za podporu zřizovateli, rodinám a blízkým našich klientů za spolupráci. Děkuji
praktickým lékařům našich klientů, lékařům specialistům a všem zdravotnickým pracovníkům,
kteří přichází do styku s našimi klienty. Ráda bych poděkovala zaměstnancům jirkovské
polikliniky, kteří ochotně pomáhají při zajišťování transportu klientů, a velké poděkování patří
také personálu rychlé záchranné služby.
Děkuji dobrovolníkům a také pedagogům jirkovských škol. Těm patří poděkování za to, že
v roce 2016 pomohli prohlubovat mezigenerační spolupráci.
Děkuji všem sponzorům, kteří přispěli na zkvalitnění života našich klientů a díky jejichž
finančním prostředkům jsme v roce 2016 mohli pořídit manipulační techniku, která pomáhá
ošetřujícímu personálu při manipulaci s imobilními klienty.
Děkujeme za možnost rozšířit vybavení tělocvičny na odlehčovací službě o motomed.
Rehabilitace na motomedu je mezi klienty velmi žádaná a díky sponzorům se daří uspokojit
větší počet zájemců o rehabilitaci. Děkujeme také všem dodavatelům a i všem ostatním, kteří
se spolu s námi podíleli na vytváření příjemného prostředí pro naše klienty a zajišťování jejich
kulturního vyžití:

Dát foto – MOTOMED
Zvedák
Vanu
Vozík na léky

Rok 2016 z pohledu celé organizace
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Rok 2016 z pohledu celé organizace
Rok 2016 byl velmi náročný, a to nejen z důvodu plánované restrukturalizace. Byla to
fluktuace zaměstnanců, která se po dlouhých letech personální stability nevyhnula ani naší
organizaci. Byla způsobena několika faktory, které výrazně odstartovaly pohyb zaměstnanců
na trhu práce. Po letech nedostatku pracovních příležitostí v regionu se objevily nabídky
práce s vysokými výdělky a došlo k převisu nabídky pracovních míst nad počty lidí
ochotných pracovat. Nárůst ekonomiky měl za následek nejnižší míru nezaměstnanosti za
poslední roky, což mělo obecně negativní dopad pro mnoho zaměstnavatelů.
Rok 2016 se stal rokem, kdy si zaměstnavatelé nevybírali z řad uchazečů o zaměstnání, ale
kdy si právě naopak uchazeč mohl vybírat z řad zaměstnavatelů. MěÚSS se musel postavit
nejen ostatním poskytovatelům sociálních služeb, ale také gigantickým výrobním podnikům.
O tom, že se jedná o nerovný boj, není pochyb.
Jednou

z vnitřních

příčin

vzniklé

fluktuace

bylo

vysoké

procento

zaměstnanců

v předdůchodovém věku, pracujících v organizaci dlouhá léta, u kterých se kumulovala únava
z vyčerpávající práce, která je psychicky i fyzicky náročná. Díky tvrdé a náročné práci,
vysokým nárokům klientů, rodinných příslušníků a společnosti spolu s neustálým posouváním
hranice odchodu do důchodu docházelo u zaměstnanců k dlouhodobému stresu a frustraci.
Velká část těchto zaměstnanců pracovala v organizaci více jak 20 let. Tato významná část
letitých zaměstnanců v roce 2016 odešla do předčasného nebo starobního důchodu. Odchod
těchto zaměstnanců výrazně ovlivnil a změnil rozložení sil a pracovní nasazení jednotlivých
týmů.
Obzvláště náročná práce byla a je na uzavřeném oddělení Domova se zvláštním režimem,
kterého se změny příliš nedotkly, a tým je dlouhodobě stabilní. K významným personálním
změnám došlo v roce 2016 v Domově pro osoby se zdravotním postižením, kterého se týkalo
výrazné snížení kapacity lůžek ve prospěch rozšířené Odlehčovací služby.
I tady se situaci podařilo v průběhu roku zvládnout a bylo to právě plánované snižování počtu
lůžek, díky kterému se dařilo obsazovat směny alespoň s minimálním obsazením. Velký kus
práce odvedli vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení, kteří byli vystaveni vysokému
vypětí a při tom mnohdy byli nuceni plnit úkoly za chybějící kolegy. Velkou podporou byla
v roce 2016 supervizní setkání, která byla zaměřena převážně na prevenci syndromu
vyhoření, posilování kompetencí a přebírání odpovědnosti.

Rok 2016 z pohledu celé organizace
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Přesto, že se organizace potýkala s výše uvedenými problémy, dařilo se plnit cíle stanovené
v souladu se záměry a posláním organizace. Tyto cíle byly zaměřeny na plnění priorit, jejichž
plnění vedlo k průběžnému zvyšování efektivnosti jednotlivých systémů řízení.
Náročným úkolem bylo zavedení systému organizace a řízení sociálně terapeutických činností
navazujících na individuální plány péče jednotlivých klientů. Prostřednictvím socioterapie
zaměstnanci usilovali o rozvoj nebo udržení schopností a dovedností podporujících sociální
začlenění klientů.
Tyto činnosti byly zaměřeny na posilování sociálních dovedností, potřebných k běžnému
životu a velmi úzce na ně navazují aktivizační činnosti realizované zaměstnanci sociálního
úseku. Dařilo se pravidelně realizovat prevenci rizik a pomocí realizačních týmů přispívat
k efektivní organizaci práce. Velkým a nekonečným úkolem je sdílení důležitých informací
a postojů potřebných k poskytovaným službám. Mezi ostatní cíle, které se dařilo plnit pomocí
realizačních multidisciplinárních týmů, patřilo:


zvyšovat kvalitu poskytované péče v pobytových službách a mapování situací, které
ohrožují klienty, pojmenovat rizika a pomocí prevence minimalizovat stupeň ohrožení
klientů



zajistit, aby nově nastupující personál převzal a udržel individuální přístup
zaměstnanců ke klientům, zjišťoval a ověřoval individuální potřeby klientů



posílit kompetence pracovníků při předcházení a řešení problematických situací

Organizační schéma
Řízení organizace vychází z organizační struktury, jejíž základ je tvořen jednotlivými středisky.
Základní členění organizace je sestaveno v souladu s oblastmi vymezenými ve Zřizovací
listině. Jedná se o samostatně postavené celky – registrované sociální služby, ke kterým patří
neregistrovaná služba Ubytovávání osob bez přístřeší. Jednotlivá střediska mají své
odpovědné vedoucí pracovníky, kteří podléhají řediteli organizace.
Součástí organizačního členění jsou úseky zajištující služby souběžně pro více středisek.
Jejich organizace a řízení vychází z organizační struktury.
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Financování sociálních služeb
Sociální služby se poskytují osobám buď bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo i plnou
úhradu nákladů.
Péče poskytovaná v pobytových službách zahrnuje z části sociální práci a z části zdravotní
péči. Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí klient ve výši sjednané
ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem. Úhrada za péči se stanoví při poskytování
pobytových sociálních služeb ve výši přiznaného příspěvku na péči. Do systému financování
sociálních služeb v současné době vstupují dále finanční prostředky z veřejných rozpočtů,
úhrady, prostředky ze strukturálních fondů EU, platby od zdravotních pojišťoven, prostředky
ze sbírek, fondů, nadací atd.
Financování pobytových služeb je složeno z pěti hlavních částí:
 Úhrada klienta za poskytované služby
 PnP (příspěvky na péči podle §11, zákona č. 108/2006Sb).
 Státní dotace
 Příspěvky od zřizovatele
 Příjmy z veřejného zdravotního pojištění
Financování terénních a ambulantních sociálních služeb:
 Platby klientů sociálních služeb
 PnP (příspěvky na péči podle §11, zákona č. 108/2006Sb).
 Státní dotace
 Příspěvky od zřizovatele
Novela zákona o sociálních službách upravila pravidla pro poskytování dotací určených na
financování sociálních služeb. Od roku 2015 přešla tato činnost do kompetence krajů. Nově
byla zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu
finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu. Cílem výše uvedených opatření byla
větší provázanost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraje mají nově povinnost
určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel. Finanční prostředky jsou
pak přerozdělovány podle pravidel stanovených Zastupitelstvy jednotlivých krajů. Objem
prostředků na dotace, kterými kraj disponuje, je stanoven směrným číslem stanoveným
zákonem pro každý kraj. V žádném případě ale nepokrývá požadavky poskytovatelů, jejichž
počet neustále narůstá.

Financování sociálních služeb
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Hospodaření MěÚSS

Výsledek hospodaření za rok 2016 vykazuje ztrátu ve výši 2 825,5 tis. Kč. Významný podíl na
tomto negativním výsledku mají skutečnosti, které byly způsobeny legislativními změnami
(změny platových tabulek – nárůst platů a s tím související i nárůst zákonných sociálních
nákladů), ale také změna koeficientu odpočtu DPH (ze 4% v roce 2015 na 3% v roce 2016).
Dalším z důvodů je neustále krácená žádost o dotaci z programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji. Požadavek, který by pokryl předpokládané navýšení nákladů, v celkové výši
15 000 000 Kč však nebyl přiznán. Naopak, rozdíl oproti požadavku činil o 1 943 000 Kč méně.
Což byla částka ještě o 1 396 000 Kč nižší, než byla přidělena v roce 2015.
Spektrum služeb, které MěÚSS Jirkov poskytuje je široké a jejich financování je odkázáno
z velké části na dotace. Například odborné sociální poradenství je poskytováno klientům bez
úhrady, u pečovatelské služby úhrada za hodinu práce nepokrývá ani náklady na minimální
mzdu. Ztrátová je dlouhodobě i ubytovna. Klienti ubytovny jsou z velké části příjemci dávek,
které vyplácí úřad práce, formou příspěvku na bydlení a dávkou životního minima. Klienti
nocležny na úhradu většinou také nemají, zdržují se v objektu pouze přes noc a pobyt zároveň
využívají i k hygienické péči, kterou nemají kde jinde čerpat. I přes tuto skutečnost se podařilo
výrazně navýšit oproti plánu příjmovou část rozpočtu. Výrazný podíl na tom má skladba
klientů, odkázaných na pomoc druhé osoby ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. Což, ale na
druhé straně přináší nároky na počet personálu na směně a s tím spojené náklady.
Přes tento negativní výsledek se v MěÚSS neplýtvá v žádné oblasti. Všechny výdaje jsou
předmětem schvalovacího procesu a jsou následně kontrolovány. Udržet vysokou kvalitu
poskytovaných služeb, kterou jsou jirkovské sociální služby známy v širokém okolí, však s
sebou nese i finanční náklady, a to především na platy kvalifikovaných pracovníků, ale také
na udržování vybavenosti a celkového prostředí ve všech prostorách.
Rozbor hospodaření 2016 - dle činností (v tis. Kč)

DS
DOZP
DZR
PS
OS
OSP
penzion + ostatní
ubytovna

Celkové
náklady
28 631,41
31 793,21
12 997,96
2 104,64
8 251,87
1 089,67
2 549,20
2 493,34

Vlastní
výnosy
23 183,72
25 340,79
9 450,52
869,61
3 786,51
0,00
2 305,36
888,40

celkem

89 911,30

65 824,91

Služba

Dotace
Dotace
kraj
zřizovatel
3 180,80
1 835,00
3 298,10
2 625,90
2 795,40
657,17
365,20
660,00
2 907,30
931,11
510,40
290,82
0,00
0,00
13 057,20

7 000,00

Úřad
práce
349,78
525,79
94,12
182,00
52,00
0,00
0,00
0,00

-82,11
-2,63
-0,75
-27,83
-574,95
-288,45
-243,84
-1 604,94

1 203,69

-2 825,50

HV
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Rozbor hospodaření (v tis. Kč)
náklady

skutečnost 2015

skutečnost 2016

potraviny

7 226,60

7 263,60

ostatní materiál

3 349,80

3 157,80

energie

7 213,10

6 847,40

opravy

1 605,30

656,70

18,70

15,40

cestovné
reprezentace

37,10

22,40

služby

4 975,40

6 248,60

mzdy

43 240,70

44 930,50

zákonné sociální nákl.

15 530,50

16 456,50

224,80

138,00

26,10

16,10

1 356,20

1 766,00

ostatní náklady

106,30

159,10

odpisy

ostatní sociální nákl.
poplatky
DPH-krácení odpočtu koeficientem

851,70

744,20

opravné položky

29,90

-354,70

rezervy

99,70

720,70

657,30

1 123,00

86 549,20

89 911,30

drobný majetek
celkem
výnosy
tržba za pobyt a služby

skutečnost 2015

skutečnost 2016

62 663,50

63 332,20

pronájem prostor

191,30

204,80

použití fondů

644,90

1 157,50

výnos z prodeje DHM

106,00

8,40

jiné výnosy

660,40

1 100,00

13,90

3,10

14 453,00

13 057,00

zřizovatel-město Jirkov

6 088,00

7 000,00

Úřad práce, KÚ

1 722,80

1 222,80

86 543,80

87 085,80

skutečnost 2015

skutečnost 2016

- 5,40

- 2 825,50

úroky z bankovních účtů
státní dotace

celkem
Hospodářský výsledek
celkem
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Nestátní zdravotní péče
Odbornost 913
Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena z fondu veřejného zdravotního pojištění
a zajišťována je kvalifikovaným personálem. Je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.
Veškerý zdravotnický personál má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.
Zdravotní péči poskytuje v našich zařízeních celkem 19 všeobecných sester, které jsou
rozděleny do dvou pracovních týmů.
Jeden tým zdravotních sester zajištuje nepřetržitě ošetřovatelskou péči o 94 klientů v Domově
pro seniory na adrese Mládežnická 1753.
Druhý tým všeobecných sester zajištuje ošetřovatelskou péči v objektu U Dubu 1562, kde je
celkem 162 klientů ve třech registrovaných službách.
Součástí obou týmů jsou i rehabilitační sestry a ergoterapeuti. Zdravotnický personál zajišťuje
ošetřovatelskou péči, asistuje v ordinaci praktického lékaře a na základě ordinací lékaře
organizuje a řídí odbornou péči o klienty v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými
poznatky. Nedílnou součástí povinností ošetřujícího personálu je povinné vzdělávání, které
probíhá v souladu s platnou legislativou. Součástí zdravotnického týmu patří i nutriční
terapeut.
Lékařská péče je klientům poskytována praktickými lékaři, kteří za klienty dochází do zařízení.
Ostatní lékařskou péči specialistů, která je pro naše klienty zapotřebí, nám pomáhají
zajišťovat různá zdravotnická zařízení a důležitou součástí zdravotní péče je tým lékařů –
specialistů, kteří na zařízení docházejí. Zvyšuje se tak komfort pro naše klienty, kteří tak,
pokud to není nezbytně nutné, nemusí k odbornému lékaři pravidelně dojíždět.
Většina klientů výše uvedených sociálních služeb je imobilních a odkázaných na pomoc druhé
osoby, transport sanitním vozem je pro ně velmi stresující záležitostí. Doprovod těchto klientů
na vyšetření je pro personál náročný, a to nejen z pohledu fyzické námahy, ale je náročný
i na čas. Zaměstnanci, kteří doprovází klienty na vyšetření, pak chybí často třeba celé
dopoledne na pracovišti při realizaci plánované péče.
Součástí péče o zdraví je i správná životospráva. Pro dodržování životosprávy je důležité, aby
ji chtěl dodržovat i klient. Městský ústav sociálních služeb Jirkov poskytuje všem svým
klientům možnost výběru oběda ze tří jídel. Nabídka jídelního lístku je v rozsahu diet, které
odpovídají potřebám seniorů.

Ošetřující personál za přítomnosti nutričního terapeuta,

případně pod jeho dohledem garantuje plnohodnotnou výživu také klientům, kteří jsou
v nutričním riziku. Díky spolupráci s odborným lékařem v oblasti léčebné výživy, máme
možnost zajistit těmto klientům klinickou výživu v podobě sippingů (tekutých výživových
doplňků).
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Pravidelným sledováním hmotnosti a stavu klientů našich zařízení jsou včas indikováni jedinci,
kteří vyžadují individuální nutriční péči. Nutriční péče je zajištěna vzájemnou spoluprací
jednotlivých služeb se stravovacím provozem.



Počet klientů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2016

Počet unicitních klientů
211 - ZPMVČR;
43
207 – OZP;
4

205 – ČPZP;
38

111 – VZP;
135

201 – VOZP; 4



Přehled výkonů fakturovaných zdravotním pojišťovnám v roce 2016

Pojišťovna

Fakturováno

Uhrazeno

Rozdíl

3 651 118 Kč

3 052 404 Kč

-598 714 Kč

201 VOZP

186 705 Kč

187 646 Kč

942 Kč

205 ČPZP

1 565 734 Kč

1 531 513 Kč

-34 220 Kč

152 607 Kč

140 833 Kč

-11 773 Kč

211 ZPMV

1 421 084 Kč

1 432 317 Kč

11 233 Kč

Celkem

6 977 247 Kč

6 344 713 Kč

-632 534 Kč

111 VZP

207 OZP

Výše uvedená tabulka obsahuje částky fakturované smluvním zdravotním pojišťovnám.
Vyúčtování záloh probíhá v následujícím roce.
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Pobytové sociální služby
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) je pobytová služba pro osoby ve věku od 50 let
se sníženou soběstačností způsobenou demencí, zejména demencí Alzheimerova typu. Tato
služba je určena klientům, kteří v důsledku tohoto onemocnění nejsou schopni domyslet
důsledky svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí, kdy zdravotní stav
těchto osob vyžaduje trvalou péči jiné fyzické osoby 24 hodin denně.
Od 1. 1. 2016 došlo k navýšení počtu lůžek z původních 40 na 44 lůžek a s tím souviselo
zvýšení počtu ošetřovatelského personálu. Ke změnám došlo i v kompetencích a organizační
struktuře. Vedoucí služby nejen organizuje a řídí podřízené zaměstnance, ale odpovídá
za dodržování registračních podmínek a odpovídá za realizaci služby v souladu s platnou
legislativou.

Součástí organizačních změn bylo přerozdělení kompetencí mezi dva ranní

pracovníky.

Jeden z nich byl pověřen dohledem a dopomocí ostatním s individuální

dokumentací, dohledem nad plány péče a individuálními plány, plnění výstupů z realizačních
týmů apod. Druhý pracovník na ranní směnu je patronem nových zaměstnanců, dohlíží
na jejich zapracování, dohlíží na hospodárné nakládání s kancelářským a drogistickým
materiálem, ložním prádlem, přístrojovým vybavením a celkovým inventářem DZR. Velkým
přínosem pro práci pracovníků v sociálních službách bylo zřízení dvou pracovních pozic
asistentů pečovatele – pokojských, které zajišťují celkovou péči o vzhled pokojů, pečují
o osobní prádlo klientů, myjí nádobí, vozí klienty do centrální jídelny, dále například obsluhují
výtahy.
Navýšení kapacity přineslo i nutnost rozšíření prostor k podávání stravy klientům s ohledem
na to, že se jedná převážně o klienty, kteří zvládnou příjem stravy pouze za pomoci druhé
osoby. Proto proběhla rekonstrukce na uzavřené části DZR, kde byla zřízena další patrová
jídelna, která byla vybavena funkčním nábytkem, tak aby vyhovoval cílové skupině klientů.
V současné době jsou na DZR tři patrové jídelny, protože převážné většině zdravotní stav
z důvodu primárního onemocnění neumožňuje se stravovat ve velké společné jídelně
v přízemí.
Vzhled DZR je přizpůsoben cílové skupině a nese se spíše v reminiscenčním duchu. Tímto
směrem byla zaměřena i úprava odpočinkových zón pro klienty. V rámci aktivizačních činností
byly vytvořeny minizahrádky na bočních balkonech jednotlivých chodeb, o které se klienti
spolu s aktivizačními pracovníky starali. Velký úspěch měly také bylinkové zahrádky. V srpnu
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2016 jsme absolvovali předaudit k certifikaci České Alzheimerovské společnosti, která je
oprávněna certifikovat služby, které plní náročné podmínky péče o klienty s demencí. Vlastní
audit služby bychom rádi realizovali v roce 2017.
Níže uvedené tabulky a grafy dokládají náročnost práce na tomto oddělení. Specifika náročné
práce s klienty, u kterých je diagnostikována demence je zohledněna ve finančním
ohodnocení a dodatkové dovolené, která je o týden delší než u ostatních zaměstnanců, což
s sebou přináší vyšší nároky na personální zajištění.
Počty příjemců PnP podle stupně závislosti v letech 2015 / 2016

PnP lV. stup.
PnP lll. stup.
2016
PnP ll. stup.
PnP

2015

l. stup.
0

5

10

15

20

25

30

Graf porovnává meziroční nárůst klientů závislých na pomoci druhé osoby.

Kvantifikace ošetřovatelské péče
rok 2015

rok 2016

kapacita Domova se zvláštním režimem

40

44

počet klientů k 31.12.

37

41

82,4

81,9

klienti s upravenou způsobilostí

6

6

klienti používající inkontinentní pomůcky

37

41

klienti odkázáni na invalidní vozík

19

26

klienti odkázáni na protetické pomůcky

5

5

průměrný věk

Výše uvedená tabulka obsahuje počty klientů odkázaných na pomoc personálu podle druhu
poskytované péče.
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Původní bydliště klientů
6

28
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Chomutov
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Jirkov

Graf znázorňuje místo trvalého bydliště současných klientů

Skladba klientů DZR k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016
Pohlaví

2015

2016

ženy

4

6

muži

33

35

2015

2016

Jirkov

12

9

Chomutov

16

28

ostatní

9

4

2015

2016

do 65 let

1

2

65 až 85 let

18

23

více než 85 let

18

16

2015

2016

nové nástupy

14

17

úmrtí

14

13

návrat do domácího prostředí / jiného zařízení

3

0

2015

2016

bez příspěvku na péči

1

1

I. stupeň = lehká závislost

1

1

II. stupeň = středně těžká závislost

6

8

III. stupeň = těžká závislost

5

5

IV. stupeň = úplná závislost

24

26

Místo původního bydliště

Věkové složení

Nové nástupy a ukončení

Příspěvek na péči
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením, dále jen DOZP je pobytová sociální
služba s celoročním provozem, která je určena pro osoby se zdravotním postižením
a pro osoby s chronickým onemocněním, kteří vzhledem ke svému onemocnění a ztrátě
soběstačnosti nemohou žít sami ve svém přirozeném prostředí.
Tato služba je poskytována klientům od 40 let a výše, u osob jejichž zdravotní stav vyžaduje
pomoc a podporu druhé osoby při zajištění základních životních potřeb. Služba je
poskytována v objektu U Dubu 1562 v Jirkově. Od 1. 1. 2016 došlo ke změně v registraci
služby DOZP, došlo ke snížení kapacity na 88 lůžek. Jedním z důvodů byl nárůst klientů
závislých na pomoci druhé osoby ve lV. stupni, což se velmi výrazně odrazilo v náročnosti
na personální zajištění služby.
V průběhu roku se podařilo na pěti pokojích zrealizovat celkovou rekonstrukci pokojů
a z nevyhovujících bariérových koupelen vytvořit koupelny bezbariérové. Současně byly
na pokojích vyměněny podlahové krytiny a tři pokoje byly vybaveny nábytkem, který vyhovuje
individuálnímu řešení přístupu klientů, kteří jsou imobilní a pohybují se na invalidním vozíku.
Pro tyto klienty je velmi důležitý bezbariérový přístup na WC a do koupelen. Podařilo se
rekonstruovat prostory pro klienty, kde probíhají volnočasové aktivity, prostor má
i multifunkční využití, slouží pro společně strávený čas rodinných příslušníků se svými
blízkými.
Rok 2016 byl pro DOZP velmi náročný díky nedostatku obslužného personálu z důvodu
dlouhodobých pracovních neschopností, ale i odchodu zaměstnanců do starobního důchodu.
Mnozí z nově nastoupivších pracovníků, kteří neměli žádné předchozí zkušenosti s touto
prací, po krátké době zjistili, že realita se od jejich představ značně liší a že tuto činnost
vykonávat nechtějí nebo nedokážou. Toto bylo velmi náročné nejen pro pracovníky
personálního a mzdového oddělení, kteří byli zatíženi administrativou spojenou s výběry,
nástupy a výstupy zaměstnanců, ale především také pro samotné týmy, které své nové kolegy
zaučovaly a ačkoli se jejich zaškolování věnovaly poctivě a s velkým nasazením, často se
setkaly s neúspěchem.
Přesto v tomto roce obdrželi zaměstnanci i DOZP několik pochval od rodinných příslušníků,
kteří tímto způsobem ocenili náročnou práci veškerého personálu podílejícího se o péči
o klienty. Do budoucna bychom se chtěli zaměřit především na kvalitní zapracování nového
personálu nastavením efektního systému organizace práce, vymezením kompetencí a rolí
jednotlivých pracovníků v týmu, zapojit zaměstnance do pravidelného vzdělávání, pokračovat
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ve spolupráci s rodinnými příslušníky. Pracovat na zlepšování prostředí a vybavování pokojů
klientů novým nábytkem a velmi bychom potřebovali rekonstruovat koupelny a přizpůsobit je
potřebám klientů, pro které je jejich využívání mnohdy zásadním kritériem hodnocení kvality
života s handicapem. Náročnost výše popisované práce je zdokumentována v níže
uvedených tabulkách a grafech.

Kvantifikace ošetřovatelské péče DOZP
rok 2015

rok 2016

kapacita DOZP

120

88

počet klientů k 31.12.

115

88

průměrný věk

79,9

80,4

klienti s upravenou způsobilostí

4

4

klienti používající inkontinentní pomůcky

87

78

klienti odkázáni na invalidní vozík

72

57

klienti odkázáni na protetické pomůcky

34

32

klienti v dispenzáři psychiatrické ambulance

39

40

klienti v dispenzáři neurologické ambulance

19

18

Tabulka kvantifikace vypovídá o náročnosti péče o klienty odkázané na pomoc druhé osoby.

Příspěvek na péči

2015

2016

bez příspěvku na péči

11

2

I. stupeň = lehká závislost

14

11

II. stupeň = středně těžká závislost

29

27

III. stupeň = těžká závislost

29

20

IV. stupeň = úplná závislost

36

28
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Skladba klientů DOZP k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016
Pohlaví

2015

2016

ženy

80

64

muži

35

24

2015

2016

Jirkov

58

42

Chomutov

47

38

ostatní

10

8

2015

2016

do 65 let

11

8

65 až 85 let

65

47

více než 85 let

39

33

2015

2016

nové nástupy

46

0

úmrtí

39

19

návrat do domácího prostředí / jiného zařízení

10

8

Místo původního bydliště

Věkové složení

Nové nástupy a ukončení
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Odlehčovací služba
V roce 2016 došlo ke změně registračních podmínek, v návaznosti na restrukturalizaci a
v současné době je kapacita Odlehčovací služby 30 lůžek. Odlehčovací službu poskytujeme
osobám od 30 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a to převážně z důvodů způsobených
chronickým onemocněním, zdravotním postižením nebo z důvodu věku u seniorů. OS je
poskytována klientům, 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 jak 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.
Od 1. 1. 2016 došlo k výše zmíněnému rozšíření OS z 10 lůžek na 30 lůžek. Prostory, do
kterých se služba přestěhovala jsou na 4. patře. K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové
ubytovací jednotky. Během roku prošlo 4. patro rozsáhlou rekonstrukcí, která byla realizována
vlastními silami – zaměstnanci údržby. Došlo k výměně podlahové krytiny na chodbách i ve
společných prostorách. Byly zabezpečeny bezbariérové vstupy do jednotlivých pokojů. Byla
provedena kompletní rekonstrukce patrové jídelny a patrové kuchyňky. Velkým přínosem je
vybudování tělocvičny na patře, do které byl mimo jiné zakoupen motomed, na který se
podařilo zajistit prostředky ze sponzorských darů. Během roku bylo vybudováno
5 bezbariérových koupelen na pokojích klientů včetně kompletní rekonstrukce. Na jednom
pokoji byl pořízen nový nábytek. Bylo vybudované zázemí pro zaměstnance Odlehčovací
služby a pro vedoucí služby. V příštím roce bychom chtěli vybudovat další bezbariérové
koupelny na pokojích klientů, které jsou důležité pro nácvik a udržení soběstačnosti klientů
v oblasti hygieny.
S rozšířením služby bylo nutné i změnit organizační schéma, nastavit harmonogramy práce
a plánování. V průběhu roku 2016 byla zavedena nová pracovní pozice – PSS aktivizační
pracovník, který se plně věnuje aktivizaci klientů, terapeutickým činnostem, individuální
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aktivizaci a nácvikům soběstačnosti. Pracuje pod vedením ergoterapeuta. V příštím roce
bychom se rádi více zaměřili především na plánování, aktivizační činnost klientů
a přizpůsobení péče individuálním potřebám. V roce 2016 byl nejmladší přijatý klient,
o kterého v domácím prostředí pečuje jeho babička, narozen v roce 1982. V průběhu roku se
k nám opakovaně vracel především kvůli rehabilitaci a nácvikům soběstačnosti.

Kvantifikace ošetřovatelské péče
rok 2015

rok 2016

kapacita odlehčovací služby

10

30

počet klientů k 31.12.

11

26

78,1

78,4

klienti s upravenou způsobilostí

0

0

klienti používající inkontinentní pomůcky

10

22

klienti odkázáni na invalidní vozík

6

16

klienti odkázáni na protetické pomůcky

2

0

klienti v dispenzáři psychiatrické ambulance

6

9

klienti v dispenzáři neurologické ambulance

1

12

průměrný věk
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Níže uvedený graf znázorňuje počet mužů a žen, se kterými byla v průběhu roku uzavřena
smlouva o poskytování sociální služby

Poměr ženy - muži
celkem 129
Muži; 57
Nejmladší

34 let

Nejstarší

96 let

Ženy; 72

90
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0
Odchod do
domácího
prostředí

Úmrtí

Přechod na
jinou službu v
rámci MěÚUS
Jirkov

Opakované
čerpání

Graf ukazuje poměr klientů odlehčovací služby, výrazně převyšují klienti, kteří se vrací
do domácího prostředí.
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Skladba klientů Odlehčovací služby k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016
Pohlaví

2015

2016

ženy

5

16

muži

6

10

2015

2016

Jirkov

7

12

Chomutov

3

10

ostatní

1

4

2015

2016

do 50 let

1

2

do 65 let

4

9

65 až 85 let

4

6

více než 85 let

2

9

2015

2016

66

129

9

12

50

82

2015

2016

výskyt dekubitů (i z hospitalizace)

0

0

sledování příjmu stravy (malnutrice)

1

0

pády

0

1

incident

0

1

úrazy

0

0

Místo původního bydliště

Věkové složení

Nové nástupy a ukončení
nové nástupy (počet uzavřených smluv)
úmrtí
návrat do domácího prostředí / jiného zařízení
Přehled monitorovaných událostí
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Domov pro seniory
Domov pro seniory, dále jen DS, je pobytová sociální služba určená osobám ve věku od 65 let,
které mají sníženou soběstačnost, a to zejména z důvodu věku. Služba je určena osobám,
jejichž situace vyžaduje celodenní pomoc a podporu jiné fyzické osoby a které již nemohou
déle žít ve svém původním prostředí.
Služba je poskytována v objektu Mládežnická 1753 Jirkov na 4., 5. a 6. patře. Jedná se
o budovu s bezbariérovým přístupem, kde se nacházejí jednolůžkové a dvoulůžkové
ubytovací jednotky. V roce 2016 byla kapacita Domova pro seniory snížena o 6 klientů na 94
z důvodu zkvalitnění péče. Personál DS umožňuje klientům čerpat individuální pomoc
a podporu v souladu s jejich potřebami, zdravotním stavem, sociální situací. (pomoc
při osobní hygieně, pravidelné koupání, podávání stravy, zvládání běžných denních
činností…)
Podpora pracovníkům v sociálních službách je poskytována formou supervizí, jak týmových,
které byly celkem 4, tak i individuálních supervizí na vlastní žádost zaměstnance. Dále je se
zaměstnanci prováděno pravidelně hodnocení formou pohovorů s přímým nadřízeným.
U kvalifikovaných pracovníků udržujeme profesionální úroveň účastí na školeních, stážích,
odborných seminářích a účastí na konferenci pořádané MěÚSS Jirkov. Všichni zaměstnanci
splnili 24 hodin povinného vzdělávání.
V roce 2016 se nám podařilo zútulnit a přizpůsobit velkou jídelnu potřebám a požadavkům
klientů vybavením novými stoly a židlemi. Pro dostatečné zajištění pitného režimu byly
pořízeny 3 občerstvovací automaty s minerální vodou, které jsou hojně využívány jak klienty,
tak i personálem a rodinnými příslušníky. Pro informovanost veřejnosti a rodinných příslušníků
v Domově pro seniory byly pořízeny dvě TV na spoty, kde jsou k dispozici informace o akcích
probíhajících daný měsíc, ale i fotografie z již proběhlých akcí a to nejen v zařízení, ale i mimo
něj. Personál je velmi spokojený s kvalitou a možnostmi využívání manipulační techniky
a proto byl zakoupen pro zkvalitnění péče o klienty jeden zvedák Sara Lite, se kterým jsou
klienti spokojeni.
Práce pracovníků v sociálních službách je velmi náročná, i co se týká administrativy. Proto
zaměstnanci přivítali nákup 3 Irepadů, který jim usnadní práci tím, že mohou docházet
za klienty přímo na pokoj a zjištěné informace rovnou zaznamenávat do Irepadů.
V příštím roce se chceme zaměřit na práci s nově nastoupivšími zaměstnanci, na jejich
adaptaci, kvalitní zapracování a zaměřit se na týmovou spolupráci se všemi úseky.
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Kvantifikace ošetřovatelské péče

rok 2015

rok 2016

kapacita domova pro seniory

100

94

počet klientů k 31.12.

96

93

83,2

83,7

klienti s upravenou způsobilostí

3

3

klienti používající inkontinentní pomůcky

67

63

klienti odkázáni na invalidní vozík

40

34

klienti odkázáni na protetické pomůcky

0

0

klienti v dispenzáři psychiatrické ambulance

30

28

klienti v dispenzáři neurologické ambulance

24

21

průměrný věk
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Skladba klientů DS k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016
Pohlaví

2015

2016

ženy

61

57

muži

35

36

2015

2016

Jirkov

88

88

Chomutov

7

4

ostatní

1

1

2015

2016

do 65 let

4

1

65 až 85 let

52

47

více než 85 let

40

45

2015

2016

nové nástupy

33

8

úmrtí

29

8

návrat do domácího prostředí (jiného zařízení)

5

3

2015

2016

bez příspěvku na péči

13

10

I. stupeň = lehká závislost

22

26

II. stupeň = středně těžká závislost

9

9

III. stupeň = těžká závislost

28

22

IV. stupeň = úplná závislost

24

26

Místo původního bydliště

Věkové složení

Nové nástupy a ukončení

Příspěvek na péči
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Terénní sociální služby
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba (dále jen PS) je terénní sociální službou určenou seniorům a osobám
závislým na pomoci druhé osoby. V roce 2016 byla okamžitá kapacita Pečovatelské služby
navýšena na 5 klientů, rozsah a místo výkonu se v roce 2016 oproti předchozím letům
nezměnilo. Počet uzavřených smluv v roce 2016 dosáhl počtu 193. Průměrný věk klientů
pečovatelské služby v roce 2016 byl 76,4 let.
Pečovatelská služba je poskytována klientům za úhradu, je účtována dle skutečně
spotřebovaného času, který pečovatelka stráví u klienta. Dobu návštěvy u klienta pečovatelka
načítá na mini terminál, který zaznamená čas. Zaměstnanci pečovatelské služby poskytují
klientům služby v jejich původním prostředí, kde pomáhají se základní péčí v rozsahu
základních úkonů péče:


pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu



pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu



poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy



pomoc při zajištění chodu domácnosti



zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



doprovod dospělých na úřady, k lékaři

K některým klientům dochází pečovatelka pravidelně i 3krát denně. V těchto případech se
jedná většinou o poskytování osobní hygieny, patří sem i pravidelné koupání, podání jídla,
pití, drobný úklid. Klientům pečovatelské služby v případě zájmu zapůjčujeme za poplatek
kompenzační pomůcky: např. polohovací postel, chodítko, invalidní vozíček, WC křeslo.
V roce 2016 bylo v pečovatelské službě poskytnuto sociální poradenství zhruba u cca 70 %,
registrovaných klientů, nejčastěji byly poskytovány informace o podmínkách nároku
na příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu
Formou sociálního šetření proběhlo několik návštěv klientů v jejich domácím prostředí
za účelem ověřování spokojenosti s poskytovanou službou. V roce 2016 proběhla rovněž
mezi klienty anketa, která byla zaměřena na spokojenost s poskytovanou sociální službou.
Součástí PS je i rozvoz obědů klientům, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování služby.
V roce 2016 bylo na území Jirkova a v přilehlých obcích rozvezeno 12 083 obědů.
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Mezi nejvíce využívané základní činnosti PS patří pomoc při chodu domácnosti.

Skladba klientů PS k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016
Pohlaví
ženy
muži

2015
140
51

2016
143
50

Místo původního bydliště
Jirkov
Chomutov
ostatní

2015
189
0
2

2016
190
0
3

Věkové složení
7-18
19-65
66-95

2015
2
19
170

2016
3
18
172

počet uzavřených smluv
počet intervencí

2015
70
8990

2016
31
9126
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Ambulantní sociální služby
Odborné sociální poradenství
Posláním služby sociálního poradenství realizovaného v Poradně v Jirkově je poskytnout radu
nebo pomoc lidem v nouzi, kteří splní cílovou skupinu a ocitli se v situaci, kdy nemají dostatek
informací, schopností nebo finančních prostředků, aby byli schopni problémovou situaci řešit
sami.
Pomoc a podpora je klientům poradny poskytována formou konzultace, poskytnutím
informací,

případně

zprostředkováním

individuální

návštěvy u

odborníka

v oblasti

psychoterapie, mediace nebo u odborníka v oblasti právních porad v rámci individuálního
plánování. I v roce 2016 bylo cílem zachovat kvalitu, odbornost a dostupnost sociálního
poradenství obyvatelům Jirkova a okolí a realizovat další aktivity zaměřené na prevenci
předlužování.
V roce 2016 se nově na pracovníky poradny obrátilo s žádostí o odbornou pomoc, radu či
informaci 317 klientů, což je mírný nárůst oproti roku 2015. Celkový počet uspokojených
klientů v roce 2016 opět oproti loňskému roku stoupl o 5 %, ze 485 na 511. Tradičně největší
zájem byl o pomoc s řešením dluhové pasti a předluženosti. Pracovníci poradny v tomto roce
dokázali pomoci 41 klientům k oddlužení, což je oproti loňskému roku opět mírný nárůst. Svou
zadluženost v poradně řešila téměř třetina klientů. Velmi často se ukazuje, že relativně malý
dluh může v důsledku neznalosti, nedbalosti a včasného nesplácení dorůst do rozměrů
ohrožujících samotnou existenci dlužníka a sankce a poplatky následně neúměrně rostou.
Pracovníci poradny se proto rozhodli pokračovat i v tomto roce v aktivitách na prevenci
zadlužování, poskytování finančního poradenství jak ambulantní, tak i terénní formou,
zejména při plánování a sestavování rodinného rozpočtu klientů služby a opět realizaci
přednášek pro seniory. Tato skupina obyvatel se stále více stává obětmi předváděcích akcí
a podomního prodeje, které často v důsledku neznalosti a strachu spíše zhorší jejich finanční
situaci nebo dokonce způsobí zadluženost. V rámci první přednášky se senioři ze Senior
klubu Jirkov podělili o své zkušenosti s podvodníky nabízející levnější energie, lákavé výhry,
dárky a soutěže. Byly jim předány užitečné informace a rady jak „nenaletět“ podvodníkům
a jak se zachovat, když se s nimi dostanou do kontaktu. Výsledek ankety pak ukázal, že
přednáška pro ně byla zajímavá a užitečná a projevili zájem o další přednášky. Tématem
druhé přednášky byly Dluhy a dědictví podle nového občanského zákoníku, které se ukázalo
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jako velmi aktuální. Senioři se zajímali o to, zda mohou jejich děti zdědit jejich dluhy a co dělat
v případě, že chtějí někomu po smrti odkázat svůj majetek.
Zvýšený zájem ze strany klientů jsme zaregistrovali opět v oblasti porozvodové
a po rozchodové péče o děti, při řešení určení nebo vymáhání výživného, rozvodu
a pěstounské péče. O takovou pomoc v roce 2016 požádalo 101 klientů. Tato problematika je
nejčastěji řešena v rámci bezplatného právního a psychologického poradenství nebo v rámci
mediace. V roce 2016 se uskutečnilo v poradně 24 mediačních jednání rodičů nezletilých dětí.
Mezi obyvateli Jirkova a přilehlých lokalit je také velký zájem o poskytování právního
poradenství, a to v oblasti práva rodinného, pracovního, občanského a dluhového
a o poskytování psychologické pomoci, zejména při potížích po rozchodu nebo rozvodu,
při partnerských problémech, při výchovných problémech s dětmi, předluženosti, ztráty blízké
osoby, po propuštění z výkonu trestu.
Nárůst zájmu o naše služby je způsoben tím, že mezi klienty a jejich blízkými se velmi rychle
šíří pozitivní zkušenost s využitím odborného poradenství, která dodá odvahu a motivaci začít
nepříznivou životní situaci řešit. Cíle pro tento rok se podařilo naplnit.

Oblasti poradenství

ostatní
13%

bezdomovectví
21%

sociální dávky
14%

kriminalita
2%
nezaměstnanost
5%
závislosti
1%

zadluženost
28%
rozvodovost
16%
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Počet klientů služby dle věku
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rok 2015

NAD 80 LET

NEZJIŠTĚNÝ
VĚK (U
ANONYMNÍCH
KLIENTŮ)

rok 2016

Terénní sociální práce zaznamenala v poslední době vzrůstající zájem a narůst klientů. Část
klientely tvoří klienti, kteří bydlí na Ubytovně pro osoby bez přístřeší v Jirkově, ale také
obyvatelé Jirkova žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Jirkova a okolí.
Terénní pracovník usiluje o zlepšení jejich životní situace například tím, že je motivuje
k hledání zaměstnání a společně s nimi vyhledává možnosti uplatnění na trhu práce. S cílem
zlepšit situaci našich dlouhodobě nezaměstnaných klientů žijících v sociálně vyloučených
lokalitách a na Ubytovně jsme navázali spolupráci s pracovními poradci v rámci projektu
„Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“ a na „Projektu Transfer“. Do projektu se zapojil
1 klient, dalším 5 klientům byly předány informace s kontaktem. Terénní pracovník se
individuálně věnuje těmto klientům i v oblasti finančního plánování a hledání bydlení. I v roce
2016 se podařilo za podpory terénního pracovníka projít 1 klientem služby prostupným
bydlením z ubytovny až do samostatného bydlení. Svou pomoc terénní pracovník zaměřuje
i do oblasti finanční pomoci rodičům samoživitelům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci
vlivem nenadálé události (rozchod, rozvod, neplacení výživného, ztráta zaměstnání, ztráta
bydlení apod.). Těmto klientům se podařilo získat finanční výpomoc z Nadace Agrofert, čímž
se podařilo předejít finančním problémům (pomoc s úhradou školních pomůcek, obědů,
zakoupení paliva na topení, motorové pily, nájemného a energií) do doby překlenutí těžkého
období.
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Péče o objekty ve výpůjčce
Městský ústav sociálních služeb provozuje své služby v objektech, jejichž majitelem je město
Jirkov, které je zároveň i zřizovatelem příspěvkové organizace. Celkově má MěÚSS Jirkov
ve výpůjčce 3 objekty, které udržuje z prostředků, které má za tím účelem k dispozici. Jedná
se o velké komplexy budov, které byly všechny dostavěny v minulém století. Žádný z těchto
objektů nevyhovuje současným potřebám a nárokům kladeným na práci ošetřujícího
personálu a ani nesplňuje minimální standard bezbariérovosti, což samozřejmě přispívá
k vysokým nárokům na fyzickou práci žen, kterých je v naší organizaci výrazná většina.

Objekty ve výpůjčce:

U Dubu 1562, Jirkov, do provozu byla budova uvedena v roce 1989

Mládežnická 1753, Jirkov, do provozu byla budova uvedena v roce 1994

B. Němcové 1059 Jirkov, do výpůjčky převzal MěÚSS Jirkov v roce 2006

Péče o objekty ve výpůjčce
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Objekt U Dubu 1562
Objekt U Dubu 1562 se nachází ve středu města s dostupností hromadné dopravy, obchodní
sítě, pošty a zdravotního střediska. Budova je s bezbariérovým přístupem. V objektu je
nepřetržitě 24 hodin denně zajištěna služba v recepci. Jedná se o komplex pětipodlažní
budovy, ve kterém jsou poskytovány sociální služby spojené s pobytem, zázemí zde mají
i ambulantní a terénní služby:


Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)



Domov se zvláštním režimem (DZR)



Odlehčovací služba (OS)



Pečovatelská služba (PS)



Sociální poradna (SP)

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 2015 byl objekt včetně střechy kompletně zateplen. 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 klientů nedostatečná kapacita náhradních zdrojů v případě nutnosti
vypnout elektrický proud (při požáru) a zajištění evakuace osob. V objektu jsou instalovány
protipožární dveře včetně zárubní, jejichž stav odpovídá stáří a přestává vyhovovat
technickým normám. V mnoha případech by bylo vhodné tyto dveře rozšířit pro zajištění
bezbariérovosti (manipulace s lůžky).
Na každém patře v ubytovací části jsou velké částečně bezbariérové koupelny, které jsou
určeny k hygieně imobilních klientů, vybavení a stav těchto koupelen je zastaralý
a do budoucna je bude nutno rekonstruovat.
Opravy, které byly realizovány v roce 2016:


z rozpočtu města byly instalovány na všechny balkony a lodžie ochranné sítě proti
holubům



z rozpočtu města proběhla výměna náhradního zdroje evakuačního výtahu



do prádelny byla pořízena nová průmyslová pračka

Dále jsme pokračovali v budování bezbariérových koupelen, proběhla jejich rekonstrukce
v osmi pokojích. Umakart byl nahrazen sádrokartonovou konstrukcí, na stěnách a podlaze byl
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položen nový PVC obklad, osazena nová sanita a v pokoji nová podlahová krytina, natřen
radiátor. V některých pokojích byl vyměněn nábytek a osvětlení.
Probíhala výměna podlahových krytin a sanitární keramiky, natírání topných těles radiátorů
na pokojích klientů. Během roku probíhala výměna části světelných zdrojů (žárovek) za nové
s LED technologií. Proběhla oprava instalovaných žaluzií ve většině objektu.
Byl nainstalován a zprovozněn informační systém na hlavní recepci a u posezení nad hlavní
recepcí.
Úsek údržby zajišťoval po celý rok pravidelnou údržbu areálu, tj. sekání trávy, stříhání keřů,
prořezávání stromů, vysazování nových okrasných rostlin či náhradní výsadbu za kácení
z roku 2015, úklid cest v areálu.
V objektu zajišťovala údržba pravidelné malování prostor (chodby, pokoje, ostatní provozní
prostory), opravy vybavení zejména nábytku, elektroinstalaci či sanity, průběžnou údržbu
strojního vybavení (čištění průmyslových praček, mandlů, kuchyňských strojů či kotlů), úpravu
bezbariérové rampy ve spojovacím traktu z ubytovací části do jídelny (zmenšený sklon),
výměnu podlahové krytiny v přízemí objektu, zpřístupnění internetu v objektu prostřednictvím
WiFi sítě a postupnou rekonstrukci dalších jader pokojů včetně výměny nábytku a podlahové
krytiny.
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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. Budova je v docházkové vzdálenosti nově vybudovaného 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 budově jsou dva osobní bezbariérové výtahy (jeden po částečné rekonstrukci 2014). Z toho
jeden s náhradním zdrojem. V budově je umístěn penzion, který je v prvních dvou patrech,
zbytek budovy slouží k provozování sociální služby domova pro seniory.

Bytové jednotky

využívané k poskytování služby Domova pro seniory jsou umístěny ve čtvrtém, pátém
a šestém podlaží a jsou jednolůžkové a dvoulůžkové. Vybaveny jsou standardním nábytkem
přizpůsobeným potřebám seniorů. Součástí každé bytové jednotky jsou koupelny a WC
s bezbariérovým vstupem. Budova 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 byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1994, střecha komplexu budov je
původní. Během provozu byly prováděny pouze drobné opravy, střecha je zatím bez zjevného
poškození většího rozsahu. Budova byla v roce 2001 zateplena, plášť objektu byl opravován
pouze drobnou údržbou. V roce 2006 byl vybudován bezbariérový přístup do objektu, který
využívá záchranná zdravotní služba k transportu klientů na různá vyšetření. Byla vybudována
recepce a následně pak byla opravována rampa. V roce 2015 byly realizovány úpravy
elektroinstalace, jejichž účelem bylo snížení nákladů na energie. V Jedné z částí komplexu
budov je umístěn výměník, jehož údržbu provádí ČEZ Jirkov, který má výměník v pronájmu,
v roce 2017 je plánovaná jeho rekonstrukce.
V roce 2016 byla zahájena výměna rozvodů teplé a studené vody. Původní nevyhovující
rozvody, které po celou dobu provozu byly velmi často opravovány, jsou postupně
nahrazovány novými. Dokončení této rozsáhlé akce se předpokládá v březnu 2017.
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Běžná údržba:

Součástí objektu je rozsáhlá zahrada, která vyžaduje náročnou údržbu. Zahrada je přístupná
pro klienty jen částečně, zbytek prostor je sice udržovaný, ale není upraven terén pro pohyb
klientů s chodítky nebo invalidními vozíky.
Úsek údržby se v průběhu roku věnoval běžné údržbě, pravidelně maloval pokoje, v souladu
s plánem byl vymalován stravovací provoz. Během roku probíhala výměna části světelných
zdrojů (žárovek) za nové s LED technologií.
Proběhla oprava instalovaných žaluzií ve většině objektu. Byl instalován a zprovozněn
televizní informační systém na hlavní recepci a u posezení před jídelnou.
V současné době jsou asi největším problémem pro poskytovanou péči nevyhovující
koupelny, ve kterých je i již opotřebovaná sanitární technika.
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Ubytovna pro osoby bez přístřeší
V roce 2016 uběhlo přesně 10 let od doby, kdy Městský ústav sociálních služeb převzal objekt
do výpůjčky. Prostory v objektu byly vybydlené a extrémně poškozené. Níže uvedené
fotografie dokumentují rozdíl, jak vypadaly pronajaté prostory při převzetí v roce 2006 a jak
vypadají v současné době. Rekonstrukce a opravy proběhly v roce 2006 až 2007, investice
realizoval zřizovatel, opravy prováděli zaměstnanci MěÚSS Jirkov. Po celou dobu
provozování ubytovny se nám podařilo udržet prostory ve velmi dobrém stavu a nejsou
poškozeny. To, že prostory jsou upravené, čisté a nepoškozené je zásluhou zaměstnanců,
kteří po celou dobu pečují o svěřený majetek a hlavně ho chrání před poškozováním klienty.

rok 2006

rok 2016

MěÚSS Jirkov poskytuje v těchto prostorách ubytování osobám fyzicky soběstačným bez
přístřeší, starším 18 let, osobám v sociální krizi, které jinak žijí v sociálně vyloučených
komunitách a vedou rizikový způsob života a osobám, které mají zájem o ubytování
a nemohou svou situaci řešit jiným způsobem. Ubytování se sjednává na dobu určitou, než si
klient vyřeší bydlení 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.

rok 2006

rok 2016
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Formy ubytování:
I.

ubytování na nocležně je na vícelůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením,
je určeno pouze k přespání.

II.

ubytovací jednotky s dvoulůžkovými nebo třílůžkovými pokoji se společnou
kuchyňkou a společným sociálním zařízením.

III.

bydlení v tréninkovém bytě je na dobu určitou, to znamená maximálně na 12 měsíců.
Je určeno osobám, které prokázali schopnost řešit svou závažnou situaci a
prokazatelně plní závazky ve vztahu k poskytovateli, splácí případné pohledávky
městu nebo organizacím řízeným městem, řeší odpovídající formou svou finanční
situaci, hledají si pracovní uplatnění, spolupracují se sociální poradnou – aktivně se
tedy podílejí se na řešení své závažné situace.

rok 2006

rok 2006

rok 2016
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Součástí Ubytovny je tréninkový byt, což 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 klienta v
běžném životě.
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. Tréninkový byt je třetím stupněm prostupného bydlení, který by měl klient
připravit na přechod do běžného typu bydlení. Smlouva je uzavírána maximálně na rok a po
celou dobu je klient podporován, aby si hledal ve spolupráci se sociálními pracovníky bydlení.
Pokud se mu bydlení nepodaří najít nebo ztratí motivaci pokračovat v procesu resocializace
má možnost kdykoli vrátit se do předchozích stupňů bydlení v objektu.
V průběhu pobytu na Ubytovně má klient možnost čerpat služby Odborné sociální poradny
v objektu U Dubu anebo využít možnost spolupráce s terénním sociálním pracovníkem, který
pravidelně do objektu dochází. Klient je zapojen do tvorby individuálního plánu, pomocí
kterého se mu budou snažit kvalifikovaní zaměstnanci pomoci řešit jeho závažnou životní
situaci. Klienti jsou motivováni dle stanovených cílů, mezi hlavní cíle patří postupné opouštění
Ubytovny a zařazení do normálního života. Podstatný je aktivní zájem o řešení situace ze
strany klienta. Sociální pracovníci pomáhají klient řešit většinou několik závažných situací,
bez jejichž pomalého odstraňování nelze očekávat ani vyřešení jeho problému s bydlením. Ve
většině případů se jedná o dluhy, ztrátu zaměstnání, chybějící kontakt s osobami blízkými.
Úspěšnost začleňování osob z vyloučených lokalit zpět do většinové společnosti je proces
náročný a mnohdy neúspěšný, a to nejen z důvodu nezájmu z řad klientů ubytovny. 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.
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Hospodaření střediska Ubytovna B. Němcové 1059
Náklady

2 014 Kč

2 015 Kč

2 016 Kč

96 832 Kč

124 978 Kč

70 218 Kč

Spotřeba energií

467 621 Kč

418 178 Kč

257 587 Kč

Opravy a údržba

76 457 Kč

138 446 Kč

26 744 Kč

140 374 Kč

280 888 Kč

449 674 Kč

Osobní náklady

1 614 000 Kč

1 541 162 Kč

1 494 902 Kč

Ostatní náklady

208 090 Kč

193 166 Kč

194 211 Kč

2 603 374 Kč

2 696 818 Kč

2 493 336 Kč

2 014 Kč

2 015 Kč

2 016 Kč

1 002 962 Kč

998 594 Kč

866 790 Kč

2 358 Kč

957 Kč

21 605 Kč

1 005 320 Kč

999 551 Kč

888 395 Kč

Spotřeba materiálu

Nakupované služby

Náklady celkem

Výnosy
Výnosy z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
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Dobrovolníci v sociálních službách
Dobrovolníci v MěÚSS Jirkov jsou již nenahraditelnou součástí multidisciplinárního týmu,
který se podílí na aktivizaci klientů jednotlivých služeb.
Dobrovolnický program Dobrovolníci pro seniory a osoby se zdravotním postižením se
prostřednictvím dobrovolníků podílí na zlepšování psychosociálních podmínek, kvalitě života
a zdraví klientů. Byl vytvořen fungující systém dobrovolnické služby, který nenarušuje režim
a provoz v organizaci a vhodně doplňuje práci odborného personálu. Dosavadní ohlasy
na přínos dobrovolníků jako stimulů ze „zdravého“ světa do „ústavního“ prostředí jsou
ze strany zaměstnanců i klientů dosud jen pozitivní. Klientům je poskytována hodnotná,
dlouhodobá, odborně vedená a kontrolovaná služba, podle vlastního výběru. Aktivity obvykle
probíhají 1x týdně, po dobu 1–2 hodin. Klienti jsou aktivními účastníky programu a mají
možnost se k němu vyjadřovat, hodnotit ho a svými požadavky směrovat jeho realizaci
a rozvoj.
MěÚSS Jirkov má uzavřenou smlouvu se Spolkem Prohandicap Jirkov o spolupráci a působí
jako přijímající organizace. Spolek Prohandicap Jirkov zajišťuje kompletní servis a všechny
potřebné náležitosti dobrovolnické služby.
Dobrovolníci zajišťují hlavně individuální činnosti u jednotlivých klientů, skupinové aktivizační
činnosti (hudební klub, klub čtení, PC pro seniory, výtvarné dílny) doprovod klientů při akcích
konaných mimo zařízení MěÚSS Jirkov a pomoc při organizaci větších akcí v MěÚSS Jirkov.
V roce 2016 se dobrovolníci také velmi aktivně zapojili do výroby drobných předmětů, které
se následně prodávaly na charitativní akci Jirkovský Advent.
Do dobrovolnického programu jsou zapojováni i klienti Ubytovny pro osoby bez přístřeší.
Náplň jejich dobrovolnické činnosti spočívá v jednoduchých, zejména neodborných pracích
a úklidu v okolí objektů MěÚSS Jirkov. Dobrovolníci vykonávají dobrovolnickou činnost
pravidelně každý pracovní den 2 – 4 hodiny denně. 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.
V roce 2016 se do dobrovolnické činnosti v MěÚSS Jirkov zapojilo 20 dobrovolníků, kteří
odpracovali 3 572 hodin. Dobrovolnická hodina je podle Českého statistického úřadu
ohodnocena na 141,15 Kč. Hodnota odvedené dobrovolnické služby v projektu se dá vyčíslit
na 504 188 Kč.
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DOBROVOLNÍCI
Ženy

Muži

35%

65%

Průměrný věk dobrovolníka

46 let

Nejstarší dobrovolnice

75 let

Nejmladší dobrovolník

18 let

Průměrný počet odpracovaných hodin za měsíc

297
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Řízení kvality
Kvalita života je složitý a velmi široký pojem, je velmi těžko uchopitelný a odvíjí se od
individuálních hodnot každého jedince. Zvyšování kvality sociálních služeb je součástí
podmínek uvedených v zákoně o sociálních službách a je mu věnován standard č.15. Ten
obsahuje kritéria kvality. Kvalitní sociální služba napomáhá začlenění osob, reaguje na jejich
potřeby, vychází jim vstříc, splňuje nároky na kvalitu danou standardy. Nejjednodušší definice
kvality říká, že kvalita je výsledkem mezi očekáváním a výkonem. Hodnocení kvality probíhá
prostřednictvím stanovených ukazatelů kvality. Mezi tyto ukazatele patří níže uvedené
Hodnocení stanovených ukazatelů kvality za rok 2016.
1. Jasné doklady zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanou službou
Pro zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanou službou, jsme klientům i jejich rodinným
příslušníkům předali dotazníky, ve kterých se mohli anonymně vyjádřit k hodnocení práce
zaměstnanců, ke kvalitě poskytovaných služeb, k péči o klienty, k nabídce volnočasových
a rehabilitačních aktivit, ke stravě a čistotě prostředí. Takto bylo předáno celkově na pobytové
služby 228 dotazníků. Z celkového počtu vydaných dotazníků se jich vrátilo 101 (46 dotazníků
z Domova pro osoby se zdravotním postižením, 36 dotazníků z Domova pro seniory
a 19 dotazníků z Domova se zvláštním režimem). Ze šetření vyplynulo, že naprostá většina
dotazovaných byla spokojena nejen se zaměstnanci a kvalitou poskytovaných služeb, ale také
měli pocit, že se o ně pečovalo s úctou a respektem.
2. Zaměstnanci mají vliv na zkvalitnění služeb, včetně pracovních podmínek
Shodně jako u zjišťování spokojenosti klientů, bylo zaměstnancům rozdáno celkem
183 dotazníků, z čehož se vrátilo vyplněných 102 dotazníků. Převážná většina zaměstnanců
byla spokojena s náplní práce a pozitivně hodnotili jistotu zaměstnání, spíše nespokojeni byli
zaměstnanci s platovým zařazením. Dle šetření bylo s pracovními podmínkami a vybavením
MěÚSS spokojeno 79% zaměstnanců.
Vedoucí zaměstnanci pravidelně předávali podklady, které sloužili k vyhodnocování
poskytovaných dodavatelských služeb, tím přispěli k udržení nastavené kvality, podmínek
spolupráce a stanovení dodavatelů na příští období. Na podněty zaměstnanců společnost
v roce 2016 zakoupila 2 x stavěcí zvedák zn. Sára Lite, 3 x elektrické lůžko Movita, toaletní
vak s opěrkou hlavy a hydraulické lůžko – sprchový vozík Basic.

3. Organizace má vnitřní pravidla pro zajištění spokojenosti klientů a tyto
skutečnosti využívá při přípravě plánu na zlepšení kvality
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Nejvýznamnějším nástrojem managementu kvality bylo plánování a kontrola vztahující se
k realizaci služby. Ověřování spokojenosti dále vychází z pravidelných schůzek se zástupci
z řad klientů, zaměstnanců, zástupců města Jirkova a vrcholového managementu organizace.
Tyto schůzky byly realizovány dle vnitřních pravidel a probíhaly v předem stanoveném čase.
Získávání podnětů, diskutování a zároveň předávání zpětné vazby se provádělo na těchto
schůzkách: Komisi kvality, Radě obyvatel, Stravovací komisi a Diskusním klubu.
4. Zaměstnanci se podílí na hodnocení poskytované služby
V roce 2016 jsme nastavili plán a harmonogram porad. Takto nastavené porady přispěly
k efektivnímu předávání informací, řešení nastalých situací a zároveň průběžnému hodnocení
jednotlivých služeb. Vedoucí pracovníci jednou ročně provádějí hodnocení zaměstnanců
formou partnerského rozhovoru mezi nadřízeným a zaměstnancem. Cílem bylo stanovení
dalšího rozvoje zaměstnance a jeho přínos pro organizaci – i tyto rozhovory jsou podnětem
pro poskytovanou službu ať směrem k vedení organizace, tak i směrem k samotnému
zaměstnanci.
5. Stížnosti na kvalitu slouží poskytovateli jako podnět pro rozvoj a zkvalitnění
služby
Dalším důležitým ukazatelem řízení kvality je hodnocení spokojenosti klientů a jejich
rodinných příslušníků, prostřednictvím přijímaných podnětů, stížností a pochval.
V průběhu roku 2016 bylo přijato 46 pochval a poděkování od klientů, jejich rodinných
příslušníků a známých za poskytovanou péči. Přijato bylo i 14 stížností na poskytované
služby, z toho byla 1 stížnost vyhodnocena jako neoprávněná a na 3 stížnosti nebyla možnost
odpovědět, neboť byly uvedeny jako anonym. Dále bylo přijato 20 podnětů, které byly
přezkoumány a shledány jako oprávněné. V rámci uvedených podnětů byla přijata dílčí
opatření.
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V roce 2016 bylo přijato celkem 18 stížností, z toho na Domov pro seniory 4, (1 stížnost
vyhodnocena jako neoprávněná a na 3 stížnosti, které byly anonymní, se odpovídalo
prostřednictvím vývěsné tabule umístěné v prostorách organizace), na Domov pro osoby
se zdravotním postižením 10, na Domov se zvláštním režimem 3 a 1 na Odlehčovací službu.
Všechny opodstatněné stížnosti byly vyřízeny ke spokojenosti podavatelů.

Management rizik
Nejvýznamnějším nástrojem řízení kvality je správně nastavený a efektivní systém
managementu rizik. Mezi jeho základní pilíře v naší organizaci patří multidisciplinární
realizační týmy. Realizační týmy slouží nejen jako prevence vzniku mimořádné situace, ale
také jako nástroj k řešení určitých problémů ze strany klienta, 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. Realizační týmy se osvědčily i jako nástroj k řešení určitých problémů ze strany klientů,
rodinných příslušníků, opatrovníků, ale i ze strany personálu. Úspěch Realizačních týmů také
spatřuji při adaptaci klienta na nové prostředí domova. V poslední době se stále častěji
setkáváme v sociálních službách s klienty, seniory, u kterých se projeví spolu s kognitivní
poruchou i porucha chování.
Práce s těmito klienty je náročná a vyžaduje specifické schopnosti, znalosti a dovednosti.
Pracovníci pomáhajících profesí se sami mnohdy nedokážou v praxi orientovat v problémové
situaci a těžko hledají její řešení. Problémové situace bývají mnohdy zdrojem stresu a velké
zátěže pečujících.
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Organizace a řízení sociálních služeb je úkolem managementu vedoucích pracovníků. Ti musí
sledovat a zavádět množství legislativních změn. To se neobejde bez efektivního přístupu
k plánování a důsledné realizaci kontrolní činnosti. V roce 2016 byly provedeny vedoucími
pracovníky v průměru 4 plánované kontroly měsíčně. Pokud byly zjištěny neshody, byly
zapříčiněny nedodržením stanoveného postupu ze stran zaměstnanců. Dílčí neshody
a následná doporučení byly řešeny formou nápravných opatření. Externí kontroly: Externích
kontrol ve zmiňovaném období proběhlo celkem 14. Z toho bylo 12 kontrol s výsledkem shoda
a 2 s výsledkem neshoda, následovala okamžitá náprava.

Závěr

45

Závěr
Nejpočetnější skupinou klientů, kteří čerpají služby Městského ústavu sociálních služeb
v Jirkově, jsou senioři a zdravotně postižení. V současné době je struktura klientů jednotlivých
služeb ve velké míře kompletně závislá na pomoci druhé osoby. Období stáří a stárnutí je
všeobecně chápáno negativně s velkými obavami. Současná společnost má tendenci tyto
problémy spíše vytěsňovat.
Skutečnost je taková, že různé demografické analýzy uvádějí, že současná populace stárne,
přibývá lidí, kteří překročili věk 80 a více let. S tímto faktem souvisí i to, že narůstá počet osob
trpících demencí, včetně demence Alzheimerova typu. Existuje tedy odůvodněný předpoklad,
že frekvence výskytu problematických situací se bude v sociálních službách zvyšovat a je
třeba proto hledat optimální řešení. To lze najít v efektivním komunitním plánování, které bude
průběžně mapovat potřeby potencionálních klientů, v návaznosti na financování a ekonomiku
celé společnosti.
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