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Předmět činnosti

Další předměty činnosti:

Služby sociální péče
Poskytování pobytových sociálních služeb
- Domov pro seniory
- Domov pro osoby se zdravotním postižením
- Domov se zvláštním režimem
- Odlehčovací služba
Poskytování terénních sociálních služeb
- Pečovatelská služba
Sociální poradenství
- Základní sociální poradenství
- Odborné sociální poradenství

Poskytování ambulantní diagnostické, léčebné
preventivní a poradenské péče
- ošetřovatelství
- fyzioterapie
Provozování ubytovacích služeb pro seniory
a zdravotně postižené v objektu na adrese Jirkov,
Mládežnická 1753
Doplňková činnost
Hostinská činnost
Praní a mandlování prádla
Vzdělávání a školení

předkládám Vám výroční zprávu
Městského ústavu sociálních služeb,
která obsahuje informace
za uplynulý rok 2021. Ten se stejně
jako rok předchozí nesl ve znamení
koronaviru.
Oproti roku 2020 jsme letos byli
v boji s pandemií úspěšnější. Naučili
jsme se efektivně využívat bariéry,
pracovat ve ztížených podmínkách
a v roce 2021 jsme to vše zúročili.
Využili jsme zkušenosti
z předchozího roku, který pro nás
byl sice extrémně náročný, avšak
přinesl spoustu praktických
zkušeností a nových znalostí, které
se nám osvědčily. Díky tomu se nám
dařilo v tomto roce epidemii držet
pod kontrolou. Ohlédneme-li se
zpět, musím konstatovat, že
uplynulý rok utekl rychle, byl
náročný a znamenal zvýšené úsilí,
vysokou psychickou zátěž, a to
úplně pro všechny profese, které
u nás pracují.
Přesto všechno, co nám COVID-19
zkomplikoval, můžeme konstatovat,
že se podařilo zaznamenat opět
vývoj vpřed. Ať už se jedná o zvýšení
komfortu bydlení klientů, zvýšení
jejich bezpečnosti, zlepšení
poskytované péče, tak se podařilo
zkvalitnit ošetřovatelskou
a rehabilitační péči. Vidět jsou
úpravy vnitřních prostor, společných
jídelen, venkovních prostor
pro pobyt klientů na čerstvém
vzduchu. Věnovali jsme se i zlepšení
pracovních podmínek a prostředí
našich zaměstnanců.

Dlouhodobě se daří udržet
a po krůčkách zlepšovat zavedený
systém managementu kvality, a to
efektivním zlepšováním dílčích
procesů a činností v souladu s ISO
9001:2016. V roce 2021 jsme stejně
jako v předchozích letech úspěšně
prošli několika audity, mezi ty
nejnáročnější je možné zařadit
certifikát Vážka. Za velký úspěch lze
považovat to, že se nám podařilo
v tomto roce získat ještě o něco více
bodů než při certifikaci poslední.
Každoroční bilancování,
vyhodnocování priorit
a dosahovaných cílů považujeme
za nezbytné, stejně jako kolektivní
úsilí o dobré jméno organizace,
udržení zájmu o naše služby mezi
širokou veřejností. Konkrétní
dokončené plány, naplněné
stanovené cíle dávají zapomenout
na nedávno minulé potíže spojené
s jejich realizací.
Naše práce nám stále ponechává
prostor pro stálý profesní i osobní
růst každého z nás. V roce 2021
se díky otevřené a konstruktivní
komunikaci se zástupci zřizovatele
podařilo mít vyrovnané hospodářské
výsledky, stejně jako realizovat
důležité investiční akce. Za největší
z nich bych ráda zmínila kompletní
rekonstrukce koupelen v objektu
Mládežnická.

sáhli na opravdové fyzické a hlavně
psychické „dno“, od kterého se
s menšími, či většími úspěchy
snažíme odrazit. I přesto všechno,
je třeba aby zaměstnanci v kontaktu
s klienty posbírali síly, vykouzlili
úsměv na tváři a pohlazením
uklidnili klienty.
Závěrem mi dovolte zdůraznit,
že výsledky, které obsahuje Výroční
zpráva za rok 2021 jsou dosaženy
díky náročné dennodenní práci
všech profesí, které se na péči
o klienty podílí. Děkuji
za spolupráci, přízeň a optimismus
všem, kteří se podílejí
na dosahování takových výsledků,
které řadí naše služby mezi přední
poskytovatele sociálních služeb.
Děkuji všem, kteří stejně jako já
kladou důraz na kvalitu, respekt
a úctu k jednotlivci.

Mgr. Eva Šulcová
ředitelka MěÚSS Jirkov

V předložené zprávě není možné
popsat veškeré úsilí a snažení všech,
kteří se podílí na chodu organizace.
Není zde možné popsat ani vše co
nám život přináší, aktuálně
v podobě nemoci COVID-19. Všichni
jsme si v posledních dvou letech
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Graf vývoje průměrných platů
nelékařský zdravotnický pracovník
přímý obslužný personál

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

obslužností na pobytových službách
klesaly naše vlastní příjmy. Nižší
obložnost byla zaviněna nutností
dodržovat bariérové režimy
a respektovat nařízení KHS,
ve vztahu k rostoucím počtům
nemocných COVID-19 v našem
regionu.

Hospodaření organizace v roce
2021, tak jako všechny sféry života,
významně ovlivnila pokračující
pandemie nového koronaviru.
Původní rozpočtovaná částka
134 mil. Kč byla několikrát
upravována, až skončila na úrovni
158 mil. Kč. Náklady na ochranné
pomůcky (respirátory, rukavice,
ochranné obleky), dezinfekci,
drogerii, zdravotní materiál, odpady,
energie rostly.

55 000

sociální pracovník
dělnické profese

Sociální služby se spolu
se zdravotnictvím zůstávaly v tomto
období i nadále celospolečensky
sledovaným oborem. Starost
o nejzranitelnější část obyvatelstva
byla denně popularizována, ale
zároveň s tím bylo poukazováno
na enormní zátěž pracovníků
v sociálních službách. V této
souvislosti vznikly různé dotační
programy v rámci, kterých byli
odměněni i naši zaměstnanci.

Ani v roce 2021 nebyly zvýšené
náklady na platy, které vznikly
v důsledku Nařízení vlády
č. 603/2020 stejně jako
v předchozích letech plně kryty
dotacemi.
Přestože jsme se těšili, že po těžším
jarním období dojde k uklidnění
celého pandemického vývoje,
nestalo se tak. V důsledku toho
opětovně rostly provozní náklady,
ale také v souvislosti s nižší

Požádali jsme a poté od ministerstev
prostřednictvím kraje obdrželi
dotační tituly na odměny

THP pracovníci

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Osobní náklady

Částka v Kč
platy včetně náhrad a příplatků
z toho příplatek:

92 931 798
práce v sobotu a neděli

3 095 912

práce o svátcích

1 634 400

práce v noci

1 163 886

nepřetržitý provoz

360 583

ztížené pracovní prostředí

2 069 405

náhrady v době nemoci

1 036 836

odměny COVID-19

8 304 959

zákonné sociální pojištění k odměnám COVID-19
zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální)
zákonné sociální náklady (FKSP)

2 798 166
28 027 361
2 780 698

jiné sociální pojištění (povinné pojištění pracovních úrazů)

377 810

Největší část nákladů z celkového rozpočtu tvořily osobní náklady. Kromě skutečnosti,
že MěÚSS zaměstnává více jak 200 zaměstnanců, je třeba doplnit, že nezanedbatelnou
část těchto nákladů tvoří legislativou určené příplatky za nepřetržitý provoz, práci
v noci, v sobotu a neděli, o svátcích. Osobní náklady včetně zákonných odvodů
apojištění tvořily v roce 2021 téměř 127mil. Kč, tedy cca 80 %.

Financování

Navyšování průměrných platů v souladu s nařízením vlády (v Kč)

2017

2018

2019

2020

2021

nelékařský zdravotnický pracovník

26 839

31 654

34 412

40 335

51 383

přímý obslužný personál

18 136

22 305

22 558

28 326

35 525

sociální pracovník

24 391

26 933

32 239

32 299

35 491

dělnické profese

15 310

17 002

18 481

22 140

23 595

THP pracovníci

26 245

34 077

36 984

37 904

37 946

Navyšování průměrných platů v souladu s nařízením vlády (v Kč) věrohodně vypovídá o nárůstu
mzdových nákladů, který je každoročně důsledkem vládou nařízeným zvyšování platů.
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pro pracovníky v sociálních službách
ve výši 11 103,1 tis. Kč a dotaci
na zvýšené provozní náklady
a výpadek zdrojů v celkové výši
5.052,9 tis. Kč. Dále budou zmíněny
i další dotace, díky nimž jsme byli
schopni toto složité období
překonat.
Byly to například prostředky
na dofinancování výpadku zdrojů,

nákup potřebných DDHM, drogerie,
zdravotnického materiálu, testů,
rozvoj sítě v rámci pečovatelské
služby a odborného poradenství.
Naše výnosy výrazně zlepšily také
další prostředky, např.: z projektu
Cesta z dluhů, věcné i finanční dary,
bonusy či peníze z účelově
založeného transparentního účtu.

Snažíme se získávat další finanční prostředky pomocí jiných zdrojů
financování jako je například projekt Cesta z dluhů, bonusy, nebo finanční
dary prostřednictvím účelově založeného transparentního účtu

Největšími zdroji v naší
organizaci jsou dotace od
Ústeckého kraje – Velký
dotační program 51,7 mil. Kč,
dotace zřizovatele 16 mil. Kč,
platby od našich klientů,
které v roce 2021 činily
cca 70,3 mil. Kč. Neméně
významnou položkou jsou
úhrady od zdravotních
pojišťoven.
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Vyúčtování nákladů jednotlivých středisek – bez odměn a dofinancování z programu COVID

Služba

Náklady
celkem
Kč

Vlastní
výnosy
Kč

Dotace
celkem
Kč

Hospodářský
výsledek
Kč

44 246 145

24 964 045

19 282 100

0

Domov pro osoby se zdr. postižením

23 747 802

13 723 867

10 023 935

0

Domov se zvláštním režimem

44 441 388

23 965 269

20 476 119

0

Pečovatelská služba

6 047 193

2 038 385

4 008 808

0

Odlehčovací služba

16 851 783

4 569 831

12 281 952

0

Odborné sociální poradenství

5 278 631

12 372

5 266 259

0

Dům s pečovatelskou službou

1 754 942

1 632 885

117 272

4 785

Tabulka vyúčtování nákladů jednotlivých středisek vypovídá o tom, že i když začátkem roku nebylo možné přijímat
klienty a bylo několik volných lůžek, během krátké doby se podařilo obložnost znovu doplnit. Údaje v tabulce vypovídají
o náročné práci zaměřené na zvyšování vlastních příjmů, jak z pobytů, tak z PnP (příspěvků na péči). Maximálně jsme
průběhu roku využívali veškeré možnosti vedoucí ke zvýšení příjmů.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

V roce 2021 jsme od Krajského
úřadu v Ústí nad Labem obdrželi
dotace v celkové výši 52 135 660 Kč.
Zbývající část osobních nákladů jsme
museli hradit z ostatních zdrojů, sem
patří například příjmy od zdravotních
pojišťoven, příjmy z Příspěvku
na péči atd.

matrace, různé manipulační vozíky,
počítače, telefony, křesla a elektrická
lůžka. Zadali a převzali jsme
zpracovanou projektovou
dokumentaci Požárně

k lepšímu zajištění požární
bezpečnosti. Tato dokumentace byla
předána zřizovateli, který je zároveň
vlastníkem budov a tuto
dokumentaci může využít

Jak již bylo zmíněno, největší
nákladovou položkou byly v roce
2021 opětovně mzdové náklady,
které činily 126 915 833 Kč (mzdy
92 931 798 Kč a zákonné sociální
pojištění a zákonné sociální náklady
33 984 035 Kč), přičemž stejné
náklady za rok 2020 činily
111 497 296 Kč (81 843,5 tis. Kč
a odvody 29 653,8 tis. Kč). Nutno
ale podotknout, že v této částce jsou
obsaženy tzv. „Covidové odměny“
ve výši 11 103,1 tis. Kč.
Další významnou nákladovou
položkou jsou materiálové náklady
ve výši 13,1 mil. Kč (potraviny,
materiál pro údržbu, drogerie,
drobný majetek do 3 tis. Kč). Dále
následují platby za energie 6,8 mil.
Kč. Zrealizovali jsme nákupy DHM
od 3tis. Kč do 40tis.Kč v celkové výši
1,8 mil. Kč. Jednalo se zejména
o nábytek do ubytovacích jednotek,
germicidní lampy, malé pračky,
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V rámci technického zhodnocení
jsme rekonstruovali koupelny
a místnosti v 10 ti ubytovacích
jednotkách. Zároveň jsme zakoupili
nový nábytek.
V obtížném roce 2021 jsme
minimalizovali opravy
prostřednictvím dodavatelských
firem. Hospodářský výsledek se
v roce 2021 blížil k nule
(4 785,53 Kč).
V roce 2021 jsme též pokračovali
v realizaci Projektu z OP Z s reg. č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011544
s celkovou schválenou výší
9.695.975,50 Kč týkající se
dluhového poradenství.
Projekt Cesta z dluhů je realizován
mimo naší

registrovanou základní síť. Sociální
pracovnice poskytují dluhové
poradenství na dvou nových
pracovištích v pronajatých
prostorách v Jirkově (Ervěnická
a Krušnohorská) zajišťovaných
prostřednictvím zřizovatele.
Do výnosů roku 2021 byla z tohoto
projektu proúčtována částka
2.799 tis. Kč. Z Úřadu práce jsme loni
obdrželi částku 11,1 tis. Kč. Výnosy
byly sice v roce 2021 naplněny mírně
nad alikvótu upraveného plánu.
Tržby za pobyt, stravu a péči oproti
roku 2020 mírně vzrostly z 55.236,6
tis. Kč na 56.490,9 tis. Kč. Situace
v počtu ubytovaných klientů se
v roce 2021 stabilizovala. Přesto i
v roce 2021pandemie COVID-19
negativně ovlivnila život všech –
klientů i zaměstnanců. Výkyvy
v hospodaření sanoval stát pouze
částečně, prostřednictvím svých
ministerstev a Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Přehled všech
dotačních programů je uveden
na stránce 9. Ostatní výnosy jsou

tvořeny zejména výnosy
od zdravotních pojišťoven. I přesto,
že od roku 2020 výnosy postupně
narostly z částky 11 948,7 tis. Kč
na částku 12 582,5 tis. Kč, VZP stále
nehradí celou fakturovanou částku,
celý rok zasílá měsíční zálohy
a následně jedenkrát ročně provede
vyúčtování, kde významně pokrátí
naše nároky.
Ostatní zdravotní pojišťovny hradily
v průběhu roku 2021 faktury
v požadované výši s mírnými
korekcemi. Část příjmů
od zdravotních pojišťoven tvoří
úhrada nákladů za testovaní
v návaznosti na výskyt
epidemiologické situace.
Vyúčtováním v následujícím roce
dochází k finančnímu narovnání.
Zdravotní pojišťovny potvrdí soulad
(nebo nesoulad) mezi fakturovanými
částkami a úhradami. Podrobnější
kvantifikaci Vám předkládám
v kapitole Vykazování zdravotní péče
a její úhrada pojišťovnami.

71,0 mil Vlastní výnosy
52,1 mil Dotace Ústeckého kraje
19,1 mil Ostatní dotační programy
16,0 mil Dotace zřizovatele
bezpečnostního řešení. Jedná se
o požárně bezpečnostní posouzení
stávajícího stavu objektu, ze které
vyplývají i návrhy úprav objektu. Ty
stanovují priority, které povedou

k plánování investic, případně
zapojení do projektů.
Ve stravovacím provozu jsme zajistili
nové rozvody vody ke spotřebičům

Výše jsou uvedeny hlavní zdroje financování naší organizace za rok 2021. Mezi
ostatní dotační programy v tomto roce patřily zejména programy od MPSV
související s podporou boje proti onemocnění COVID-19.
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Domov pro seniory

(kotle, konvektomaty). U Dubu jsme
opravili část kanalizace odvádějící
odpadní vodu z objektu (u recepce
a podél kuchyně). Pro zlepšení
komfortu klientů jsme v celém
objektu postupně opravili a doplnili
žaluzie.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
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Náklady

Výnosy

501 – materiál

13 119 512,48 Kč

502 – energie

6 802 220,06 Kč

506 – aktivace dlouhodobého majetku
511 – opravy

602 – služby

-198 566,15 Kč
962 360,33 Kč

70 294 590,72 Kč

603 – pronájem

200 912,77 Kč

648 – převod z fondů

199 299,00 Kč

649 – ostatní

332 709,05 Kč

512 – cestovné

17 513,00 Kč

662 – výnosy – úroky

1 200,00 Kč

513 – náklady na reprezentaci

31 795,05 Kč

Vlastní výnosy celkem

71 028 711,54 Kč

518 – služby

5 126 658,18 Kč

521 – mzdy

92 931 798,00 Kč

672 – ÚP

524 – zákonné sociální pojištění

30 825 527 ,00 Kč

672 – kraj

51 754 300,00 Kč

672 – zřizovatel

16 000 000,00 Kč

525 – jiné sociální pojištění

377 810,00 Kč

527 – zákonné sociální náklady

2 780 698,02 Kč

11 168,00 Kč

672 – projekt Cesta z dluhů

531 – silniční daň

10 280,00 Kč

672 – malý dotační 2021

538 – poplatky

17 722,00 Kč

672 – odměny COVID

549 – ostatní náklady

1 668 462,84 Kč

551 – odpisy

721 580,00 Kč

11 103 125,00 Kč
1 931 586,00 Kč

672 – dofinancování – výpadek zdrojů

3 121 350,00 Kč

0 Kč

672 - testování

555 – rezervy

0 Kč

672 – rozvoj PS + OSP

37 248,00 Kč
0 Kč

556 – opravné položky

1 212 611,08 Kč

672 – transfer z odpisu

558 – drobný majetek

1 834 040,80 Kč

Celkem dotace

158 242 022,69 Kč

381 360,00 Kč

672 – dofinancování – zvýšené náklady

553 – prodaný dlouhodobý majetek

NÁKLADY CELKEM

2 799 815,68 Kč

78 144,00 Kč
87 218 096,68 Kč

VÝNOSY CELKEM

158 246 808,22 Kč

4 785,53 Kč

Dotace

Odlehčovací
služba

Pečovatelská
služba

Domov pro
seniory

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením

Odborné sociální
poradenství

Domov se zvl.
režimem

Celkem

Velký dotační program

8 139 300 Kč

3 000 000 Kč

14 262 000 Kč

9 163 000 Kč

990 000 Kč

16 200 000 Kč

51 754 300 Kč

Malý dotační program

58 890 Kč

0 Kč

108 020 Kč

86 630 Kč

0 Kč

127 820 Kč

381 360 Kč

8 198 190 Kč

3 000 000 Kč

14 370 020 Kč

9 249 630 Kč

990 000 Kč

16 327 820 Kč

52 135 660 Kč

4 083 762 Kč

969 736 Kč

4 912 080 Kč

774 305 Kč

1 046 858 Kč

4 148 299 Kč

16 000 000 Kč*

Úřad práce

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

11 168 Kč

11 168 Kč

MPSV-Cesta z dluhů

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2 799 815 Kč

0 Kč

2 799 815 Kč

MMR-rozvoj infrastruktury

0 Kč

39 072 Kč

0 Kč

0 Kč

39 072 Kč

0 Kč

78 144 Kč

1 386 435 Kč

578 016 Kč

3 572 407 Kč

1 855 110 Kč

197 114 Kč

3 514 043 Kč

11 103 125 Kč

MPSV-zvýšené náklady

199 821 Kč

15 211 Kč

684 894 Kč

331 374 Kč

0 Kč

700 286 Kč

1 931 586 Kč

MPSV-výpadek zdrojů

755 147 Kč

0 Kč

675 856 Kč

486 190 Kč

0 Kč

1 204 157 Kč

3 121 350 Kč

5 044 Kč

0 Kč

22 892 Kč

0 Kč

0 Kč

9 312 Kč

37 248 Kč

14 628 399 Kč

4 602 035 Kč

24 238 149 Kč

12 696 609 Kč

5 072 859 Kč

25 903 917 Kč

87 218 096 Kč

celkem kraj:
Zřizovatel město Jirkov

MPSV-odměny COVID

MPSV-testování
Dotace celkem
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Dotační programy
pro obsazení volných pracovních
pozic. Personální situaci v roce 2021
také ztěžoval fakt, že mnozí
zaměstnanci byli v karanténě
či přímo nakaženi onemocněním
COVID-19, popř. čerpali ošetřování
členů rodiny v době uzavření
mateřských a základních škol.

PÉČE O ZAMĚSTNCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Získávání nových zaměstnanců bylo
realizováno výběrovými řízeními
především z vnějších zdrojů, které
tvoří externí uchazeči o zaměstnání.
Nábor zaměstnanců, na který je
kladen velký důraz, probíhá pod
vedením personalisty organizace.
MěÚSS Jirkov provedla v roce 2021
celkem 40 výběrových řízení

V naší organizaci
se řídíme
pravidlem, že
rozvoj kariéry
talentovaných
zaměstnanců je
součástí
personální práce.

Genderové složení zaměstnanců

Naši zaměstnanci jsou pro nás velmi důležití…

PÉČE O ZAMĚSTNCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

PÉČE
O ZAMĚSTNANCE
A PERSONÁLNÍ
ZAJIŠTĚNÍ

Zaměstnanci MěÚSS poskytují služby klientům
pobytových sociálních služeb, klientům v terénu a
v sociální poradně. Na chodu organizace se nemalou
měrou podílí i ostatní zaměstnanci, a to zaměstnanci
recepcí, stravovacích provozů, úklidu, prádelen a údržby.
Personální zajištění služeb vychází z potřeb klientů, volná
místa jsou zveřejnována a výběr zaměstnanců probíhá
pravidelně za účasti vedoucích zaměstnanců. Kritérii
výběrových řízení na jednotlivé pozice jsou kvalifikační
podmínky stanovené zákonem. Mezi ty základní patří
kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálních

10

Muži

88%

12%

Dotační programy

V roce 2021 jsme zaměstnali
2 uchazeče o zaměstnání
dlouhodobě evidovaných na Úřadu
práce ČR v rámci dotačního

Motto
programu Flexibilně do práce. Tito
pracovníci obsadili v podpořených
pracovních místech pozici pracovník

Vzdělávání zaměstnanců

Personální zajištění
Pro rok 2021 měl MěÚSS Jirkov schválený fyzický počet
zaměstnanců organizace pro účely personálního
zabezpečení v základní síti 213 + ředitelka organizace,
v rozvojové síti +3, celkem tedy 216 + 1.

Ženy

pracovníků, pracovníků v sociálních službách, na pozice
zaměstnanců u nelékařských profesí. U všech pracovníků
v přímé obslužné péči je to mimo jiné i čistý výpis
z rejstříku trestů. Cílem je vytvářet silné, stabilní,
efektivní a profesionální týmy.
Vodítkem při vytváření pracovních týmů jsou relativně
vysoké požadavky na dovednosti, znalosti a osobnostní
předpoklady pracovníků. Základním nástrojem řízení
všech vedoucích pracovníků je vedení / řízení lidí a
procesů, koordinace podřízených zaměstnanců a
realizovaných procesů. Systém řízení organizace
je postaven na dodavatelsko-odběratelských vztazích
uvnitř organizace. Odběratelem jsou v tomto případě
registrované sociální služby – střediska, úseky jsou vůči
střediskům postaveny do role dodavatelů.

Naše organizace klade velký důraz
na kvalitní a přínosné vzdělávání
svých pracovníků na všech úrovních
a pozicích, nejen u pracovníků
v přímé péči, ale také u personálu
zdravotnického, provozního
i administrativního. Přímo ze zákona
o sociálních službách pak vyplývá
vzdělávání pro profesi pracovníka
v sociálních službách a sociálního
pracovníka.

podmínek např. v omezeném počtu
posluchačů nebo on-line formou.
S ohledem na veškerá opatření
přijatá v epidemiologické situaci a
vůbec celkovou délku trvání těchto
mimořádných opatření jsme
u zaměstnanců stanovený zákonný
rozsah 24 vzdělávacích hodin
za kalendářní rok splnili v souladu se
stanoviskem Ministerstva práce a
sociálních věcí.

V roce 2021 probíhalo vzdělávání
zaměstnanců formou
akreditovaných kurzů či různých
školicích akcí. Všechny vzdělávací
akce probíhaly za zpřísněných

V roce 2021 jsme umožnili celkem
12 zaměstnancům pracujících
v přímé péči získat kvalifikaci
pracovníka v sociálních službách
účastí na kvalifikačním kurzu.

úklidu a pracovník v sociálních
službách.

„Člověk, který
přestane studovat
jen proto, že
dokončil školu, je
navždy odsouzen
k průměrnosti,
bez ohledu
na jeho povolání.
Cesta k úspěchu
je cesta
neustálého
získávání nových
znalostí.“
Napoleon Hill
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Platové ohodnocení zaměstnanců

do 19 let
1,1%

Základní
26,4%

Střední odborné
28,2%

PÉČE O ZAMĚSTNCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Supervize je vnímána jako pomocná
a podpůrná metoda, která slouží
k zajištění a zlepšení profesní práce
nejen pro začínající zaměstnance.
Pomáhá zaměstnancům zvládat
náročnou práci k jejich
všeobecnému profesionálnímu
rozvoji a rozšiřovat jejich
dovednosti. Cílem supervizí je
upevnění kompetencí, tím zvýšení
kvality a efektivity práce a také
slouží jako prevence profesního
vyhoření.
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40 - 49 let
28,4%

Střední s maturitou
26,8%

K celkovému zajištění kvalitních
služeb poskytovali zaměstnancům
MěÚSS Jirkov supervize v roce 2021
tři externí supervizoři, a to jak
skupinové supervize pro samostatné
pracovní týmy, tak individuální
supervize pro podporu vedoucích
zaměstnanců či krizové intervence,

za životní jubilea a poukázky
na volnočasové aktivity. Kromě toho
mají zaměstnanci možnost využít
příspěvku na stravování a mezi často
využívané benefity patří i relaxační
masáže.

Péče o zaměstnance
Naše organizace vytváří vhodné
a kvalitní podmínky pro práci svých
zaměstnanců plně v souladu
se zákonnou povinností.

30 - 39 let
14,8%

50 - 59 let
36,4%

Bakalářské
5,5%

Benefiční program
Zaměstnanecký benefiční program
považuje organizace za standardní
součást péče o zaměstnance. V roce
2021 jsme v rámci finančního
benefičního programu poskytovali
zaměstnancům příspěvky na penzijní
připojištění, finanční příspěvky

od 60 let
11,7%

20 - 29 let
7,6%

Magisterské
7,7%

Vyšší odborné
5,5%

Supervize

Věková pásma zaměstnanců k 31. 12. 2021
PÉČE O ZAMĚSTNCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Organizace se řídí příslušnou
legislativou a při stanovování výše
platu se v roce 2021 řídila Nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě a
dále vnitřním předpisem.
Zaměstnanci jsou také motivováni
nenárokovými složkami platu, jako
je osobní ohodnocení a odměny.

Dosažené vzdělání k 31. 12. 2021

Zaměstnancům MěÚSS Jirkov
je poskytováno v případě potřeby
sociální poradenství.

konzultace a podporu jednotlivým
pracovníkům. O zprostředkování
individuální supervize si mohou
zažádat také v případě vzniku
jakékoli mimořádné události nebo
situace, ve které potřebuje
zaměstnanec podporu nezávislého
odborníka.


Průměrný věk
zaměstnanců
v roce 2021

47,9 let

Dodržování bezpečnosti práce
Samotné péči o zaměstnance,
včetně dodržování bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci je
věnována vysoká pozornost.
Komplexní služby v oborech BOZP,
PO, ekologie a dopravy jsou
v organizaci zajišťovány
poradenskou firmou TRIBAP s.r.o.
Zaměstnanci jsou v těchto oblastech
pravidelně proškolováni.
V organizaci je smluvně zajištěna
také pracovnělékařská péče. Jsou
prováděny vstupní lékařské
prohlídky uchazečů o zaměstnání i
pravidelné periodické či mimořádné

pracovnělékařské prohlídky
zaměstnanců.
S poskytovatelem pracovnělékařských služeb úzce
spolupracujeme, zaměstnanci jsou
pravidelně školeni také v oblasti
poskytování první pomoci.
Plnění povinností je prováděno
v souladu s právními předpisy pro
danou oblast, jedná se o zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů a
zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.

Zápisy o provedených kontrolách a
školeních jsou uloženy v příslušné
dokumentaci na personálním
oddělení, kdy v rámci sledovaného
období jsou prováděny tyto
kontrolní a preventivní činnosti:
školení zaměstnanců v oblasti BOZP
a PO vstupní a opakované,
obeznamování s návody k používání
strojů, přístrojů a zařízení,
seznamování zaměstnanců s riziky
na pracovištích, pravidelné roční
prověrky BOZP, preventivní požární
hlídky na pracovištích, příprava
členů preventivních požárních
hlídek, příprava preventistů požární
ochrany.

Praxe a stáže studentů
Naše organizace každoročně
poskytuje odbornou praxi
studentům Střední školy technické,
gastronomické a automobilní
Chomutov (obor Pečovatelské
služby), kdy v roce 2021 to bylo

23 žáků. Dále jsme pomohli získat
odbornou praxi 8 žákům Střední
odborné školy energetické a
stavební, Obchodní akademie a
Střední zdravotnické školy a
odbornou praxi jedné žákyni Vyšší

odborné školy ekonomické, sociální
a zdravotnické Most. Byla také
umožněna stáž dvěma žákyním UJEP
Ústí nad Labem.
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PÉČE O ZAMĚSTNCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA DLE ÚVAZKŮ

PÉČE O ZAMĚSTNCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ORGANOGRAM
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Štědrovečerní večeře proběhla
v krásné sváteční atmosféře
tentokrát za doprovodu písní
K. Gotta.

Aktivizujeme naše klienty…

SOCIÁLNĚ –TERAPEUTICKÝ ÚSEK

Sociálně – terapeutický úsek se
každý rok při sestavování ročního
plánu činnosti snaží o co nejširší
rozsah aktivit pro naše klienty, aby si
každý mohl najít, co by ho bavilo a
těšilo. V roce 2021 jsme klientům
nabídli oblíbené trénování paměti,
Brainfitness, možnost práce
s dotykovými zařízeními sen Table.
V nabídce je stále klub šikulek,
keramická dílna, procvičování jemné
motoriky a samozřejmě kluby
pro pány a kluby pro dámy, kde se
u kávy diskutuje o zvolených
tématech, která je zajímají.
Každý měsíc jsme uspořádali
tematické besedy k danému období
(např. Toulky krajinou, Fauna,
Advent, Literární osobnosti),
organizovali turnaje
ve společenských hrách nebo
společné oslavy narozenin. Každou
středu jsme promítali v naší
kinokavárně oblíbené filmy
a pohádky.
Zkrátka nepřišli ani milovníci
zvířátek, neboť mimo našich andulek
a rybiček nás pravidelně v rámci
Canisterapie navštěvují psi, kteří jsou
mezi klienty už velmi oblíbení.
I přesto, že nás v kulturním dění opět
značně omezil stále přítomný COVID,
stihli jsme v „lepších chvílích“
uspořádat řadu akcí. Hned po jarním
rozvolnění jsme se potkali
s písničkáři Martinem Krulichem a
Vladimírem Pecháčkem. Druhý
jmenovaný nám přijel zahrát a
16

zazpívat ještě jednou, a to
na oslavu významných 105.
narozenin naší klientky. Stihli jsme
uspořádat i IV. ročník našeho
tradičního venkovního festivalu
DUBFEST, na kterém nám zahrála
skupina ÚLET a členové VETERAN
CAR CLUBU nám přivezli ukázat své
veterány, tentokrát i traktory.
V létě jsme s klienty navštívili
divadelní představení na Červeném
Hrádku, jednalo se o komedii
v podání M. Kuklové a
L. Langmajera. Na autorské čtení
k nám zavítala autorka pohádkové
povídky „Hejkal z boreckého lesa“.
Skupina MAKOVEC nám přišla
zahrát k táboráku a buřtům, kterými
jsme se pomalu loučili s létem. V září
nás naše družstvo reprezentovalo
na každoročním Janovském
sedmiboji. Měsíc říjen byl
ve znamení Rebelů, tedy zábavy se

SOCIÁLNĚ –TERAPEUTICKÝ ÚSEK

SOCIÁLNĚ – TERAPEUTICKÝ ÚSEK

Vzhledem k epidemiologické situaci
jsme nemohli na závěr roku
uspořádat tradiční „Silvestrovské
zábavy“, zpestřili jsme tedy klientům
konec roku „Slavnostním
silvestrovským obědem“ s přípitkem
a přáním do Nového roku.
Dalším naším novým počinem
v posledním čtvrtletí roku byla
příprava vydání 1. čísla
ZPRAVODAJE, kterým chceme
klientům připomínat akce a činnosti,
kterými se zabývali v uplynulém
čtvrtletí a také ukázat, na co se mají
v tom dalším těšit. Také chceme
informovat o novinkách a větších
úpravách v zařízení např. nové
koupelny nebo nápojové automaty
na patrech.

skupinou ÚLET, která měla toto
filmové téma. Konec roku byl
samozřejmě ve znamení adventu,
tedy přišel Čert a Mikuláš, zapojili
jsme se opětovně do akce Česko
zpívá koledy, v naší kinokavárně
jsme pouštěli vánoční pohádky.
Rozsvícení vánočních stromků
proběhlo s účastí oblíbeného
moderátora Jana Rosáka, přijel si
s námi popovídat za doprovodu
zpěváka Šimona Pečenky, který je
naším stálým hostem a bez jehož
koled si Vánoce ani už představit
nedovedeme.
Již před Štědrým dnem se u nás
začaly rozdávat klientům dárky, letos
jsme měli velké štěstí na „štědré“
Ježíšky, kteří připravili dárky pro
všechny klienty z pobytových služeb
i pro klienty Domova
s pečovatelskou službou.

V období zákazu návštěv jsme se
snažili klienty zabavit individuálními
aktivizacemi a zprostředkovávali
jsme jim přes WhatsApp a Skype
setkávání s rodinnými příslušníky
a přáteli. O dění v našich zařízeních
jsme intenzivně informovali na naši
FC stránkách.
Rok 2021 byl stále ve znamení
Covidu, ale díky nabytým
zkušenostem z roku 2020 a
rychlému zprostředkování
očkovacích látek se i nám malinko
ulevovalo. Setkali jsme se s velkým
uznáním a povzbuzením do další
práce pro všechny naše
zaměstnance od rodinných
příslušníků, klientů i rozsáhlé
veřejnosti. A to nám samozřejmě
moc pomáhalo vydržet, udržovat a
neztratit dobrou náladu. Podpora je
v době takto dlouhodobě řešených
problémů moc důležitá a my za ni
moc všem děkujeme. Jsme rádi,
že jsme i rok 2021 zvládli se ctí a
s tím, že jsme naše klienty ani
o kulturní a různé jiné aktivity
nepřipravili.
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Přímo v našem zařízení jsou
k dispozici tito externí specialisté

PSYCHIATR

Cílem našeho nestátního zdravotnického zařízení je zajistit ve vlastním sociálním
prostředí klienta takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní péče, aby k hospitalizaci
klienta mimo zařízení docházelo jen v nejnutnějších případech…

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Současným trendem v poskytování
zdravotní péče je zkrátit
hospitalizaci na nezbytně nutnou
dobu a usilovat o co nejrychlejší
návrat nemocného do jeho
přirozeného prostředí. V naší praxi
to znamená vyšší nároky
na odbornost i kvalitu poskytované
zdravotní péče našimi sestrami při
doléčování akutních stavů a řešení
pohospitalizačních situací či
komplikací, k nimž patří zejména
dekubity. Většina nemocných je
mnohem šťastnějších, jsou-li
ošetřováni v prostředí domova, kde
mají svůj komfort.
Posláním našeho nestátního
zdravotnického zařízení je zajistit
ve vlastním sociálním prostředí
klienta takový rozsah a kvalitu
potřebné zdravotní péče, aby
k hospitalizaci klienta docházelo jen,
když je to nezbytně nutné a jednalo
by se o péči, kterou nejsou naše

Rozsah zdravotní péče v rámci odbornosti 913:
 podávání léčiv (per os, aplikace injekcí, příprava
a dohled nad užíváním léků)
 kontrola zdravotního stavu
 měření fyziologických funkcí (krevního tlaku,
pulsu, tělesné teploty, saturace)
 odběry biologického materiálu
 převazy různých defektů, hojení ran, péče o
dekubity
 péče o stomie, PEG, podávání stravy
prostřednictvím PEG
 ošetřovatelská rehabilitace (nácvik chůze,
vertikalizace)

sestry kompetentní poskytovat
v rámci své odbornosti 913 (sestra
v sociálních službách).

Samozřejmě mezi nejdůležitější
úkoly týmu zdravotnických
pracovníků, patří prevence

Statistika pádů za rok 2021
DOZP
Celkem pádů

DZR

OS

DS

5

20

8

47

Pádů bez zranění

1

5

4

7

Pádů se zraněním

4

15

4

40

3

15

2

20

z toho:

Možná příčina pádu z důvodu onemocnění
18
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DERMATOLOG

závažných zdravotních komplikací,
kam patří například pády, dekubity,
malnutrice a jiná poškození zdraví,
která v seniorském věku mohou být
infaustní. Nenahraditelnou roli mají
zdravotníci při průběžném sledování
a vyhodnocování různých změn a
příznaků nemocí, které mohou
předcházet akutnímu zhoršení
zdravotního stavu, sem patří
zejména kardiální selhávání,
neurologické nemoci a samozřejmě
i akutní chirurgické příhody. To vše
vyžaduje odbornou znalost a
schopnost situace vyhodnotit a
rozhodnout kdy přivolat lékaře a
zajistit hospitalizaci.
Zdravotní péči musí indikovat lékař,
který toto potvrdí vystavením
poukazu. Nárok na poskytování
zdravotní péče má klient, jehož
ošetřující lékař po zhodnocení

celkového zdravotního stavu
rozhodne o poskytování péče
prostřednictvím poukazu ORP.

Zdravotní péče je pak hrazena
zdravotními pojišťovnami. Snažíme
se o to, abychom našim klientům

VZP ČR

ČPZP

ZP MV ČR

111

205

211

VoZP ČR

OZP

RBP

201

207

213

Zdravotní pojišťovny, s nimiž má Městský ústav
sociálních služeb Jirkov uzavřenu smlouvu
19

TESTOVÁNÍ
A OČKOVÁNÍ

Příjmy prostřednictvím zdravotních pojišťoven za poskytnutou a vykázanou péči v Kč

2019

2020

2021

VZP

4 086 602

7 959 709

8 594 960

7 514 747

VoZP

509 145

540 032

507 425

561 721

ČPZP

OZP

ZPMV

1 268 064

73 206

Na jednotlivých domovech je
zajištěna nepřetržitá zdravotní péče
24 hodin denně, kterou zajištují
všeobecné a praktické sestry. Kromě
výše uvedeného rozsahu se naše
sestry věnují zvýšené péči v oblasti

1 323 423

84 971

1 801 721

zlepšili zdravotní stav, pomohli
v jeho udržení nebo alespoň zmírnili
jejich obtíže a bolesti.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

1 064 044

1 835 415

99 236

1 083 050

nutrice, moderním způsobům péče
o kožní defekty, práci s bolestí a
depresí. V rámci zachování rozvoje
soběstačnosti klientů je realizována
ošetřovatelská rehabilitace.
Do našich domovů docházejí
odborní lékaři (psychiatr, kožní lékař
a praktičtí lékaři). Cílem zdravotní
péče je kvalitní a dostupná péče

2 015 187

197 524

2 210 465

o klienty, cílená prevence, osobní
přístup a řešení otázek a problémů
týkajících se zdraví, nadstandardní
organizace individuální zdravotní
péče a spokojenost klientů.
Zaměření na kvalitu je patrné také
z našich kvantifikací.

„Covidový“ rok 2021, jak jsme již
mnohokrát napsali, byl opravdu
náročný, a to jak z hlediska
psychického, fyzického, tak
i finančního.
Většinu z těchto
položek se podařilo
profinancovat zpět
do rozpočtu, a to díky
vypsaným dotačním
programům –
Dofinancování COVID19 na výpadek příjmů
a zvýšené provozní
náklad. Díky těmto
kompenzacím jsme
zajistili dostatečné
množství ochranných
pomůcek.

2019

2020

2021

Celkový počet intervencí NLZP u klientů

312 679

165 684

230 208

Celkový počet realizovaných výkonů dle ORP

241 332

300 659

280 024

25 458

21 646

26 188

Proočkovanost klientů
COVID-19 k 31.12.2021

proti

DZR

100%
95%

DS

100%
95%
100%

OS

72%
100%
100%

DOZP
0%

50%

Dokončené očkování

Transparentní účet
vykazoval ke konci 2021 zůstatek
ve výši 60 649,49 Kč. Převážnou část
prostředků transparentního účtu

Položka
Ochranné oděvy

100%

Posilující dávka

významně pomohly při regulaci
pandemie v našich zařízeních. Také
jsme k dofinancování zvýšených

Částka v Kč rok 2021
97 503 Kč

Dezinfekce

381 479 Kč

Rukavice

576 740 Kč

Prací prostředky

392 621 Kč

Respirátory a roušky

255 970 Kč

Pytle na odpad

194 047 Kč

Germicidní lampy
Testovací sady
Celkem
20

jsme využili na nákup ochranných
pomůcek a testovacích sad. Ty nám

Náklady spojené s COVID-19 za rok 2021

Kvantifikace času a výkonů u klientů za rok 2021

Celkový počet hodin strávený u klientů

314.134, - Kč

80 000 Kč
172 170 Kč

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

2018

Prostřednictvím
transparentního účtu
jsme získali od dárců

nákladů použili část prostředků,
které se podařilo získat od firem a
jednotlivých dárců.
Velmi náročnou činností, kterou
jsme se zabývali i v roce 2021 bylo
testování zaměstnanců a klientů
organizace. Povinnost testovat pro
nás vyplývala z nařízení MZČR.
V testování jsme viděli efektivní
prevenci a zkušenost nás v tom
utvrdila. Pravidelné testování byla
velmi složitá logistická akce, kterou
byla třeba plánovat. Na testování,
které probíhalo U Dubu i
na Mládežnické, bylo vždy potřeba
vyčlenit čas zdravotním sestrám,
které stěry prováděly a dále
pracovníkům, kteří při samotném
testování zajišťovali administrativu.
Samotným testováním však tato
práce nekončila, navazující bylo
samozřejmě vedení evidencí,
statistik, odesílání informací
příslušným orgánům atd.
Přestože bylo testování
zaměstnanců velmi náročné, byli
jsme vděční, že jsme jej mohli
provádět. Nárazové odkrytí
pozitivního zaměstnance, případně
klienta na COVID-19 bylo pro provoz
méně zatěžující, jelikož tento
okamžitě odcházel do karantény.
Sami jsme ihned po odchodu
pozitivně testovaného prováděli
trasování, jak ve vztahu k ostatním
zaměstnancům, tak ke klientům, se
kterými přišel pozitivně testovaný
zaměstnanec do styku, a tím lépe
zamezili dalšímu šíření nemoci.

2 150 530 Kč
21

Klidný domov je velmi důležitý pro náš spokojený život…

POBYTOVÉ SLUŽBY

POBYTOVÉ SLUŽBY
PRO NAŠE KLIENTY POSKYTUJEME V NAŠEM DOMOVĚ
POUZE TY NEJLEPŠÍ SLUŽBY

POBYTOVÉ SLUŽBY

DOMOV PRO
SENIORY

DOMOV SE
ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

DOMOV PRO
OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA

je určen osobám od 65
let věku, které mají
sníženou soběstačnost,
a to z důvodu věku,
jejichž situace vyžaduje
celodenní pomoc a
podporu jiné fyzické
osoby, a které již
nemohou déle žít
ve svém původním
prostředí.

je určen osobám od 50
let věku se sníženou
soběstačností
způsobenou
Alzheimerovou nemocí
nebo jiným typem
demence, díky čemuž
nejsou schopny
domyslet důsledky
svého chování,
vyhodnotit rizika
ohrožující je nebo
jejich okolí a jejichž
zdravotní stav vyžaduje
nepřetržitou péči jiné
fyzické osoby.

je určen osobám od 40
let, které jsou
v důsledku závažné
životní situace
oslabeny nebo ztratily
schopnosti se o sebe
postarat a nemají ani
nikoho jiného, kdo by
jim byl denně schopen
a ochoten asistovat a
pomáhat při běžných
úkonech péče o jejich
osobu a domácnost dle
jejich zvyklostí.

je určena osobám od
18 let a seniorům, kteří
mají sníženou
soběstačnost, a to
převážně z důvodů
způsobených
chronickým
onemocněním,
chronickým duševním
onemocněním,
zdravotním postižením
nebo z důvodu věku
u seniorů.

DS

DZR

DOZP

Všechny pobytové služby Městského ústavu sociálních služeb Jirkov jsou pobytovými
službami s celoročním provozem a zabezpečují osobám se sníženou soběstačností
vyžadujícím pravidelnou pomoc, komplexní péči a současně nabízí aktivizační
a sociálně terapeutické činnosti.

Pobytové služby poskytujeme ve dvou objektech v Jirkově

OS
OBJEKT U DUBU

22

OBJEKT MLÁDEŽNICKÁ
23

DOMOV
PRO SENIORY

KAPACITA
SLUŽBY DS
ČINÍ 94 LŮŽEK

je poskytnutí celodenní stravy,
365 dní v roce. Na kvalitu stravy
dohlíží nutriční terapeut a jsou za ni
odpovědni provozní stravovacích
provozů. Velkou oblibu si v roce
2021 zasloužily rautové snídaně.
Jedná se o nadstandardní formu,
kterou se nám podaří několikrát do
roka klientům zpříjemnit den a

podmínky srovnatelné s životem
jejich vrstevníků, kteří žijí
v přirozeném sociálním prostředí.
Pobytová sociální služba DS je
poskytována 24 hodin denně
nepřetržitě celý rok. Kapacita je
94 lůžek, služba je poskytována
v objektu Mládežnická 1753 Jirkov.

POBYTOVÉ SLUŽBY – DOMOV PRO SENIORY

Genderové složení klientů DS k 31.12.
2019

2020

2021

ženy

64

61

68

muži

29

26

24

Čerpání sociální služby je spojené s
ubytováním a je poskytováno na
základě písemné smlouvy mezi
klientem a poskytovatelem.

Domov pro seniory (dále jen DS) je
pobytová sociální služba, která je
zřízena za účelem poskytování
služeb osobám od 65 let věku, které
mají sníženou soběstačnost, a to
z důvodu věku. Je určen osobám,
jejichž situace vyžaduje celodenní
24

pomoc a podporu jiné fyzické osoby,
a které již nemohou déle žít ve svém
původním prostředí.
Posláním sociální služby DS je zajistit
důstojné podmínky a prostředí pro
život klientů, kteří se rozhodli čerpat

pobytovou službu. Umožnit
klientům čerpat individuální pomoc
a podporu v souladu s jejich
potřebami, zdravotním stavem a
sociální situací. Při poskytování
služby zachovávat důstojnost klientů
a snažit se vytvářet životní

V DS jsou klienti ubytováni na
jednolůžkových a dvoulůžkových
ubytovacích jednotkách, které mají
vlastní sociální zařízení. Místnosti
jsou vybaveny praktickým
nábytkem. Prostředí je útulné a
klienti mají možnost si svůj prostor
dovybavit drobným majetkem a
předměty denní potřeby.

udělat jim radost.
Péče o klienty v našem domově je
rok od roku náročnější, více jak
polovina klientů potřebuje péči
druhé osoby odpovídající 3. a 4.
stupni závislosti. Následky epidemie
COVID-19 poznamenaly i rok 2021.

Zdravotní stavy klientů se měnily
každým dnem, i každou hodinou a
byla to právě služba DS, kde si
pandemie vyžádala nejvíce obětí.
To vše se významně promítlo
do všech týmů, ne všichni
zaměstnanci byli po tak náročném
období schopni dále pracovat
v pomáhající profesy. I tak se
podařilo stabilizovat personální
obsazení přímého obslužného
personálu a díky tomu se nám dařilo
zvyšovat kvalitu v DS. Zaměstnanci
sami projevili zájem získat certifikát
Značka kvality v sociálních službách
a rok 2021 zaměřili na přípravu
na audit.
V roce 2021 se nám také podařilo
plně rekonstruovat několik
místností, zakoupit transportní lůžko
pro imobilní klienty, nemalé
investice jsme vložili do prevence
v oblasti požární ochrany. Podařilo
se nám dovybavit DS evakuačními
podložkami.

Průměrný věk klientů DS

muži + ženy

2019

2020

2021

84,2

83,6

83,9

Každý klient má k dispozici vlastní
uzamykatelný prostor, kde si může
uložit své cennosti. Většina pokojů
má balkon. Součástí komplexní péče
25

POBYTOVÉ SLUŽBY – DOMOV PRO SENIORY

POBYTOVÉ SLUŽBY

Věkové složení klientů DS k 31.12.
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V roce 2021 proběhlo několik
rekonstrukcí v ubytovacích
jednotkách, byla provedena výměna
lin v několika místnostech. Renovace
recepce byla plánovaná a podařilo
se zaměstnancům vytvořit příjemné
a vyhovující prostředí pro práci
v nepřetržitém provozu. Nově jsme
zrekonstruovali relaxační místnost,
která je velmi využívaná.
Velkou část roku jsme se věnovali
odstraňování rizik v oblasti požární
ochrany, podařilo se napravit
dlouhodobé nedostatky, na které

96 a více let

2019
5

2020
4

2021
2

86 až 95 let

36

28

32

66 až 85 let

51

54

58

do 65 let

1

1

0

Příspěvek na péči k 31.12.
2019

2020

2021

bez příspěvku

2

2

3

I. stupeň = lehká závislost

18

16

20

II. stupeň = středně těžká závislost

25

20

19

III. stupeň = těžká závislost

30

30

27

IV. stupeň = úplná závislost

18

19

23

Spokojenost
našich klientů
a jejich blízkých
upozornily preventivní kontroly.
Bylo aktualizováno Požárně
bezpečnostní řešení prostoru
strojovny a náhradního zdroje pro
evakuační výtah. Následně byly
provedeny opravy a prostor uveden
do souladu s aktualizovaným PBŘ,
což bylo zkontrolováno Hasičským
záchranným sborem Ústeckého
kraje.

V roce 2021 byl zpracován projekt a
začala příprava realizace výměny
požárních uzávěrů ubytovacích
jednotek.
K 31.12. byli všichni klienti očkováni
dvěma dávkami proti nemoci COVID
– 19 a z 92 klientů bylo již 95 %
přeočkováno třetí posilující dávkou.

Kvantifikace ošetřovatelské péče k 31.12.

V Domově pro seniory jsme
si v roce 2021 vedli takto:
POCHVALA

19
PODNĚT KE ZLEPŠENÍ

2019

2020

2

2021

kapacita DS

94

94

94

počet klientů

93

87

92

klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům

2

2

3

klienti používající inkontinenční pomůcky

71

69

85

klienti odkázaní na invalidní vozík

50

41

44

klienti trvale upoutáni na lůžko
(více jak 2/3 dne v lůžku)

0

0

2

26
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Úmrtí klientů DS v jednotlivých letech

2018

2019

2020

2021

ženy

14

16

27

25

muži

11

10

9

15

Celkem

25

26

36

40

OPRÁVNĚNÁ STÍŽNOST

0
NEOPRÁVNĚNÁ STÍŽNOST

2
27

Výše příspěvku na péči

DOMOV SE
ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

KAPACITA
SLUŽBY DZR
ČINÍ 80 LŮŽEK

1.

2.

3.

4.

stupeň

stupeň

stupeň

stupeň

lehká závislost

středně těžká
závislost

těžká závislost

úplná závislost

800, - Kč

4.400, - Kč

8.800, - Kč

13.200, - Kč

byla od 1.1. 2021 snížena z 84 na 80
klientů.

potřeby. Umožnit těmto osobám
uspokojovat potřeby v prostředí,
kde jsou minimalizovány rizika
ohrožující je nebo jejich okolí.
Vytvářet pro ně prostředí a

Lidé s demencí představují největší
skupinu lidí vyžadujících trvalou
péči. Cílem snížením kapacity o

POBYTOVÉ SLUŽBY – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Genderové složení klientů DZR k 31.12.
2019

2020

2021

ženy

69

58

65

muži

12

9

13

podmínky, které jsou bezpečné,
srozumitelné a odpovídají jejich
specifickým potřebám. Služba je
poskytována s cílem umožnit
klientům realizovat jejich specifické
potřeby, poskytnout jim přiměřenou
ochranu a současně zajistit pomoc a
podporu v souladu s jejich stupněm
závislosti.

Domov se zvláštním režimem (dále
jen DZR) je určen osobám od 50 let
věku se sníženou soběstačností
způsobenou Alzheimerovou nemocí
nebo jiným typem demence. Jedná
se o osoby, které v důsledku

28

onemocnění některým z typů
demence nejsou schopny domyslet
důsledky svého chování, vyhodnotit
rizika ohrožující je nebo jejich okolí a
jejichž zdravotní stav vyžaduje
nepřetržitou péči jiné fyzické osoby.

Posláním sociální služby DZR je
umožnit osobám s Alzheimerovou
nemocí nebo jiným typem demence
prožít důstojný život. Poskytnout jim
péči s důrazem na individuální
přístup zaměřený na jejich specifické

Služba je poskytována v 1. a 2. patře
objektu U Dubu 1562 Jirkov. DZR je
rozdělen na otevřenou (2. patro) a
uzavřenou (1. patro) část, kde vchod
na uzavřenou část je opatřen
elektronickým zámkem.
Elektronickými zámky s číselným
kódem je opatřen hlavní vstup i oba
boční východy uzavřené části DZR.
Cílem používání elektronických
zámků je minimalizace rizika
opuštění domova klientem, bez
vědomí personálu. Kapacita služby

4 místa bylo zajistit našim klientům
větší pocit jistoty a bezpečí, zvýšit
kvalitu podmínek žití a celkové

a respektují. Snížením kapacity jsme
mohli ze čtyř dvoulůžkových pokojů
vytvořit 4 pokoje jednolůžkové.
Mezi pečující osobou a klientem je
velmi důležitá vzájemná důvěra.
Zkušenosti, znalosti a dovednosti
všech členů ošetřujícího týmu jsou
důležité také pro prevenci poruch
chování klientů s demencí. Je pro
nás proto velmi nezbytné mít pro
péči kvalifikovaný personál. Nestačí
tedy jen 150hodinový rekvalifikační
kurz pracovníka v sociálních
službách. Naším cílem je koncepčně
vzdělávat pracovníky přímé
obslužné péče, především v oblasti
péče o klienty s demencí. Koncepční
vzdělávání pracovníků DZR probíhá
ve spolupráci s Diakonickou

Průměrný věk klientů DZR

muži + ženy

poskytované péče. Soužití dvou
klientů s Alzheimerovou demencí
nebo jiným typem demence je
v jedné ubytovací jednotce velmi
obtížné, jelikož tito klienti často
ulpívají na svých věcech a jen velmi
těžko se na pokoji vzájemně snášejí

2019

2020

2021

83,6

83,6

83,9

akademií. Zaměstnanci jsou školeni
také přímo v MěÚSS Jirkov a také se
účastní podpůrných supervizí.
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Onemocnění COVID-19 i v roce 2021
způsobilo velké problémy. Ani DZR
se nevyhnulo úmrtí klientů
s diagnózou COVID-19. Avšak díky
nastaveným opatřením v průběhu
roku došlo ke snížení výskytu
onemocnění.
První čtvrtletí roku 2021 tak bylo
plné sociálních šetření, jednání se
zájemci o službu, abychom doplnili
volné kapacity lůžek. Rok 2021 a to
nejen pro službu DZR byl také
hlavně rokem stavění bariér proti
COVID-19 ve smyslu testování a
očkování proti COVID-19. Celý rok
jsme spolupracovali s očkovacím
týmem Krajské zdravotní

Příspěvek na péči k 31.12.
2019

2020

2021

bez příspěvku

2

1

2

I. stupeň = lehká závislost

4

3

5

II. stupeň = středně těžká závislost

12

12

9

III. stupeň = těžká závislost

14

14

23

IV. stupeň = úplná závislost

49

37

39

nemocnice. Přes veškerou
administrativní, organizační

i časovou zátěž, kdy většina
očkování probíhala o víkendech,

2019
3

2020
5

2021
3

86 až 95 let

33

20

27

66 až 85 let

45

42

48

do 65 let

0

0

0

se nám podařilo proočkovat všechny
klienty DZR dvěma dávkami
očkování proti COVID-19. Na konci
roku 2021 bylo již dokonce téměř
95% klientů přeočkováno třetí
posilující dávkou.
Podařilo vybavit některé ubytovací
jednotky novým nábytkem,
na jednom z pokojů byla
zrekonstruována bezbariérová
koupelna, patrové jídelny byly
vybaveny novými židlemi.
V rámci Týdne otevřených dveří
v sociálních službách proběhlo
setkání s rodinnými příslušníky

Kvantifikace ošetřovatelské péče k 31.12.

30

96 a více let

Spokojenost
našich klientů
a jejich blízkých

klientů DZR, jehož předmětem bylo
nejen předávání aktuálních
informací, ale také, a to především,
sdílení vzájemných zkušeností,
uvědomění si, že na to nejsou sami.
Na podzim se nám podařilo obhájit
certifikát “Vážka“, který uděluje
Česká alzheimerovská společnost
provozovatelům zařízení
poskytujících kvalitní služby pro lidi
s demencí a je udělován na základě
výsledků auditu v zařízení, při
kterém jsou hodnoceny všechny
oblasti poskytované péče.
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Věkové složení klientů DZR k 31.12.

V Domově se zvláštním
režimem jsme si v roce
2021 vedli takto:
POCHVALA

24
PODNĚT KE ZLEPŠENÍ

0
OPRÁVNĚNÁ STÍŽNOST

2019

2020

2021

kapacita DZR

84

84

80

Úmrtí klientů DZR v jednotlivých letech

počet klientů – celkem

81

67

78

2018

2019

2020

2021

- s uprav. způsobilostí k právním úkonům

23

35

35

ženy

12

16

31

15

NEOPRÁVNĚNÁ STÍŽNOST

- používající inkontinenční pomůcky

66

66

76

muži

0

2

8

5

0

- odkázaní na invalidní vozík

26

26

34

Celkem

12

18

39

20

0
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DOMOV PRO
OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

KAPACITA
SLUŽBY DOZP
ČINÍ 48 LŮŽEK

DOZP je sociální služba, která se
orientuje na poskytování péče
osobám, které potřebují pomoc
druhého především z důvodu
zdravotního postižení, které vzniklo

Služba je poskytována v objektu
U Dubu 1562 Jirkov. Od 1.1.2019,
kapacita DOZP je 48 lůžek.
Posláním poskytované služby je
posilovat osobnost klienta, jeho

POBYTOVÉ SLUŽBY – DOMOVPRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Genderové složení klientů DOZP k 31.12.
2019

2020

2021

ženy

34

31

32

muži

14

14

15

seberealizaci a samostatnost.
Usilovat o zachování důstojnosti
klienta a snažit se vytvořit podmínky
srovnatelné s životem jeho
vrstevníků. Respektovat práva,
individuální potřeby a osobní cíle
klientů, kteří nemohou vzhledem
ke zdravotnímu stavu a sociální
situaci již déle žít ve svém původním
prostředí.

MěÚSS JIRKOV má ve svém portfoliu
i Domov pro osoby se zdravotním
postižením (dále jen DOZP), ten je
určen osobám od 40 let, které jsou
v důsledku závažné životní situace
oslabeny nebo ztratily schopnosti se
o sebe postarat a nemají ani nikoho
32

jiného, kdo by jim byl denně
schopen a ochoten asistovat a
pomáhat při běžných úkonech péče
o jejich osobu a domácnost dle
jejich zvyklostí. Za závažnou životní
situaci jsou považovány důsledky
chronického onemocnění, či

zdravotního postižení, které vedly
k závislosti člověka na pomoci druhé
osoby, např. s běžnou denní
hygienou, oblékáním, či podáváním
stravy.

Klienti jsou ubytováni
v jednolůžkových nebo
dvoulůžkových ubytovacích
jednotkách, které se nachází ve 3. a
4. podlaží objektu. Jsou vybaveny
standardním nábytkem,
přizpůsobeným individuálním a
aktuálním potřebám klientů.
Součástí každé je WC a už více jak
polovina má bezbariérovou
koupelnu.

důsledkem nějaké progresivní
choroby, akutní choroby, ale také
např. po úrazu, autonehodě apod.

jen senioři s chronickým
onemocněním.
Rok 2021 přinesl sice méně omezení
návštěv, avšak o to víc jsme se toho
všichni obávali. Ze zkušenosti, která
provázela covidovou pandemii
v předchozím roce, se všichni
obávali dlouhého zákazu návštěv.
Díky prevenci zaměřenou
na očkování se podařilo vniknutí
nákazy minimalizovat.
Pravidelně byly realizovány aktivity,
jak individuální, tak skupinové.
Nařízený zákaz návštěv byl pouze
po dobu 14 dní, a to probíhaly
aktivity pouze individuálně. Zaměřili
jsme se na zprostředkovávání
komunikace s rodinami.

Průměrný věk klientů DOZP

muži + ženy

Součástí této vize také bylo
postupně snižovat průměrný věk
klientů a začít se zaměřovat i na
mladší osoby, které nejsou schopny
o sebe pečovat a potřebují pomoc.
Nově nastupujícími klienty už nejsou

2019

2020

2021

78,6

77,4

77,9

Míra potřeby ošetřovatelské péče je
vzhledem k tomu, že více než
polovina klientů je závislá na pomoci
druhé osoby ve 3. a 4. stupni
závislosti, vysoká.
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Součástí komplexní péče je
poskytování stravy, která je
podávána pět krát denně. Klienti si
vybírají ze třech výše uvedených
variant jídel v poledne.

Příspěvek na péči k 31.12.
2019

2020

2021

bez příspěvku

1

2

2

Klienti, kteří si nepřejí dodržovat
dietu a mají volný výběr, mohou
zvolit kteroukoliv variantu.

I. stupeň = lehká závislost

6

6

4

II. stupeň = středně těžká závislost

12

8

7

Pro ostatní speciální diety jsou
tvořeny individuální jídelníčky dle
specifikace diety.

III. stupeň = těžká závislost

15

15

19

IV. stupeň = úplná závislost

14

14

15

Večeře je rovněž výběrová, a to
ze dvou jídel denně, klienti si mohou
vybrat studenou večeři nebo teplou.

96 a více let

2019
1

2020
2

2021
0

86 až 95 let

17

14

14

66 až 85 let

21

18

24

do 65 let

9

11

9

2019

2020

2021

kapacita DOZP

48

48

48

počet klientů

48

45

47

klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům

3

3

4

Spokojenost
našich klientů
a jejich blízkých

zdravotním stavem. Pro zkvalitnění
poskytovaných služeb a zejména
za účelem zajištění služby
individuálně, pokračujeme
v zavedeném systému práce
v multidisciplinárním týmu, kam se
řadí realizační týmy.

Z uvedeného popisu nabídky je
patrný důraz na zdravý životní styl a
zároveň zůstává zachována
i možnost každého jednotlivce volit
si stravu a rozhodovat si o běžných
denních úkonech sami.
Zdravotní sestry spolu s nutriční
terapeutkou pravidelně sledují,
aby strava byla vyvážená a
v případě, že zachytí klienta
v malnutrici, okamžitě nastavují
preventivní opatření.

I na DOZP jsme se velkou část roku
jsme věnovali odstraňování rizik
v oblasti požární ochrany, podařilo
se napravit dlouhodobé materiálně
technické nedostatky, na které
upozornily preventivní kontroly.

Stejně tak pokud klient vyžaduje
zvýšenou ošetřovatelskou péči jemu
poskytována v souladu s jeho

Kvantifikace ošetřovatelské péče k 31.12.

K 31.12. byli na DOZP již všichni
klienti přeočkováni posilující 3.
dávkou očkování proti COVID-19.

43

39

42

klienti odkázaní na invalidní vozík

35

34

29

34

V Domově pro osoby se
zdravotním postižením jsme
si v roce 2021 vedli takto:
POCHVALA

9
PODNĚT KE ZLEPŠENÍ

0
OPRÁVNĚNÁ STÍŽNOST

0

Úmrtí klientů DOZP v jednotlivých letech

klienti používající inkontinenční pomůcky
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Věkové složení klientů DOZP k 31.12.

Struktura diet v jednotlivých výběrových variantách poledního menu

2018

2019

2020

2021

ženy

16

10

8

5

muži

8

2

2

2

Celkem

24

12

10

7

NEOPRÁVNĚNÁ STÍŽNOST

1
35

POBYTOVÉ SLUŽBY

denních činnostech natolik, aby se
mohl vrátit zpět do domácího
prostředí. Poskytnout potřebnou
péči a podporu klientovi v době, kdy
si pečující osoba potřebuje
odpočinout nebo řešit své osobní a
zdravotní problémy.

během jednoho kalendářního roku
maximálně 6 měsíců.

načerpání sil potřebných
k regeneraci jak kognitivních, tak

Zájemce o OS má možnost čerpat
pobyt rekondiční, který je zaměřen k
aktivnímu zapojení do rozvoje svých
schopností, zvládat některé
z běžných úkonů péče o sebe,

pohybových schopností. Tento
přechodný pobyty je zaměřen více
na relaxaci a odpočinek klienta a
jeho rodiny.

POBYTOVÉ SLUŽBY – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Genderové složení klientů OS k 31.12.
2019

2020

2021

ženy

24

12

16

muži

6

4

9

případně o svou domácnost. Cílem
tohoto druhu pobytu je podpořit
klienta v jeho plánech a přáních

Klienti mají na OS široký výběr
aktivit a terapií jako např. kondiční
cvičení, canisterapii, bazální
stimulaci, práci s přístrojem Sunball,
nácviky jemné a hrubé motoriky,
kognitivních funkcí, trénování
paměti. S klienty pečeme a vaříme a
také je zapojujeme do sezónní
výzdoby oddělení. Aktivity pro
klienty probíhají od pondělí do
neděle. Klienti tedy mohou i
o víkendu např. trénovat chůzi,
cvičit na stroji Motomed, rozvíjet
svou jemnou motoriku nebo si upéct
něco dobrého.

Průměrný věk klientů OS

muži + ženy

Odlehčovací služba (dále jen OS) je
určena osobám od 18 let a
seniorům, kteří mají sníženou
soběstačnost, a to převážně
z důvodů způsobených chronickým
onemocněním, chronickým
duševním onemocněním,
36

zdravotním postižením nebo
z důvodu věku u seniorů. OS je
poskytována klientům, kteří mají
sníženou soběstačnost v úkonech,
které jsou součástí běžné denní
činnosti. Jedná se o osoby, které

jsou ve svém přirozeném prostředí
závislí na pomoci svých blízkých.
Posláním OS je posilovat fyzickou
kondici a podporovat rozvoj
soběstačnosti klienta v běžných

OS nabízí přechodné pobyty, a to na
dobu od jednoho týdne až po
možnost čerpat službu nepřetržitě
po dobu třech měsíců. OS může
zájemce opakovat, ale lze ji čerpat

zaměřených na udržení
soběstačnosti a umožnit co nejdéle
zůstávat v jeho původním domácím
prostředí. Nebo má klient možnost
čerpat pobyt určený k relaxaci a

2019

2020

2021

75,9

77,9

81,9

V loňském roce se nám podařilo
vybudovat nácvikovou bariérovou
koupelnu. Jedná se o sprchový kout
panelákového typu, který nám
37
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ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA

KAPACITA
SLUŽBY OS
ČINÍ 30 LŮŽEK

Věkové složení klientů OS k 31.12.
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pomáhá připravovat klienty
na domácí prostředí a pomáhá nám
plnit hlavní cíl OS. Dále se nám
podařilo plně zrekonstruovat tři
ubytovací jednotky, což s sebou
neslo jejich vybavení novým
nábytkem a vybudování
bezbariérových koupelen.
Vyhotovení bezbariérových přístupů
na WC má pro nás velký význam při
podpoře kontinence i u imobilních
klientů. Současně byl zakoupen
sedací nábytek.

Druhy pobytů na OS k 31.12.
2019

2020

2021

počet odlehčovacích pobytů

12

5

5

počet rekondičních pobytů

18

11

20

Všichni zaměstnanci OS prošli
základním kurzem Bazální stimulace
v rámci zkvalitnění péče o klienta.

V rámci koncepčního vzdělávání v
oblasti individuálního plánování
nám pravidelné proškolování

Kvantifikace ošetřovatelské péče k 31.12.
2019

2020

2021

celková kapacita OS

30

30

30

počet klientů k 31.12.

30

16

25

klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům

0

0

0

klienti používající inkontinenční pomůcky

23

16

klienti odkázaní na invalidní vozík

16

6

38

96 a více let

2019
1

2020
0

2021
1

86 až 95 let

5

3

6

66 až 85 let

18

12

17

do 65 let

6

1

1

zaměstnanců v individuálním
plánování sociální služby přineslo
významný posun v individuálním
přístupu ke klientům.

Spokojenost
našich klientů
a jejich blízkých

klientů. V průběhu roku jsme se
vlivem nástupů a ukončení
průměrně pohybovali
v 85% proočkovanosti.

Tak jako na ostatních službách se
i na OS po celý rok očkovalo.
Očkování jsme zajišťovali všem
klientům, kteří o to měli zájem.
Vzhledem k tomu, že na odlehčovací
službu klienti neustále přicházejí
a odcházejí, tak se také neustále
měnily statistické údaje
proočkovanosti klientů OS. Jen
v měsíci prosinci se nám podařilo
dosáhnout 100% proočkovanosti

POBYTOVÉ SLUŽBY – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

30

V Odlehčovací službě jsme
si v roce 2021 vedli takto:
POCHVALA

33
PODNĚT KE ZLEPŠENÍ

0
OPRÁVNĚNÁ STÍŽNOST

0

Úmrtí klientů OS v jednotlivých letech

2018

2019

2020

2021

ženy

5

10

4

9

NEOPRÁVNĚNÁ STÍŽNOST

19

muži

1

3

5

5

0

5

Celkem

6

13

9

14
39

Neméně důležitou částí naší organizace jsou technické provozy,
které fungují téměř neviditelně, ale bez nich bychom se
těžko dokázali obejít...

Provoz prádelny
Mládežnická

ÚKLID

Úklid prostor v objektech U Dubu a
na Mládežnické zajišťují
zaměstnanci úklidu a pokojské, kteří
postupují dle harmonogramu práce,
a dále se řídí platným Provozním a
dezinfekčním řádem.

TECHNICKÉ PROVOZY

Prostory úklidu lze rozdělit
na ubytovací jednotky klientů,
kanceláře, prostory určené k RHB a
aktivizačním činnostem, společné
prostory, WC, koupelny a ostatní
prostory.
Úklid všech prostor se provádí
denně na vlhko. Tomuto způsobu
úklidu je přizpůsobeno vybavení

i podlahová krytina v jednotlivých
ubytovacích jednotkách i ostatních
prostorách MěÚSS. K úklidu jsou
používány běžné čisticí prostředky,
k dezinfekci jsou používány
dezinfekční prostředky. Každý úsek
má své vlastní úklidové prostředky.
Zaměstnanci provádějící úklid jsou
vybaveni ochrannými pracovními
pomůckami.
Práce v úklidu je u nás velmi
náročná, důvodem jsou rozsáhlé
plochy, které je třeba udržovat,
samotný úklid ubytovacích jednotek
pak vyžaduje organizační

PROVOZ
PRÁDELNY

schopnosti, schopnost domluvit se
s klienty a vždy přistupovat
ke klientům individuálně a
s respektem.
S příchodem doby „covidové“ byly
pracovnice opakovaně školeny, jak
správně využívat veškeré ochranné
pomůcky, musely se naučit, co je to
tzv. „čistá a špinavá zóna“, což pro
ně znamenalo o 180º změnit svou
každodenní rutinu a zvyklosti při
provádění úklidu.

Provoz prádelny U Dubu

2019

denní průměr vypraného
prádla v kg

Praní v MěÚSS Jirkov, p.o. je
zajištěno jako doplňková činnost,
která navazuje na hlavní činnost
organizace dle zřizovací listiny v
platném znění. Provoz prádelny
zajišťují provozovny v objektu
U Dubu i na Mládežnické. Oba
provozy zajišťují praní prádla pro
klienty poskytovaných sociálních
služeb. U Dubu jsou to služby
pobytové – DOZP, DZR a OS. Provoz
na Mládežnické zajišťuje praní
prádla klientům pobytové služby DS

celkem vypráno za rok v kg
Pracovnice prádelen pracují
v denním nerovnoměrně
rozvrženém provozu.
Prádelny v obou objektech jsou
vybaveny a provozovány tak, aby
zabezpečily požadovanou kvalitu
vypraného prádla. Čistá a nečistá
strana je prostorově oddělena.
2019

denní průměr vypraného
prádla v kg
celkem vypráno
za rok v kg
a klientům pečovatelské služby. Oba
provozy dále zajišťují praní
pracovního oblečení zaměstnanců
MěÚSS Jirkov.
Kromě praní zajišťují oba provozy
také žehlení, mandlování osobního a

2020

V tabulkách na této stránce jsou
uvedeny statistiky, ve kterých
můžete vidět celkové množství
prádla, jakým je v obou provozech
úklidu denně manipulováno,
porovnat můžete množství prádla tři
roky zpětně.

2021

218

199

204

79 577

72 513

74 581

Prostory jsou rozděleny na prostory
pro špinavé prádlo, prostor pro
praní a prostor pro manipulaci
s čistým prádlem (žehlení,
mandlování, skladování) jsou
stavebně odděleny.

2020

2021

124

137

135

45 155

49 872

49 432

Snížení množství prádla vypraného
U Dubu odráží především
skutečnost, že se organizace
v předchozích letech zaměřila
na zefektivnění své činnosti, a to
na všech úsecích. Výrazný vliv
na úsporu množství praného prádla
má podpora kontinence u klientů,
pravidelné vysazování, a používání
vhodných inkontinenčních pomůcek.
Důsledná kontrola zaměřená
plánování péče vede ke snížení
nákladů spojených s praním prádla.
Na výrazném snížení vypraného
množství prádla v roce 2020 se však
beze sporu podepsala také vysoká
úmrtnost po průniku nákazy
do objektu U Dubu.
Naopak zvýšené množství
vypraného prádla v objektu
Mládežnická bylo způsobeno
především nárůstem klientů terénní
péče. I v objektu Mládežnická platí
pravidla zaměřená na snižování
objemu prádla u klientů na trvalých
pobytech.
Důraz na snižování nákladů a
efektivní nakládání s finančními
prostředky a navyšování příjmů je
dlouhodobou prioritou organizace.
Manipulace s prádlem klientů patří
v organizaci mezi rizikové činnosti,
o čemž jsme se při průniku nákazy
COVID – 19 přesvědčili. Proto je
pro nás prioritní využívání
ochranných pomůcek jako jsou
empíry, rukavice a respirátory.

40
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TECHNICKÉ PROVOZY

TECHNICKÉ PROVOZY

ložního prádla, drobné opravy
prádla, značení prádla klientů
pobytových služeb DOZP, DZR, DS a
OS a značení pracovního oblečení
zaměstnanců. Dále provoz prádelen
zajišťuje úklid a dezinfekci všech
prostor prádelny.

ROZLOŽENÍ KAPACITY
PRACOVNÍKŮ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
VE VŠEDNÍCH DNECH

Pomáháme potřebným…
7:00 – 9:00

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

9:00 – 15:00
5 pracovníků v sociálních
službách
15:00 – 19:00
2 pracovníci v sociálních
službách
19:00 – 21:00

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

1 pracovník v sociálních
službách
Pečovatelská služba (dále jen PS)
sídlí již druhým rokem v objektu
Mládežnická 1753, Jirkov. Od roku
2020 procházela několika většími
změnami. Rozšířením dostupnosti,
zvýšením mobility apod. Změnami,
které byly a jsou v souladu
s požadavky na moderní
transformaci Pečovatelských služeb
v Ústeckém kraji. V roce 2020 jsme
měli možnost změny postupně
zavádět do praxe, od roku 2021 se
zavedené stalo povinným. Hrdě
můžeme konstatovat, že služby
poskytované Pečovatelskou službou

2019

2020

2021

ženy

152

166

164

muži

53

52
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celkem

205

218

210

9:00

7:00

9:00

19:00

2 hod
kapacita 1

10 hod
kapacita 2

2 hod
kapacita 1

MěÚSS jsou plně v souladu
s požadavky Akčního
Plánu rozvoje sociálních služeb

v Ústeckém kraji, vize kraje
realizujeme v praxi. Do praxe jsme
v roce 2021 zavedli plný rozsah
úkonů dle platné regionální karty

15:00

19:00

Směna 1
Směna 2

Směna 4

21:00

služeb pro PS. Již několik let plní
MěÚSS vizi pomoci osobám z cílové

tam, kde lze využívat komerčně
dostupné služby či pomoc okolí…

skupiny co nejdéle zůstat v jejich
přirozeném prostředí, v jejich
komunitě tak, aby jejich blízcí a
osoby pečující, žili v přirozeném
rytmu týdne složeného z pracovních
a volných dnů, aby služba
poskytovala nezbytnou a potřebnou
míru podpory, ale nezastupovala

Služby jsou voleny vždy s ohledem
na podporu možnosti života v co
nejméně omezujícím prostředí,
zachování rodinných a blízkých
vztahů a sociální začlenění osoby,
která pomoc služby potřebuje.

Počty rozvezených obědů

Směna 4
Směna 5
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6 hod
kapacita 5

4 hod
kapacita 2

2 hod
kapacita 1

počty rozvezených obědů

Pečovatelská služba poskytla celkem
6 582 úkonů péče o vlastní osobu
klientů, pomoc v podávání stravy a
péče o jejich domácnosti. Celkem
v přímé podpoře klientů strávily
5 658 hodin, což při kapacitě pěti
pečovatelek tvoří 94,3 hodin
měsíčně na jednu pečovatelku.
Za dvanáctihodinovou službu
pečovatelka zvládne pomoci
většinou 11 osobám, přičemž
k některým z nich musí přijít ráno,
v poledne a večer.

Směna 3

2 hod
kapacita

21:00

Směna 5

Model rozložení kapacity – všední dny (pondělí–pátek)
7:00

Model rozložení kapacity – sobota / neděle / svátky

2019

2020

2021

12 598

14 633

17 809

V roce 2021 bylo rozvezeno 17 809
obědů.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

4 pracovníci v sociálních
službách

POŽADAVEK 01

Ústecký kraj vyžaduje s platností od
1.1.2021 od všech pečovatelských služeb,
které působí na jeho území tyto požadavky

 MěÚSS Jirkov, p.o. – splněno!
Vždy jsme měli registrovánu cílovou skupinu
seniory, osoby se zdravotním postižením,
chronickým onemocněním, mentálním
postižením. V srpnu 2020 byly podány potřebné
žádosti a doplněna registrace o rodiny s dětmi
a věkové bez omezení. Od 1.1.2021 vešly i tyto
změny v plnou platnost.

POŽADAVEK 04
Pečovatelská služba je dostupná a poskytovaná
stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem
uživatelům tzn. uživatelům v běžných domácnostech
a uživatelům v bytech zvláštního určení včetně domů
s pečovatelskou službou na území působnosti dané
služby.

______________________________________________

POŽADAVEK 02
Pečovatelská služba je odborná služba, která zaměřuje
svou činnost především na přímou práci s uživateli
služby. Svými úkony nenahrazuje činnost jiných
v místě dostupných veřejných služeb, které nečerpají
veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid).

 MěÚSS Jirkov, p.o. – splněno!

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Nejsme „uklízečky“ ani levný „rozvoz obědů“.
Naši klienti, kteří čerpají podporu formou zajištění
stravy jsou osoby závislé na specifické stravě
(dietě, formě stravy), kterou běžné komerční
služby nezajišťují. Potřebují stravu nejen dovést,
ale také připravit, pomoci naservírovat apod.
______________________________________________

POŽADAVEK 03
Pečovatelská služba je v informačních materiálech
služby nabízena a následně poskytována dle potřeb
uživatelů minimálně v rozsahu 7:00 – 21:00 hodin
včetně víkendů a svátků.

 MěÚSS Jirkov, p.o. – splněno!
Služby jsou dostupné od 7:00 – 21:00 hodin, a to
ve všední dny i o víkendu a ve svátky.
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 MěÚSS Jirkov, p.o. – splněno!
V naší praxi – stejnou dostupnost v terénu
v Jirkově i v obcích katastru Jirkova. Stejně jako
stejnou dostupnost služby mají klienti, kteří bydlí
v Domovech s pečovatelskou službou i mimo ně.
V praxi toto plníme dlouho. Všichni klienti mají
stejné možnosti. Lepší dostupnost okrajových
částí a vesnic se podařilo zajistit projektem „Auta
pro terén“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011602.
______________________________________________

POŽADAVEK 05
Poskytovatel informuje veřejnost a zájemce o službu
např. na svých internetových stránkách o své činnosti
v souladu s Regionální kartou Ústeckého kraje
v rozsahu oblastí potřeb a témat. Témata mohou být
vyjádřená např. uvedením příkladů potřeb, které jsou
službou podporovány.

 MěÚSS Jirkov, p.o. – splněno!
V druhé polovině roku 2021 byly rozpracovány
úplně nové, samostatné webové stránky služby.
Přistoupili jsme k tomu i z důvodu, že dle praxe
a zpětné vazby od zájemců i třetích stran nás
na stránkách společných pro všechny služby
MěÚSS – pobytové služby, poradnu
i pečovatelskou službu většinou klienti nehledali.
Většina našich klientů na nás získala kontakt jinak
než přes webové stránky. Koncem roku 2021
se tedy připravovaly a spouštěly nové moderní
stránky: www.pecovatelkyjirkov.cz

POŽADAVEK 06

Průměrný věk klientů PS

Poskytovatel nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob
v rozsahu Regionální karty Ústeckého kraje a následně
poskytuje poradenství a odpovídající podporu
doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu,
který vyplynul ze zjišťování potřeb.

muži + ženy

 MěÚSS Jirkov, p.o. – splněno!

2019

2020

2021

78

78,83

78,81

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poskytovatel nabízí a svou nabídkou sociální služby
oslovuje všechny cílové skupiny uvedené v zákoně
o sociálních službách: osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.

POŽADAVKY
ÚSTECKÉHO KRAJE

POŽADAVEK 09

Kartu služeb jsme plně zavedli do denní praxe, jak
při jednání, tak přeneseně přes zpracování karet
úkonů do praxe i při výkonu péče. Podařilo se tak
sladit a zvýšit standard poskytovaných služeb.
______________________________________________

Poskytovatel poskytuje základní sociální poradenství,
např. v oblasti sociálních dávek a orientuje uživatele
ve finančních otázkách, tj. podporuje jejich základní
finanční gramotnost.

 MěÚSS Jirkov, p.o. – splněno!

POŽADAVEK 07

Zde máme velkou výhodu propojení služeb, které
máme registrované. Základní poradenství
poskytují všechny pracovnice PS, v případě
potřeby odborného poradenství mají možnost
obrátit se na pracovnice Odborného sociálního
poradenství MěÚSS či jiných dostupných služeb
od ostatních poskytovatelů v Jirkově.

Poskytovatel spolupracuje s dalšími odbornými
službami především zdravotními (např. home care,
hospicová péče) a tísňovou péčí a dalšími subjekty,
včetně sociálního pracovníka na obci.

 MěÚSS Jirkov, p.o. – splněno!

______________________________________________
S ostatními službami a dalšími kooperanty
spolupracujeme již dlouho. Děkujeme všem
za jejich spolupráci.

POŽADAVEK 10
Další požadavek kraje byl v rovnocenné dostupnosti
pro všechny cílové skupiny. MěÚSS mělo vždy
registrovánu cílovou skupinu seniory, osoby
se zdravotním postižením, chronickým onemocněním,
mentálním postižením. V srpnu 2020 byly podány
potřebné žádosti a doplněna registrace o rodiny
s dětmi a věkové bez omezení. Od 1.1.2021 vešly
i tyto změny v plnou platnost.

______________________________________________

POŽADAVEK 08
Poskytovatel nabízí/zprostředkovává uživatelům
odpovídající kompenzační a rehabilitační pomůcky
a informuje o možnostech úpravy prostředí, které
mohou snížit závislost uživatelů na pomoci druhé
osoby, nebo pozitivně ovlivňují jejich nepříznivou
sociální situaci (např. smyslové, fyzické postižení).

 MěÚSS Jirkov, p.o. – splněno!
Kompenzační a rehabilitační pomůcky půjčujeme
od roku 2010. Součástí půjčování pomůcek je
i edukace klienta nebo pečující osoby, jak
s pomůckou efektivně a správně nakládat.
Kvantifikace Pečovatelské služby

Kliento – dny
Kliento – měsíce
Výpůjčky kompenzačních
pomůcek

2019

2020

2021

17 278

18 850

20 298

1 656

1369

1 311

18

29

19
45

Již od roku 2010 poskytujeme služby odborného sociálního poradenství,
které pokrývá široké potřeby našich klientů…

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

JSME SPECIALISTÉ V TĚCHTO OBORECH

882
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DLUHOVÁ PROBLEMATIKA, VČETNĚ INSOLVENCE

POMOC S ORIENTACÍ V SYSTÉMU DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY,
HMOTNÉ NOUZE, DÁVEK PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,
DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU APOD.

BYTOVÉ PORADENSTVÍ

Odborné sociální poradenství
zajišťuje plně kvalifikovaný tým,
který je rozšířen stabilními
spolupracovníky z oblasti práva,
psychoterapie a mediace. Odborné
sociální pracovnice musí naplňovat

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

POČET KLIENTŮ,
KTERÝM JSME V ROCE
2021 POMOHLI

V roce 2021 jsme pomohli celkem
882 klientům, z toho 322 mužům,
532 ženám a 28 osob nechtělo uvést
své pohlaví. 297 klientů čerpalo
služby anonymně, 585 je
registrovaných klientů, kteří mají
podepsanou smlouvu o čerpání
podpory formou odborného
sociálního poradenství. Ve srovnání
s rokem 2020 je znatelný posun
od kvantity ke kvalitě,
od anonymních klientů
k registrovaným. Rok 2020 byl
poznamenán pandemií COVID-19.
Ozývalo se tedy více klientů, kteří
potřebovali jen jednorázovou radu,
čerpali služby většinou anonymně.
Oproti tomu v roce 2021 již byla
práce více zaměřena na kvalitu.
O radu, pomoc či podporu požádalo
více osob v tíživé situaci spojené
s kumulativními problémy
rodinnými, finančními, bytovými.
I zde se na změnách projevilo
období pandemie.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
•

Základní stabilizace klienta v jeho přirozeném prostředí.

•

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

•

Pomoc klientovi rozpoznat rizikové chování (projevy šikany,
týrání, zneužívání) a znát možnosti, jak se jim bránit nebo jim
předcházet.

•

Uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta v obstarávání
osobních záležitostí.

•

Asistence při jednáních na OSSZ, Úřadu práce, při návštěvě
lékaře apod.

•

Asistence při jednáních s OSPOD, PČR, soudem a navazujícími
službami.

•

Asistence při kontaktu s věřiteli a exekutory, zajištění
dodržování práv klienta při výkonu exekuce apod.

dikci zákona pro další vzdělávání.
Povinně mají 24 hodin dalšího
vzdělávání ročně. V praxi však
odborné sociální pracovnice
absolvují ročně každá více jak
70 hodin odborných školení, stáží,
akreditovaného vzdělávání. Je
potřebné k jejich práci. Je nutné
neustále se držet v tempu
legislativních změn.

.

POCHVALY A STÍŽNOSTI
Poradna přijala 15 písemných
pochval a poděkování. Žádný
podnět ke zlepšení a bohužel
jednu oprávněnou stížnost.

RODINNÉ PORADENSTVÍ A PORADENSTVÍ V OBLASTI MEZILIDSKÝCH
VZTAHŮ
Jako každoročně i v roce 2021 byl plně realizován registrovaný rozsah odborného poradenství.

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ



•
•

•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
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ČSSZ, ÚP ČR, OSPOD, CDZ, mobilním
terénním týmem psychiatrické
léčebny Petrohrad apod.

KAZUISTIKA
Pan J.K.

Tato spolupráce je dlouhodobá,
formuje se od založení Odborné
sociální poradny, od roku 2010.
Chtěli bychom touto cestou všem
výše uvedeným organizacím,
institucím, spolupracovníkům a
odborným kolegům poděkovat.
Mnohé z případů, které společně
řešíme jsou náročné, o to cennější je
úzká spolupráce, která pomáhá
úspěšnému řešení pohnutých
lidských osudů.

S panem J.K. spolupracujeme
od srpna 2021. Potřeboval
pomoci s registrací k veřejnému
zdravotnímu pojištění.

Poměr intervencí odborného sociálního poradenství
Intervence

2020

2021

Kvantifikace OSP

Počet klientů

2020

3%

Zprostředkování navazujících služeb, podpora
bydlení, sociální dávky apod.

4%

3%

453

322

Zdraví a bezpečí, podpora a seberealizace a
samostatnosti

4%

5%

Ženy

697

532

Rodičovské kompetence, podpora rodiny

3%

4%

0

28

Ochrana práv, uplatňování oprávněných
zájmů

25 %

34 %

1150

882

Finanční a majetková oblast

59 %

46 %

2%

5%

Neurčeno

Počet hodin podpory

Specializované
poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

3%

Muži

Celkem

48

2021

Asistence, doprovod

5262

5656

Počet podaných návrhů

37

19

Ukončené insolvence

19

29

Podporované osoby v
insolvenci

264

281

Právní poradna

183

181

Podpora
psychoterapie

47

59

Mediace

12
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Práce odborníků z oblasti práva,
psychoterapie a mediace

Od 1.7.2019 je Sociální poradna
Jirkov realizátorem projektu
podpořené z EU dotace
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/001154
4 s názvem: Realizace rozšíření
odborného sociálního poradenství
zaměřeného na dluhy pro osoby
žijící ve vyloučených lokalitách
města Jirkova ke zvýšení jejich

uplatnitelnosti ve společnosti a
na trhu práce. Zkráceně „Cesta
z dluhů v Jirkově“.
Projekt v roce 2021 vstoupil
do závěrečné fáze své realizace.
Aktuálně podporuje 286 klientů.
Průběžně plní všechny své závazky a
povinné indikátory. I nadále
spolupracujeme se spřáteleným
projektem Asistenti prevence
kriminality v Jirkově, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011363.

Hledali jsme možnost v rámci
uplatnění podmínky pro získání
registrace u ZP v ČR, kde se
aktuálně dostaly do střetu
předpisy ZP ČR, legislativa ČR a
unijní předpisy. Zároveň mu
v ČR z důvodu lhůt nebyl
přiznán žádný typ důchodu.
Díky tomu se dostal do situace,
kdy se stal závislým na systému
státní sociální podpory.
Vzhledem k vyčerpání možností
jsme pomohli panu J.K. oslovit
písemně veřejného ochránce
práv se sídlem v Brně.
Ombudsman, JUDr. Stanislav
Křeček pana Honzu osobně
telefonicky kontaktoval a
situaci řeší v současné době
společně, jelikož v ČR je
povinnost registrace
ke zdravotnímu pojištění
zakotvena zákonem a pan J.K.
je stále i občan ČR.

Odborné sociální poradenství je
nadále také realizátorem projektu
Auta pro terén CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/001160
2. I zde průběžně plníme veškeré
své závazky. Projekt Auta pro terén
je již po své plné realizaci a je ve fázi
udržitelnosti, která je realizátorem,
MěÚSS Jirkov, p.o. řádně plněna.
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Odborné sociální poradenství má
dlouhodobě navázánu velmi dobrou
mezioborovou spolupráci s mnoha
organizacemi a institucemi
v lokalitě. Zejména s ostatními
sociálními pracovníky působícími na
území města Jirkova i ORP
Chomutov. S ostatními
příspěvkovými organizacemi města
Jirkova – ZŠ (na jedné z jirkovských
ZŠ sídlí jedna z našich poraden),
Městskou policií Jirkov, Městskou
majetkovou Jirkov, ale také např.:
s místně příslušnou Probačně
mediační službou, soudy, pracovníky

Kvalita je pro organizaci stěžejním ukazatelem…

předpokládané. Pro služby MěÚSS
se tedy jedná o měřítko
spokojenosti a naplnění potřeb
všech zainteresovaných stran.

ŘÍZENÍ KVALITY

Všechny externí kontroly a audity
proběhly bez neshod, bez
doporučení ke změně. Jako
organizace vždy projdeme bez ztráty
hvězdičky.
Samozřejmě jsme lidé. I my děláme
chyby, opomínáme, nestíháme.
Z vlastních chyb se však umíme
poučit. Procesně je umíme zachytit
dříve něž mají dopad na klienta,

organizaci důležité stakeholdery.
Umíme neshody řešit, vhodně
komunikovat mezi sebou a jejich
nápravu mezi sebou sdílet jako
investici do budoucna. I když je to
někdy těžké a stojí to dost úsilí, času
i nervů, dodržujeme princip
neustálého zlepšování. Zkušenostmi,
procesním řízením, sdílením a
dodržováním interních odběratelsky
– dodavatelských vztahů stále
udržujeme nastavené standardy.
Každoročně některé z nich
posouváme malými a pevnými
krůčky výše. Naše motto je: „plánuj,

dělej, zkontroluj „očekuj“, jak to
v praxi funguje a jde, analyzuj a
přeplánuj a zase vyzkoušej v praxi…
a tak pořád dál“. Novinky zavádíme
až po pečlivé analýze a pilotním
ověření, zavedené systémy držíme
procesním řízením nad vodou před
potencionálními ohroženími.
Poskytovat kvalitní služby je
nelehkým úkolem. Kvalita má totiž
mnoho podob. Kvalitní služba je
taková, která splní oprávněné
požadavky, ty legislativní, smluvené,
očekávané i ty, které jsou pouze

 ČSN EN ISO 9001:2016
 Certifikace Vážka®

ŘÍZENÍ KVALITY

Kvalita je v MěÚSS neustále
skloňované slovo. Cíle máme veliké,
pracovníky pracovité, plány plněné,
kontroly ve shodě s požadovaným.

Každý po nás chce něco jiného,
klienti skvělé služby, usměvavé
pečovatelky, ochotné a hodné
pomocníky v jejich situaci. Rodiny
klientů kromě dobrých služeb také
efektivní komunikaci, zajištění
oprávněných potřeb a zájmů jejich
blízkých, bezpečí, spolehlivost,
důstojnost, podporu v jejich
situaci. Naši zaměstnanci očekávají
především pohodové, bezpečné
pracovní prostředí, dobré
podmínky k práci, přístup
k novinkám a odbornému
vzdělávání, dobré až nadstandardní
ocenění, bonusy, zázemí stabilní
firmy. Stát očekává odborné
poskytování sociálních služeb
v souladu s platnou legislativou
na co nejvyšší úrovni. Ústecký kraj
naplnění požadavků základní
i rozvojové sítě sociálních služeb.
Město Jirkov nakládání se svěřenými
budovami a prostředky s péčí
řádného hospodáře, zajištění péče
o občany města a podíl na řešení
sociálně negativních jevů v katastru

JSME HRDÝMI DRŽITELI TĚCHTO CERTIFIKÁTŮ KVALITY

 Značka kvality v sociálních službách
dobrovolného rámce kvality
 Program
sociálních služeb
obce. Lékaři našich klientů
kvalitně odvedenou
indikovanou ošetřovatelskou
péči i usměvavé sestřičky.
Zdravotní pojišťovny
profesionální tým odbornosti
913 vykonávající indikovanou
péči jejich pojištěncům.
Dodavatelé očekávají
spolehlivého odběratele a
smluvního partnera.

Kontroly externími subjekty
provedené u nás v roce 2021
(výsledek všech kontrol byla shoda)
27. 4. 2021
Průběžné vyúčtování veřejné sbírky
Krajský úřad Ústeckého kraje
18. 5. 2021
Stravovací provoz U Dubu
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
30. 6. 2021
Zpráva auditora o ověření čerpání dotace v
programu Podpora poskytování sociálních
služeb v Ústeckém kraji
LN Audit Louny

ŘÍZENÍ KVALITY

11. - 25. 8. 2021
Kontrola hospodaření a nakládání s
majetkem a s příspěvky poskytnutými
příspěvkové organizaci v roce 2020
Městský úřad Jirkov

V PROGRAMU
DOBROVOLNÉHO RÁMCE
KVALITY SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB VYHLÁŠENÉM
MPSV JSME ZÍSKALI
S CELKOVÝM POČTEM
895 BODŮ Z 1000
MOŽNÝCH TITUL
EXCELENTNÍ
ORGANIZACE.
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12. – 13. 8. 2021
Audit podpory kontinence a kvality péče o
klienty s inkontinencí
Essity Czech Republic s.r.o.
4. 10. 2021
Audit Certifikace Vážka na DZR
Česká alzheimerovská společnost
25. 10. 2021
Průběžné vyúčtování veřejné sbírky
Krajský úřad Ústeckého kraje
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Několik vět závěrem…

ZÁVĚREM
ZÁVĚREM

Vážené dámy, Vážení pánové,
závěrem bych chtěla shrnout asi vše co již v této výroční
zprávě zaznělo. Je to opět velké poděkování za poctivou
„dřinu“ zaměstnancům, a to všem bez ohledu
na profese, které zastávají, protože bez kuchařů, údržby
nebo podpory všech ostatních úseků by nemohla péče
o naše klienty probíhat hladce a s největší péčí. Jsem
hrdá, že opět všichni táhli za jeden provaz a byli si
navzájem velkou oporou.
Řízení organizace není jednoduché ani v době relativního
klidu, o to více je náročné v době, která nás potkala
v roce 2020 a 2021. Začátek roku byl stále velmi
psychicky náročný a spolu s podzimem 2020
i nejsmutnější. Koncem ledna začala svítat naděje
v podobě očkování, které naši zaměstnanci vzali jako
nutnost k práci, kterou vykonávají. Podařilo se nám
zahájit očkování klientů a zaměstnanců mezi prvními
v republice, a i na to jsme patřičně hrdí. Dnes se již
pohybujeme na hranici 99% proočkovanosti.

ZÁVĚREM

Asi nikdo z nás si nedovedl představit, že takové dva
velmi náročné roky nastanou a že pořád ještě, jak se
nadále ukazuje, nemáme vyhráno. Myslím si, že jsme si
již sáhli na dno, jak psychické, tak fyzické a teď posíleni
půjdeme do dalšího „boje“ v zabezpečení potřeb
a spokojenosti našich klientů.

finančním prostředkům jsme mohli zabezpečit například
dostatek ochranných pomůcek pro naše zaměstnance.
Ještě musím poděkovat i našim dobrovolníkům, kterých
nebylo takové množství jako v počátku epidemie, ale
o to více se snažili zpříjemnit čas klientů v době izolace,
kdy se opětovně zařízení zavírala pro návštěvy. Bylo to
pro ně o to více náročné, že se sami museli podrobovat
pravidelnému testování bez něhož fungovat nemohli.
Prošli jsme si opakovaně velmi náročným rokem a ani
vstup do roku 2022 není jednoduchý. Svůj boj s nemocí
COVID jsme ještě zdaleka nevyhráli. Začátkem roku 2022
nás všechny zaskočila válka na Ukrajině, která jistě
významně ovlivní podmínky pro poskytování péče. Vím,
že se na naše zaměstnance, zřizovatele a lidi, kteří nám
fandí můžeme spolehnout, a to nás posiluje, motivuje,
dodává sílu a optimismus v překonávání překážek, které
neumí nikdo naplánovat ani ovlivnit.

Mgr. Eva Šulcová
ředitelka

Dovolte mi poděkovat za podporu zřizovateli, který
každoročně sociální služby dotuje a stál nám s okamžitou
pomocí celý rok po boku. Děkuji za čas, který zástupci
zřizovatele věnovali našim klientům, když se účastnili
společenských akcí a tím naše klienty podporovali
a posilovali. Děkuji všem sponzorům, kteří přispěli
ke zkvalitnění života našich klientů a díky jejichž
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Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Obsah
Určení povinnosti

Popis povinnosti

Popis plnění

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ...................................................................................................................................... 2
ÚVODEM ............................................................................................................................................................................. 3

Zákon 106/1999Sb.
§ 18 a)

V roce 2021 nebyla podána MěÚSS Jirkov,
p.o. žádná žádost o poskytnutí informace.
Nebylo vydáno tedy ani žádné odmítnutí
žádosti.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

V roce 2021 nebylo podáno MěÚSS Jirkov,
p.o. ani žádné odvolání proti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o informace, jelikož
žádná žádost nebyla přijata, viz výše.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE .............................................................................................................................................. 4
PÉČE O ZAMĚSTNANCE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ............................................................................................................ 10
SOCIÁLNĚ – TERAPEUTICKÝ ÚSEK ..................................................................................................................................... 16
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY .......................................................................................................................................................... 18

Zákon 106/1999Sb.
§ 18 b)

V roce 2021 nebyl vydán žádný rozsudek
soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí MěÚSS Jirkov, p.o.

Zákon 106/1999Sb.
§ 18 d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí,
včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence

V roce 2021 nebyla MěÚSS Jirkov, p.o.
poskytnuta žádná výhradní licence.

Zákon 106/1999Sb.
§ 18 e)

Počet stížností podaných podle § 16a,
důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení

V roce 2021 nebyla podána MěÚSS Jirkov,
p.o. žádná stížnost dle §16a zákona 106/1999
Sb. v platném znění.

Další informace vztahující se k uplatňování
tohoto zákona

Další informace související s platnou
legislativou v oblasti povinně zveřejňovaných
informací jsou dostupné na webových
stránkách meussj.cz. Tato stránka poskytuje
návštěvníkům velké množství informací
o činnosti organizace, je pravidelně
aktualizována a doplňována.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Zákon 106/1999Sb.
§ 18 f)
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řízeními o právech a povinnostech podle
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