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Úvodní slovo
Vážené dámy, Vážení pánové,
již každoročně Vám předkládám výroční zprávu MěÚSS Jirkov, která zahrnuje souhrn
informací vztahujících se k činnosti organizace, rozbor nákladů a výnosů, i podrobnější
informace o hospodaření. Dále zpráva obsahuje informace o projektech, které ovlivnily
hospodaření ve sledovaném roce. MěÚSS je příspěvkovou organizací, která zaměstnává více
jak 200 zaměstnanců, prostřednictvím kterých poskytuje ambulantní, terénní a pobytové
sociální služby. V roce 2018 jsme absolvovali několik kontrolních auditů, jejichž cílem bylo
zmapovat stávající úroveň poskytované péče a zároveň stanovit kritéria, která budou
v budoucnu pro rozvoj kvalitních služeb zásadní.
Samotné slovo kvalita má pro každého z nás jiný rozměr. Plnit přání a potřeby tolika klientů a
docílit jejich spokojenosti je dlouhodobý proces, který začíná jasným vymezením, co služba
nabízí, jaké jsou cíle a očekávání klientů. Začátkem roku jsme v Domově pro osoby
se zdravotním postižením úspěšně absolvovali audit ČSN EN ISO 9001:2016, čímž se
podařilo obhájit platnost certifikátu do následujícího roku.
Uznávaným indikátorem kvality v sociálních službách v Domovech se zvláštním režimem je
certifikace Vážky. Externí audit, který předchází přidělení certifikátu Vážka, realizuje Česká
Alzheimerovská společnost. Nám se podařilo výše uvedený audit s úspěchem absolvovat.
Kontrolovány byly oblasti zdravotní péče, zvládání problematického chování, které patří
k základním projevům onemocnění, používání omezovacích prostředků, bezpečnost, výživa
hydratace, ochrana práv, důstojnost a v neposlední řadě spolupráce s rodinou a přáteli
člověka s demencí.

Audit, jehož výsledkem je získání certifikátu Vážky, je u odborné

veřejnosti považován za jeden z nejnáročnějších auditů. Je velmi těžké ho získat. Jeho držení
je velkou ctí a zároveň velkou odpovědností. Náročnost auditu spočívá v jeho zaměření
na procesy, kterými ověřuje úroveň poskytované péče, dodržování lidských práv a nemalý
důraz klade tým auditorů rovněž na prostředí a podmínky u klientů s demencí.
K běžné dennodenní činnosti organizace kromě péče o klienty patří rovněž péče o svěřený
majetek, který vyžaduje pravidelnou údržbu. Oba objekty mají za sebou více jak dvě desetiletí
náročného provozu. Prostředí a podmínky služeb je třeba průběžně přizpůsobovat měnící se
klientele.
Ve výroční zprávě není možné popsat veškeré úsilí a snažení všech, kteří se podílí na chodu
organizace. Rozhodně chci však poděkovat všem zaměstnancům, kteří pracují s láskou a
vysokým nasazením. Za jejich náročnou, mnohdy nedoceněnou práci, za jejich úsměvy,
energii a čas věnovaný práci s klienty případně pro klienty.
Mgr. Šulcová Eva
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Základní údaje o společnosti
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: +420 474 684 431, +420 474 684 432
Email: info@meussj.cz
Webové stránky: www.meussj.cz
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, vydaná Krajským úřadem
Ústeckého kraje dne 18. 7. 2007 pod č. j. 2645/SZ/2007
▪

Odborné 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

Další předměty činnosti:
▪

poskytování ambulantní, diagnostické, léčebné, preventivní a poradenské péče:
ošetřovatelství – fyzioterapie

Doplňková činnost:
▪

Hostinská činnost

▪

Praní a mandlování prádla

▪

Vzdělávání a školení
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Financování
Sociální služby jsou financovány vícezdrojově, finanční prostředky získávají přímo od klientů
(úhrada za stravu, ubytování a za službu s využitím příspěvku na péči). Dalšími zdroji
financování jsou dotace ze státního rozpočtu, potažmo dotace kraje a dotace obce. Vedle
výše zmíněných zdrojů využíváme i platby od zdravotních pojišťoven.
MěÚSS Jirkov má všechny jím poskytované sociální služby registrované a v současné době
i zahrnuté v základní síti Ústeckého kraje, čímž má otevřený přístup k podávání žádostí
do velkého dotačního programu kraje.
MěÚSS Jirkov poskytuje sociální služby osobám, které pro svůj věk, zdravotní stav či sociální
situaci potřebují komplex služeb, kterým je možné rozvíjet, podporovat a zachovávat
podmínky pro důstojný život. Potřebnou péči mohou v MěÚSS Jirkov využít klienti
specifických cílových skupin ve čtyřech pobytových službách a dále pak ve službě ambulantní
a terénní.

Členění organizace vychází z organizační struktury, jejíž základ je tvořen

jednotlivými středisky a provozy. Pro účely vypořádání státních dotací a v návaznosti
na vyrovnávací platbu je hospodaření těchto středisek vedeno v souladu s platnou metodikou
vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje.
Služby sociální péče:
▪

Středisko – Domov pro osoby se zdravotním postižením § 48

▪

Středisko – Domov se zvláštním režimem § 50

▪

Středisko – Odlehčovací služba § 44

▪

Středisko – Domov pro seniory § 49

▪

Středisko – Pečovatelská služba § 40

Sociální poradenství
▪

Středisko – Odborné sociální poradenství § 37

Předmětem činnosti je dále:
▪

Středisko – NZZ poskytování ambulantní, diagnostické, léčebné, preventivní a
poradenské péče: ošetřovatelství – fyzioterapie.
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Organizační struktura
Řízení organizace vychází z organizační struktury, jejíž základ je tvořen jednotlivými středisky.
Organizační řád je zpracován v rozsahu vymezeném ve Zřizovací listině, organizační
jednotkou jsou jednotlivá střediska zřízená za účelem plnění hlavní a doplňkové činnosti
organizace MěÚSS Jirkov.
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Ukazatele hospodaření
Zřizovatelem MěÚSS Jirkov je město Jirkov. Výkonným orgánem je Rada města. Majetek,
kterým MěÚSS Jirkov disponuje, je z části majetkem města a organizaci je svěřen do užívání.
Organizace dále disponuje vlastním majetkem, pořizovaným z rozpočtu nebo majetkem
darovaným či pořízeným z darů. Organizace nabývá do svého vlastnictví pouze majetek
potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.
Hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Jirkov za rok 2018 skončilo vyrovnané (zisk
3 539,73 Kč). Kladného výsledku hospodaření se podařilo docílit maximální úsporou ve všech
nákladových položkách. Skutečné celkové čerpání nákladů a zároveň i výnosů se ustálilo
po několika úpravách na úrovni 99,7 %, přičemž čerpání mzdových nákladů oproti původnímu
plánu bylo průběžně upravováno. Všechny prostředky, které jsme od počátku roku uspořili,
zejména v oblasti nákladů na teplo a materiál, byly směřovány na posílení mezd a s tím
souvisejících odvodů.
Z důvodů narůstajících nákladů na mzdy jsme nuceni dlouhodobě šetřit a minimalizovat
náklady u ostatních kapitol rozpočtu. Tato skutečnost se promítá do následujících let. Nezbývá
než odsouvat nezbytnou průběžnou obměnu drobného majetku, kam patří např.: nábytek
na pokojích klientů, polohovací lůžka, vybavení rehabilitace a jiné. Vzhledem ke stáří budov a
infrastruktury nás v blízké době čeká rekonstrukce elektrických rozvodů, které jsou již
nevyhovující. Bez investic se neobejdou ani stravovací prostory a prádelenské provozy.
V návaznosti na výše uvedenou skutečnost Vám ve zkratce předkládám vývoj platové politiky,
která významně ovlivnila a nadále i bude ovlivňovat hospodaření na straně výdajů. Strana
výdajů byla již opakovaně výrazně ovlivněna navyšováním platů, aniž by pro poskytovatele
vznikla možnost rovnoměrně doplnit příjmovou stranu rozpočtu.
Zařazování zaměstnanců do platových tříd se v příspěvkové organizaci řídí nařízením vlády
č. 341/2017Sb, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dříve
564/2006 Sb.), které udává nejen stupnici platových tarifů, ale také výši příplatků. Sociálním
pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách byla v předchozích letech věnována
v oblasti odměňování významná pozornost. Vytvořením samostatné stupnice v roce 2015
došlo k navýšení o 4 % navíc oproti běžné valorizaci. V roce 2017 došlo k dalšímu přesunu
těchto zaměstnanců do vyšší stupnice platových tarifů, čímž došlo k navýšení o 23 %. Od
1.11. 2014 došlo k souhrnnému zvýšení platových tarifů u těchto zaměstnanců o cca 47 %.
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Náklady a výnosy 2018

Tabulka Náklady
a výnosy 2018
obsahuje rozbor
nákladů a
výnosů, včetně
přehledu dotací.

Podrobný přehled
o čerpání dotací
na jednotlivá
střediska je
uveden v tabulce
na straně 7

Náklady
501 – materiál
502 – energie
506 – aktivace dl. majetku
511 – opravy
512 – cestovné
513 – náklady na reprezentaci
518 – služby
521 – mzdy
524 – zákonné sociální pojištění
525 – jiné sociální pojištění
527 – zákonné sociální náklady
531 – silniční daň
538 – poplatky
549 – ostatní náklady
551 – odpisy
553 – prodaný dlouhodobý majetek
555 – rezervy
556 – opravné položky
557 – vyřazené pohledávky
558 – drobný majetek
Náklady celkem
Výnosy
602 – služby
603 – pronájem
646 – výnosy z prodeje DHM
648 – převod z fondů
649 – ostatní
664 – výnosy z přecenění reálnou hod.
celkem
672 – ÚP
672 – kraj
672 – DHM z transferu
672 – zřizovatel
celkem
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

Kč
9 605 398,52
6 204 773,08
53 064,00
871 466,29
61 545,00
36 151,00
3 948 189,77
58 814 892,00
19 712 460,00
238 749,00
1 597 050,80
7 118,00
182 712,75
1 270 740,99
686 999,00
92 000,00
-470 857,00
458 674,00
617,00
1 321 977,97
104 587 594,17
Kč
65 086 036,28
197 363,08
92 000,00
97 091,75
446 237,06
92 000,00
66 010 728,17
1 314 946,00
23 754 227,73
11 232,00
13 500 000,00
38 580 405,73
104 591 133,90

3 539,73
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Přehled o navyšování platových tarifů (dle Nařízení vlády)

kategorie
zaměstnanců
střední
zdravotnický
personál

přímý obslužný
personál
sociální pracovníci

ostatní zaměstnanci

období
31. 12. 2015
od 1. 1. 2016
od 1. 1. 2017
od 1. 1. 2018
od 1. 1. 2019
31. 10. 2015
od 1. 11. 2015
od 1. 11. 2016
od 1. 7. 2017
od 1. 11. 2017
od 1. 1. 2019
31. 10. 2015
od 1. 11. 2015
od 1. 11. 2016
od 1. 7. 2017
od 1. 11. 2017
od 1. 1. 2019

základní plat Kč
25 230
26 500
29 150
32 070
34 320
13 560
13 970
14 530
17 900
19 690
21 070
13 030
13 430
13 970
15 270
16 800
17 640

navýšení v %

5%
10 %
10 %
7%
3%
4%
23 %
10 %
7%
3%
4%
9%
10 %
5%

Tabulka zahrnuje přehled zákonných úprav platů, které se v předchozích letech významně
promítly do rozpočtu organizace. Od roku 2012 vzrostl například mediánový výdělek
všeobecných sester zhruba o 7 tis. Kč, v roce 2018 činil hrubý plat zdravotních sester ve státní
sféře průměrně již 36 000 Kč.

5 500 000 Kč

124 277 Kč

Velký dotační
program
UZ 13 305

Malý dotační
program
UZ 00 193

Dotace celkem

8 149 108 Kč

212 538 Kč

2 312 293 Kč

Zřizovatel město
Jirkov

Úřad práce

5 624 277 Kč

Celkem kraj:

Snížení ocenění
DHM pořízeného
z transferu

Odlehčovací
služba

Dotace

zaokrouhleno na celá čísla

2 689 700 Kč

939 700 Kč

1 750 000 Kč

1 750 000 Kč

Pečovatelská
služba

10 207 438 Kč

184 372 Kč

4 179 434 Kč

5 843 632 Kč

11 232 Kč

180 000 Kč

5 652 400 Kč

Domov pro
seniory

10 690 752 Kč

770 603 Kč

4 534 549 Kč

5 385 600 Kč

180 000 Kč

5 205 600 Kč

DOZP

1 301 344 Kč

586 144 Kč

715 200 Kč

715 200 Kč

Odborné
sociální
poradenství

5 394 630 Kč

947 880 Kč

4 446 750 Kč

146 750 Kč

4 300 000 Kč

DZR

38 432 972 Kč

1 167 513 Kč

13 500 000 Kč

23 765 459 Kč

11 232 Kč

631 027 Kč

23 123 200 Kč
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Personální zajištění
V sociálních službách vykonávají podle §115 zákona č. 108/226 Sb. O sociálních službách
ve znění dalších předpisů odbornou činnost sociální pracovníci, pracovníci v sociálních
službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další
odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. Dále se na chodu organizace
nemalou měrou podílí ostatní zaměstnanci, kam patří například zaměstnanci stravovacích
provozů, úklidu, recepcí, údržby a prádelenských provozů.
Personální zajištění služeb vychází z dlouhodobých zkušeností s prací s jednotlivými cílovými
skupinami, které se liší podle druhu služeb. Jedná se zejména o seniory, dospělé a seniory
s kombinovanými vadami, seniory s různými typy demencí. Složení a doplňování pracovního
týmu je vytvářeno konkrétními potřebami klientů. Snažíme se, aby struktura a složení
personálu odpovídalo jak potřebám klientů, tak možnostem organizace. Potřeby klientů jsou
prioritním vodítkem při vytváření týmu a při požadavcích na dovednosti, znalosti a osobnostní
předpoklady pracovníků.
V roce 2018 přetrvával nedostatek pracovních sil na českém trhu. Nám v roce 2018 chybí
hlavně dělnické profese. Nedostatek uchazečů, kteří mají opravdu zájem o práci, je i v našem
regionu. I přes to byl kladen velký důraz na výběr nových zaměstnanců. V databázi uchazečů
o zaměstnání jsme evidovali v r. 2018 na 200 žadatelů o zaměstnání. Bohužel vysoké
procento těchto uchazečů vyžadovalo práci na ranní směny a s volnými víkendy, velmi často
jsme také naráželi na nedostatečné kvalifikační předpoklady. Nábor zaměstnanců probíhá
pod vedením personalisty a má ustálená pravidla. Při náboru se prolínají navzájem činnosti
vykonávané personalistou s úkony vedoucího zaměstnance. Požadavky na nové
zaměstnance se v naší organizaci vždy soustředí na personálním úseku.
V roce 2018 nastoupilo celkem pět uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR.
Byli zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací, dva uchazeči byli přijati na podpořené
pracovní místo v rámci projektu Lávka. Tito pracovníci obsadili pozice pomocných prací
v úklidu, v kuchyni a na recepci. Organizace má stanovený plán pracovníků pro rok 2018
206+1 (úvazky).
Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti uzavírá organizace v případech
zástupů za dlouhodobé pracovní neschopnosti, čerpání řádných dovolených, mimořádných
činností či fakultativních služeb.

Dodržování bezpečnosti práce
Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je věnována patřičná pozornost.
Komplexní služby v oborech BOZP, PO, ekologie a dopravy jsou v organizaci zajišťovány
externí poradenskou firmou TRIBAP s.r.o.
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V organizaci je smluvně zajištěna také pracovně-lékařská péče. Jsou prováděny vstupní
lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání i pravidelné periodické pracovně-lékařské
prohlídky zaměstnanců.

Platové ohodnocení zaměstnanců
Organizace se řídí příslušnou legislativou a při stanovování výše platu se řídí nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dále
vnitřním předpisem.

Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání pracovníků v roce 2018 probíhalo formou odborných stáží, akreditovaných kurzů,
seminářů a konferencí. Všichni pracovníci v přímé péči absolvovali vzdělávání ve stanoveném
rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňují
kvalifikaci. Důraz klademe na kvalitní a přínosné vzdělávání nejen pracovníků v přímé péči,
ale také u personálu zdravotnického, provozního i administrativního. V roce 2018 bylo
umožněno celkem 12 zaměstnancům pracujícím v přímé obslužné péči zvýšit si potřebnou
kvalifikaci účastí na kurzu pracovníka v sociálních službách. Organizace také poskytla
odbornou praxi studentům Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov
(obor Pečovatelské služby) a dále odbornou stáž zaměstnancům obdobných zařízení
sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Supervize
K všeobecnému

profesionálnímu

rozvoji

pracovníků,

rozšiřování

jeho

dovedností,

preventivnímu zabránění syndromu vyhoření a celkovému zajištění kvalitní služby jsme
využívali na všech službách supervize, a to jak podpůrné, tak týmové.
Hodnocení naší organizace cizími stážisty
jako ve škole, tj. velmi spokojen(a) = 1, velmi nespokojen(a) = 5

Oblast

1

2

péče
ubytování
IP a vedení dokumentace

29
24
13

1
6
1

Pracovníci

1

2

v sociálních službách
všeobecné sestry
sociálního úseku

27
25
25

3

4

5

nehodnoceno

16
3

4

5

nehodnoceno
3
5
5
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Technické provozy
Mezi technické provozy v MěÚSS řadíme provozy prádelny, úklidu a také provoz údržby. I tyto
provozy jsou nepostradatelné pro to, abychom mohli poskytovat péči v nejvyšší možné kvalitě.
Jednou z priorit je, aby klienti našich služeb žili v prostředí, které je čisté, voňavé, uklizené a
přizpůsobené jejich potřebám, aby naši zaměstnanci pracovali vždy v čistých uniformách,
vhodných podmínkách a měli dostatečné vybavení.

Provoz prádelny
Praní prádla zajišťují provozovny v objektu U Dubu a v objektu Mládežnická. Oba provozy
zajišťují praní prádla pro klienty poskytovaných sociálních služeb. U Dubu jsou to služby
pobytové – DOZP, DZR a OS a dále služba terénní – Pečovatelská služba. Provoz
na Mládežnické zajišťuje praní prádla klientům pobytové služby DS a klientům, kteří bydlí
v Domě s pečovatelskou službou. Oba provozy dále zajišťují praní prádla pro zaměstnance
MěÚSS Jirkov. Provoz prádelen dále zajišťuje praní, žehlení, mandlování osobního a ložního
prádla, drobné opravy prádla, označení prádla klientů pobytových služeb DOZP, DZR, DS a
OS. Dále provoz prádelen zajišťuje úklid a dezinfekci všech prostor prádelny. Provoz prádelny
je v obou objektech zajištěn zaměstnanci prádelny, kteří pracují v nerovnoměrně rozvržené
pracovní době v denních směnách.
Pro zajímavost předkládám statistické údaje, které Vám přiblíží využití obou provozů a jejich
náročnosti. Níže uvedená tabulka kvantifikuje, kolik kg je v obou provozovnách denně nejen
vypráno, ale i vyžehleno a složeno.

Množství vypraného prádla v kg
Prádelna U Dubu

2016

2017

2018

Průměrně za den

275 kg

239 kg

242 kg

98 260 kg

87 238 kg

88 342 kg

Celkově za rok

Prádelna Mládežnická

2016

2017

2018

Průměrně za den

111 kg

110 kg

113 kg

39 526 kg

40 032 kg

41 146 kg

Celkově za rok

Technické provozy

Str. 11

Úklid
Úsek úklidu zajišťuje úklid všech prostor MěÚSS Jirkov v objektu U Dubu i v objektu
Mládežnická. Pravidelný úklid je zajišťován na jednotlivých bytových jednotkách klientů služeb
DOZP, DZR, DS a OS a ve veškerých ostatních prostorách obou objektů. Provoz úklidu
v objektu U Dubu byl v letech 2016 a 2017 zajišťován dodavatelsky, a to z důvodů nedostatku
zaměstnanců. V loňském roce se nám podařilo znovu obsadit volná pracovní místa a po dvou
letech jsme nově zaváděli systém provozu úklidu. Na úklidu obou objektů se podílí uklízečky
i

pokojské,

které

pracují

v nerovnoměrně

rozvržené pracovní době v ranních směnách, či
v ranních směnách s posunutým nástupem. Pro
zvýšení efektivity práce a zajištění úspory času
jsme se rozhodli pořídit úklidové čistící stroje a
parní čističe.
Do každého z objektů byl v roce 2018 pořízen
jeden

úklidový

stroj

na

stírání

povrchů.

Pracovnici, která stroj používá, je při vytírání
jednoho patra objektu ušetřena polovina času,
kterou vytíráním stráví při použití klasického
mopu. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku
zájemců o práci v tomto regionu jsou investice do
strojového vybavení efektivní.

V roce 2019

bychom proto chtěli zakoupit další úklidové
stroje.

V roce 2018 pro oba provozy byly zakoupeny také 4 parní čističe, které slouží především pro
čištění pokojů po vymalování, čištění čalouněného nábytku, lůžek klientů či invalidních vozíků.
Jejich použití dané povrchy nejen vyčistí, ale také dezinfikuje. Také jejich zakoupení bylo po
roce užívání vyhodnoceno jako efektivní. V roce 2019 bychom jimi chtěli vybavit i další
zaměstnance úklidu. Do práce musí personál chodit včetně sobot, nedělí a svátků. Práce
v úklidu je u nás velmi náročná, důvodem nejsou jenom rozsáhlé plochy, které je třeba
udržovat, ale hlavně samotný úklid ubytovacích jednotek vyžaduje organizační schopnosti,
schopnost domluvit se s klienty, vyjednávat a vždy přistupovat ke klientům individuálně a
s respektem. Úklidové stroje jsou pořizovány s cílem ušetřit těžkou a namáhavou práci
ženám, které pracují v nerovnoměrném provozu.

Služby sociální péče
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Služby sociální péče
Péčové služby jsou nejvíce zastoupeným segmentem služeb poskytovaných MěÚSS Jirkov.
Jedná se o čtyři druhy pobytových služeb a jednu službu terénní. Klientům jsou služby
poskytovány na základě společně vytvořeného individuálního plánu. Všechny služby, které
jsou klientům poskytovány, směřují k podpoře nebo udržování jejich soběstačnosti. Jedná se
o dlouhodobou péči, která se nachází na hranici mezi zdravotní a sociální péčí a je
poskytována osobám s tělesným či duševním postižením, slabým starším lidem a zvláštním
skupinám, které potřebují pomoc při každodenních činnostech.
Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá, že je nezbytné soustředit pozornost na podporu
služeb pro lidi se specifickými potřebami ve smyslu § 50 zákona o sociálních službách –
Domovy se zvláštním režimem, což se také podařilo připravovanou restrukturalizací.
V následujícím roce 2019 dojde k naplnění navýšené kapacity Domova se zvláštním režimem
se souběžným snižováním kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením.
Při zajištění péče o klienty se specifickými potřebami je u nás preferován princip sdílené péče,
kdy je bezpodmínečně nutné propojení se systémem zdravotnictví, tak, aby byl zajištěn
komplexní přístup formou dlouhodobé sociálně zdravotní péče.
O vztahu nákladů, výnosů a získaných krajských dotací u pobytových služeb vztažených
na lůžko a měsíc vypovídá následující tabulka:

Porovnání nákladů a výnosů pobytových služeb + dotace kraje v Kč
Služba

Náklady
lůžko/měsíc

Náklady
lůžko/měsíc

Dotace kraj
Lůžko/měsíc

Dotace kraj
lůžko/měsíc

2017

2018

2017

2018

DS

26 069,55

29 469,56

4 253,46

5 180,52

DOZP

27 132,26

31 169,46

3 904,17

5 100,00

DZR

32 420,63

35 250,33

5 213,64

8 421,88

OS

32 047,00

34 654,86

10 312,50

15 622,99

•

Do výše uvedených nákladů se promítají náklady na mzdy všech zaměstnanců
v sociálních službách

Pobytové sociální služby
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Pobytové sociální služby
V níže uvedeném textu jsou více popsány sociální služby, které jsou poskytovány v MěÚSS
Jirkov, jsou registrovány v souladu se zákonem č. 108/2006 a zároveň jsou zahrnuty
v Základní síti sociálních služeb
Ústeckého kraje. Do Základní sítě

II. stupeň
18%

I. stupeň
12%

Bez příspěvku
14%

sociálních služeb Ústeckého kraje
jsou

zařazeny

pouze

sociální

služby poskytované v souladu se
zákonem o sociálních službách na
území Ústeckého kraje, které
splňují parametry dané Metodikou
zajištění sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje.
Poskytovatelům sociálních služeb
zařazeným

do sítě

sociálních

služeb je vydáno pověření k
poskytování

služeb

obecně

hospodářského zájmu v souladu
s Rozhodnutím

III. stupeň
27%

IV. stupeň
29%

Rozložení příspěvků na péči dle stupňů

Komise

závislosti

(2012/12/EU). Zařazením sociální

služby do Základní sítě kraje kraj deklaruje, že sociální služba je potřebná a financovatelná
z veřejných zdrojů s ohledem na výši finanční podpory stanovenou v rámci přidělené dotace.

Příjmy dle stupňů závislosti
1 000 000 Kč

IV.; 950 400 Kč

800 000 Kč

III.; 572 000 Kč

600 000 Kč

II.; 193 600 Kč

400 000 Kč
200 000 Kč

I.; 26 400 Kč

0 Kč
IV.

III.

II.

I.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením, dále jen DOZP, je pobytová sociální služba
určená osobám ve věku od 40 let, které jsou z důvodu zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění odkázáni na pomoc druhé osoby. Cílovou skupinu tvoří osoby, které
vzhledem ke snížení soběstačnosti potřebují nepřetržitou pomoc a podporu druhé osoby při
zajištění svých základních životních potřeb.
Služba je poskytována v objektu U Dubu 1562 Jirkov. Kapacita této služby je 88 lůžek.
Stávající počet lůžek je obsazen klienty, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, a to
převážně ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. Pro klienty je zásadní bezbariérový přístup,
proto nejen pro ně, ale i pro pracovníky přímé obslužné péče, byla velkým přínosem
rekonstrukce patrové koupelny a nově zbudované bezbariérové WC na centrální chodbě.
Po dokončené stavební úpravě nájezdu do jídelny U Dubu, došla řada i na rekonstrukci
koupelen ve všech 4 patrech. Nevyhovující podmínky byly hlavně z důvodu, že manipulační
technika, kterou personál používá k převozu klientů, nebyla schopná překonat bariéry, které
v koupelnách byly. Bezbariérové WC budou mimo jiné sloužit k nácviku kontinence u klientů,
kteří jsou na invalidním vozíku a potřebují pomoc personálu při přesunu na WC. Málokdo si
umí představit kolik radosti, udělala tato přestavba personálu a kolika klientům toto
bezbariérové WC pomůže při nácviku přesunů. Nové centrální koupelny vítají jak klienti, tak i
personál. Koupelny jsou bezbariérové a přizpůsobené potřebám obyvatel na invalidních
vozících. Stavební práce na rekonstrukci koupelen s sebou přinesly také stavební ruch a
bourací práce spoustu prachu a rámus.
Rok 2018 byl pro DOZP velmi náročný díky přetrvávajícímu nedostatku obslužného
personálu, se kterým se služba potýkala již v roce 2017. V průběhu roku byla vysoká
dlouhodobá nemocnost některých pracovníků. Bohužel jsme se opět, především v první
polovině roku, potýkali s poměrně vysokou fluktuací. Přestože se v průběhu roku zaučovali
noví pracovníci, podařilo se udržet nastavenou kvalitu poskytované péče. Probíhala setkávání
s rodinnými příslušníky na společenských akcích pořádaných v zařízení, klienti se mohli
účastnit besed na různá témata, kulturních vystoupení dětí z mateřských a základních škol
apod. Pro naše klienty bylo uspořádáno také několik výletů do okolí, či do z okolních zařízení
sociálních služeb. Ve druhé polovině roku bylo v týmu pracovníků po dlouhé době opět
vytvořeno jádro těch, kteří postavili základy pro vybudování pevného a stabilního kolektivu,
který bude mít stejné cíle a bude se v poskytované péči vydávat stejným směrem.
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Základní statistické údaje o klientech služby DOZP
Skladba klientů k 31. 12. 2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018:
Pohlaví

2016

2017

2018

ženy

64

61

64

muži

24

26

20

2016

2017

2018

do 65 let

8

11

11

66 až 85 let

47

41

36

86 až 95 let

29

30

31

96 a více let

4

5

6

Průměrný věk

2016

2017

2018

Celkem muži + ženy

80,4

80,1

80,8

Kvantifikace ošetřovatelské péče

2016

2017

2018

kapacita DOZP

88

88

88

počet klientů k 31.12.

88

87

84

Věkové složení

klienti s upravenou způsobilostí k práv.
úkonům
klienti používající inkontinenční pomůcky

4

5

3

78

79

67

klienti odkázáni na invalidní vozík

57

54

62

40

28

17

18

23

27

2016

2017

2018

bez příspěvku

2

2

1

I. stupeň = lehká závislost (880 Kč)

11

8

9

27

22

21

20

26

27

28

29

26

klienti v dispenzáři psychiatrické
ambulance
klienti v dispenzáři neurologické
ambulance
Příspěvek na péči

II. stupeň = středně těžká závislost
(4400 Kč)
III. stupeň = těžká závislost (8800 Kč)
IV. stupeň = úplná závislost (13200 Kč)
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Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem, dále jen DZR, je sociální služba, která poskytuje péči osobám
od 50 let se sníženou soběstačností způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem
demence. Jedná se o osoby, které nejsou při svém onemocnění schopny domyslet důsledky
svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí, které postupně ztrácejí
základní dovednosti běžných denních potřeb a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou
péči jiné fyzické osoby.
Péče o klienty s demencí je velmi náročná, je z velké části podmíněna péčí a přístupem
ošetřovatelského personálu. Lidé s demencí představují největší skupinu lidí vyžadujících
trvalou péči. Už pro středně těžké stádium je charakteristická stále větší bezmocnost a
závislost nemocného člověka na cizí pomoci. Vzájemná důvěra mezi pečující osobou a
klientem je proto velmi důležitá. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni, absolvují odborné
stáže, jejichž cílem je získání nových poznatků, osvojení si znalostí, dovedností a
komunikačních schopností v oblasti přístupu ke klientům s demencí. Budování a udržování
těchto týmů považujeme za nejdůležitější moment v péči o klienty s demencí. Zkušenosti,
znalosti a dovednosti všech členů ošetřujícího týmu jsou důležité zejména pro prevenci poruch
chování klientů s demencí.
V roce 2018 jsme se zaměřili na koncepční vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče
v oblasti péče o klienty s demencí, odborné stáže absolvovali pracovníci v jiných DZR. Bylo
zajištěno vzdělávání v Diakonické akademii v Praze, kterou již část zaměstnanců absolvovala.
Naším cílem je, aby 150-ti hodinovým kurzem zaměřeným na péči o klienty s demencí byli
proškoleni všichni pracovníci DZR. Současně jsme se v tomto roce zaměřili na podmínky a
prostředí pro klienty s cílem zajistit důstojný a spokojený život. Celkově je vzhled DZR
přizpůsoben věkové skupině, která zde žije. Snažíme se navodit známé prostředí, ve kterém
prožívali svůj aktivní život. S přihlédnutím k tomuto jsou voleny barvy a materiály v interiérech
jak ubytovacích jednotek, tak i v ostatních prostorách DZR. Podařilo se nám zbudovat další
tematické koutky – kloboučky a kabelky a koutek čítárna. Na chodbových balkonech byly
zřízeny mini zahrádky, o které klienti spolu s personálem pečují. Zřízena byla i mobilní
bylinková zahrádka, která je určena zejména pro klienty dlouhodobě upoutané na lůžko.
Pro poskytování kvalitní péče byla velkým přínosem rekonstrukce patrové koupelny a nově
zbudované bezbariérové WC na centrální chodbě.
V průběhu roku 2018 se pracovní kolektiv připravoval na certifikaci kvality služby. Certifikát
Vážka 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. Audit proběhl v našem zařízení
dne 16.10.2018 a výsledkem bylo získání certifikátu Vážka. Součástí příprav bylo i zajištění
nového informačního a orientačního systému na DZR, který za pomoci nápisů a piktogramů
usnadňuje orientaci jak klientům, tak i jejich návštěvám.
Služba v roce 2018 disponovala s 44 lůžky a je poskytována na adrese U Dubu 1562 Jirkov.

Pobytové sociální služby

Str. 17

Níže předkládám statistické údaje, které vypovídají o náročnosti práce a složení klientely.
Základní statistické údaje o klientech služby DZR
Skladba klientů k 31. 12. 2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018:
Pohlaví

2016

2017

2018

ženy

35

38

37

muži

6

4

7

2016

2017

2018

do 65 let

2

1

1

66 až 85 let

23

23

25

86 až 95 let

16

18

18

96 a více let

0

0

0

Průměrný věk

2016

2017

2018

Celkem muži + ženy

81,9

82,5

81,9

Kvantifikace ošetřovatelské péče

2016

2017

2018

kapacita DZR

44

44

44

počet klientů k 31.12.

41

42

44

Věkové složení

klienti s upravenou způsobilostí k práv.
úkonům
klienti používající inkontinenční pomůcky

6

8

9

41

41

43

klienti odkázáni na invalidní vozík

26

20

17

39

34

44

12

15

6

2016

2017

2018

bez příspěvku

1

0

1

I. stupeň = lehká závislost (880 Kč)

1

3

1

8

1

4

5

10

10

26

28

28

klienti v dispenzáři psychiatrické
ambulance
klienti v dispenzáři neurologické
ambulance
Příspěvek na péči

II. stupeň = středně těžká závislost
(4400 Kč)
III. stupeň = těžká závislost (8800 Kč)
IV. stupeň = úplná závislost (13200 Kč)
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Odlehčovací služba
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, zdravotním postižením nebo z důvodu věku u seniorů. OS je
poskytována lidem, kteří sice mají sníženou soběstačnost, avšak za pomoci svých blízkých
žijí ve svém přirozeném prostředí. Kapacita služby je 30 lůžek. Zájemci ji naleznou na adrese
U Dubu 1562 Jirkov.
Odlehčovací služba nabízí přechodné pobyty, a to na dobu od jednoho týdne až po možnost
čerpat službu nepřetržitě po dobu třech měsíců. Odlehčovací službu může zájemce opakovat,
ale lze ji čerpat během jednoho kalendářního roku maximálně 6 měsíců.
Klient má možnost čerpat Odlehčovací službu pobytem k aktivnímu zapojení do rozvoje svých
schopností zvládat některé z běžných úkonů péče o sebe případně o svou domácnost. Cílem
tohoto druhu pobytu je podpořit klienta v jeho plánech a přáních zaměřených na udržení
soběstačnosti a umožnit mu co nejdéle zůstávat v jeho původním prostředí. Nebo má možnost
zvolit pobyt k relaxaci a načerpání sil potřebných k regeneraci jak kognitivních, tak
pohybových schopností. Tyto přechodné pobyty jsou zaměřeny více na relaxaci a odpočinek
klienta a jeho rodiny.
Pobyt zaměřený na rozvoj schopností a dovedností klienta je pobytem rekondičním.
Prostřednictvím ergoterapeuta, fyzioterapeuta, aktivizačních pracovníků, všeobecné sestry a
pracovníků v sociálních službách nabízíme procedury zaměřené na nácvik soběstačnosti
v běžných denních činnostech, dále na zlepšení kognitivních funkcí, jemné motoriky
a relaxace.
Každému z klientů se intenzivně věnuje multidisciplinární tým odborníků, který spolu s ním
plánuje, realizuje a vyhodnocuje dílčí cíle a podporuje klienta v jeho schopnostech. Klient se
aktivně podílí na plánování průběhu pobytu a spolu s vybraným týmem odborníků má možnost
posilovat psychický i fyzický stav. Způsob a intenzita procedur se odvíjí od přání a potřeb
klienta.
V roce 2018 jsme rozšířili nabídku fakultativních služeb o Relaxační koupele s příměsí,
Relaxační techniky s prvky bazální stimulace, Masáže lávovými kameny, Reflexní terapii,
Individuální Brainfitness. Tyto zavedené procedury se setkaly s velkým úspěchem. Zaměřili
jsme se na Bazální stimulaci. Byli proškoleni 3 zaměstnanci OS, kteří ve spolupráci s
ergoterapeutem vytipovávají u klienta vhodný druh Bazální stimulace. Povedlo zbudovat nové
bezbariérové WC, díky kterému můžeme podporovat v kontinenci i klienty, kteří nemají na
pokojích bezbariérový přístup na WC. Jelikož podpora kontinence patří mezi jedny z
nejdůležitějších základních potřeb našich klientů, je to pro nás a naše klienty obrovská pomoc.
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Základní statistické údaje o klientech odlehčovací služby
Skladba klientů k 31. 12. 2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018:
Pohlaví

2016

2017

2018

ženy

16

5

18

muži

10

20

4

2016

2017

2018

do 65 let

4

4

2

66 až 85 let

12

14

15

86 až 95 let

9

5

5

96 a více let

1

2

0

Průměrný věk

2016

2017

2018

celkem muži + ženy

78,4

79,3

78,3

Kvantifikace ošetřovatelské péče

2016

2017

2018

kapacita OS

30

30

30

počet klientů k 31.12.

26

25

22

0

5

0

22

19

19

16

12

12

9

8

4

12

7

8

2016

2017

2018

počet přechodných pobytů

18

18

14

počet rekondičních pobytů

8

7

8

Věkové složení

klienti s upravenou způsobilostí k práv.
úkonům
klienti používající inkontinenční
pomůcky
klienti odkázáni na invalidní vozík
klienti v dispenzáři psychiatrické
ambulance
klienti v dispenzáři neurologické
ambulance
Uzavřené smlouvy
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Domov pro seniory
Domov pro seniory, dále jen DS je určen osobám ve věku od 65 let, které mají sníženou
soběstačnost, a to z důvodu věku. Je určen osobám, jejichž situace vyžaduje celodenní
pomoc a podporu jiné fyzické osoby, a které již nemohou déle žít ve svém původním prostředí.
Klienti v objektu Domova pro seniory jsou rovněž
z velké části odkázání na pomoc druhé osoby a
jejich schopnosti zvládat péči o svou osobu jsou
snížené. Struktura klientely pobytových zařízení
odpovídá tomu, že pokud jsou schopni zvládat
péči o svou osobu doma ve spolupráci s rodinou,
zůstávají v původním prostředí. Takový trend
dlouhodobě

podporuje

a sociálních

věcí.

i Ministerstvo
Odpovídá

práce
to

i

celospolečenskému trendu podporovat seniory
v jejich původním prostředí a až když už je péče
tak náročná, že ji nelze z různých důvodů zajistit
doma, nastává situace volby vhodného typu
zařízení.
DS je jako jediná služba poskytována na detašovaném pracovišti na adrese Mládežnická 1753
Jirkov. Registrovaná kapacita Domova pro seniory je 94 lůžek. Služba je řízena vedoucí
služby DS, která je přímo podřízena vedoucí pobytových služeb a do své funkce je jmenována
na základě jmenovacího dekretu. Vedoucí služby DS, pod kterou spadají pracovníci zařazeni
na pozici pracovníka v sociálních službách, organizuje a řídí svěřenou sociální službu
v souladu s úkoly, které má vymezeny, je odpovědná za dodržování registračních podmínek.
Péči o klienty zajištuje v objektu multidisciplinární tým odborníků, který je složen z vedoucích
pracovníků, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, rehabilitačních a
zdravotních sester. Technické provozy zajištují provoz prádelny, úklidu a údržby.
Více než třetina klientů DS je upoutána na invalidní vozík a polovina klientů potřebuje
poskytovat péči odpovídající třetímu a čtvrtému stupni, naším cílem proto je nejen nastavovat
efektivní systém práce, ale také přizpůsobovat vybavenost a podmínky, abychom našim
pracovníkům v přímé péči, které tvoří z 99 % především ženy, alespoň částečně snížili
fyzickou námahu. V roce 2018 byl na DS zakoupen pasivní vakový zvedák, který se využívá
na přesuny klientů, také bylo zakoupeno výškově nastavitelné koupací lůžko pro provádění
hygieny imobilních klientů.

Pobytové sociální služby

Str. 21

Níže předkládám souhrn statistických údajů.
Základní statistické údaje o klientech služby DS
Skladba klientů k 31. 12. 2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018:
Pohlaví

2016

2017

2018

ženy

57

59

62

muži

36

32

31

2016

2017

2018

do 65 let

1

1

1

66 až 85 let

47

41

47

86 až 95 let

42

43

40

96 a více let

3

6

5

Průměrný věk

2016

2017

2018

Celkem muži + ženy

83,7

84,9

84,8

Kvantifikace ošetřovatelské péče

2016

2017

2018

kapacita DS

94

94

94

počet klientů k 31.12.

93

91

93

3

1

3

63

60

57

34

33

32

28

17

27

21

30

23

2016

2017

2018

bez příspěvku

10

8

7

I. stupeň = lehká závislost (880 Kč)

26

22

18

Věkové složení

klienti s upravenou způsobilostí k práv.
úkonům
klienti používající inkontinenční
pomůcky
klienti odkázáni na invalidní vozík
klienti v dispenzáři psychiatrické
ambulance
klienti v dispenzáři neurologické
ambulance
Příspěvek na péči

II. stupeň = středně těžká závislost
(4400 Kč)
III. stupeň = těžká závislost (8800 Kč)

9

22

22

22

21

26

IV. stupeň = úplná závislost (13200 Kč)

26

18

20
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Aktivizační, kulturní a společenská činnost
Stejně jako v letech minulých i v roce 2018 jsme se snažili co nejvíce zpestřit pobyt a volný
čas našich klientů po stránce kulturního vyžití. Nabídku volnočasových aktivit jsme rozšířili i
na víkendy a dny kdy jsou státní svátky. Rozšíření aktivit na dny volna vycházelo z potřeb
klientů. Všechny vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na systematickou podporu schopností a
dovedností klientů formou pohybových činností a cílených terapií.
Pro klienty byla pod vedením sociálního
úseku připravena řada akcí, nejvíce těch
s hudbou.

Každý druhý měsíc v roce

jsme pořádali hudební zábavy, kde hrála
skupina Úlet. Každá akce byla vždy
tematicky zaměřena s cílem připravit
příjemnou zábavu, podpořit klienty v péči
o

sebe,

volnou

formou

je

vést

k udržování a rozvíjení komunikace.
Smyslem bylo podpořit mezilidské a
přátelské

vztahy,

ohleduplnost

a

vzájemný respekt.
Uspořádali jsme tradiční opékání buřtů,
výlet na Hipodrom, výlet do Chomutova
na divadelní představení. Klienti se zúčastnili sportovních klání v Podbořanech a Janově.
Proběhlo u nás přátelsky soutěžní setkání mikroregionu St. Sebastian. Krásným odpolednem
bylo vánoční setkání s rodinnými příslušníky, kde se pekly vánočky, házelo střevícem, krájela
jablíčka, vystoupil pěvecký sbor a společně u rozsvícení vánočního stromku se zpívaly koledy.
Také nás před Vánocemi navštívily Jirkovské seniorky, MŠ a ZŠ s vystoupením dětí.
Stejně jako předchozí roky jsme se zapojili do akce Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“,
ve které si naši klienti přáli krásná skromná přání, jež byla dárci ochotně splněna. Jedním ze
splněných přání bylo setkání naší klientky s týmem fotbalistů Viktorie Plzeň odvysílané mimo
jiné i Českou televizí.
Závěrečnou silvestrovskou zábavou vyvrcholilo společenské dění a všichni se důstojně
rozloučili s odcházejícím rokem a přivítali ten nový 2019.
Rok 2018 byl plný aktivit a společenských událostí. Těší nás kladná odezva, jak ze strany
klientů, tak ze strany rodinných příslušníků. Snahou celého týmu bylo připravovat přiměřené
a smysluplné naplnění volného času pro klienty MěÚSS Jirkov. Naším cílem je podpora vztahů
klientů s rodinou a blízkými osobami, respekt k jedinečnosti klienta a v neposlední řadě
podporovat klienta v zachování aktivního způsobu života.
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Aktivizační, kulturní a společenská činnost
Roční plán činností - 2018

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Leden
Předsevzetí
Stravovací komise
Rada obyvatel
Tříkrálový průvod
Beseda – téma Předsevzetí
Beseda – téma Staré fotografie
Turnaj ve společenských hrách
Dub vs. Mládežnická
Oslava narozenin
Duben
České lidové tradice
Stravovací komise
Rada obyvatel
Beseda – Lidové tradice, zvyky
Beseda – Světový den zdraví
Turnaj ve společenských hrách
Dub vs. Mládežnická
Společenský večírek
Oslava narozenin

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Únor
Masopust
Stravovací komise
Rada obyvatel
Beseda – Svátek zamilovaných
Beseda – Masopust
Společenský večírek
Turnaj ve společenských hrách
Dub vs. Mládežnická
Oslava narozenin
Květen
Láska, láska, láska
Stravovací komise
Rada obyvatel
Beseda – Den matek
Beseda – Láska nebeská
Turnaj ve společenských hrách
Dub vs. Mládežnická
Výlet – nákupy
Oslava narozenin

Červenec
Cesta do minulosti
• Stravovací komise
• Beseda – Staré pověsti české
• Beseda – Cyril a Metoděj

Srpen
Hudební festival
• Stravovací komise
• Beseda – Příroda v létě
• Beseda – Letní tábory

• Beseda – Biograf Mistr Jan Hus
• Turnaj ve společenských hrách
Dub vs. Mládežnická

• Táborák – opékání buřtů
• Hudební festival – letní kino
(grotesky)
• Letní setkání seniorů – Hipodrom
Most
• Oslava narozenin

• Letní kino
• Letní restaurace
• Oslava narozenin
Říjen
Měsíc seniorů
• Stravovací komise
• Rada obyvatel
• Týden sociálních služeb
• Beseda – Světový den úsměvu
• Den otevřených dveří

•
•
•
•
•

• Beseda – Den OSN

•

• Turnaj ve společenských hrách
Dub vs. Mládežnická
• Oslava narozenin

•
•

Listopad
Vzpomínky vždy zůstanou
Stravovací komise
Rada obyvatel
Beseda – Památka zesnulých
Beseda – Literární osobnosti
Beseda – Mezinárodní den
tolerance
Saint Sebastian – společenský
večer
Turnaj ve společenských hrách
Dub vs. Mládežnická
Oslava narozenin

Březen
Jarní probouzení
• Stravovací komise
• Rada obyvatel
• Beseda – Země vstává-bylinky
• Beseda – Mezinárodní den žen
• Beseda – Velikonoce a kraslice
• Turnaj ve společenských hrách
Dub vs. Mládežnická
• Koncert Pavlíny Filipovské
• Oslava narozenin
Červen
Sportem k úsměvu
• Stravovací komise
• Rada obyvatel
• Beseda – Zdraví
• Mezinárodní den Olympiády
• Turnaj ve společenských hrách
Dub vs. Mládežnická
• Společenský večírek
• Letní kino
• Oslava narozenin
Září
Nashledanou léto
• Stravovací komise
• Rada obyvatel
• Beseda – Škola volá
• Beseda – Mezinárodní den
demokracie
• Turnaj ve společenských hrách
Dub vs. Mládežnická
• Konference – Nové přístupy v
péči o seniory
• Společenský večírek
• Oslava narozenin
Prosinec
Z pohádky do pohádky – Vánoce
• Stravovací komise
• Rada obyvatel
• Beseda – Advent, sv. Mikuláš
• Mezinárodní den dobrovolníků
• Zimní kino – pásmo Pohádek
• Rozsvícení vánoční stromku +
setkání s rodinnými příslušníky
• Silvestrovská zábava
• Oslava narozenin
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Nestátní zdravotnické zařízení
V pobytových službách poskytujeme klientům zdravotní péči v souladu s § 36 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím
svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Úsek
zdravotních sester a rehabilitačních pracovníků poskytuje ošetřovatelskou a zdravotní péči
všem klientům na základě ordinace praktického lékaře nebo lékařů specialistů, kteří do našich
domovů

pravidelně

dojíždějí. Péče, která je
lékařem

indikována,

prováděna

je

odborným

kvalifikovaným personálem
a řádně zdokumentována.
Následně je vykazována a
fakturována

zdravotním

pojišťovnám, se kterými má
naše zařízení uzavřenou
smlouvu v odbornosti 913.
Péče poskytována všeobecnými sestrami je centralizovaná z důvodů efektivnosti. Částečně
je tím i řešen problém nedostatku kvalifikovaného personálu na trhu práce.
Jednotlivé výkony provádí zdravotnický personál na základě ordinace praktického lékaře. Ten
vystaví poukaz, tzv. ORP, který slouží zároveň jako předpis pro provedení daných výkonů
zdravotní sestrou. S tím je i spojeno vyúčtování poskytnuté péče zdravotním pojišťovnám.
Zdravotní sestry denně zaznamenávají provedenou činnost do ošetřovatelské dokumentace,
jejíž součástí je ošetřovatelský plán, kde se přesně zaznamenává ošetřovatelská potřeba,
specifika dané péče, v jakém rozsahu, časovém a materiálovém bude poskytnuta a s jakým
cílem. Kromě výše uvedených výkonů, které realizují zdravotní sestry, je nedílnou součástí
poskytované péče, péče preventivní, léčebná, diagnostická, neodkladná a dispenzární.
Zvláštní smlouvu o poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče máme uzavřenou s VZP,
dále pak s pojišťovnami OZP, ČPZP, ZPMV a VOZP.
V roce 2018 byla poskytována našim klientům rehabilitační péče směřující k obnovení nebo
zlepšení jejich zdravotního stavu. Cílem rehabilitace je dosáhnout maximální možné
soběstačnosti a zároveň tak dosáhnout co nejvyšší kvality života.

Odborně vedená

rehabilitace a ergoterapie významně přispívá k zamezení imobilizace, vzniku komplikací a
sekundárních změn u seniorů.
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Nejčastěji indikované výkony v roce 2018
06613 Ošetřovatelská intervence; 114678

06629 Péče o ránu; 3866
06639 Ošetření stomií; 726
06623 Aplikace léčebné terapie; 310
06629 Komplex - odběr biologického
materiálu; 259
06631 Komplex - klyzma, laváže,
ošetření permanentních katetrů a
zavádění močových katetrů u žen; 160

Porovnání vykázané péče
4 500 000 Kč
4 000 000 Kč
3 500 000 Kč
3 000 000 Kč
2 500 000 Kč
2 000 000 Kč
1 500 000 Kč
1 000 000 Kč
500 000 Kč
0 Kč
2016
2017
2018

VZP
3 651 118 Kč
4 032 540 Kč
4 079 989 Kč

VoZP
186 704 Kč
378 183 Kč
509 145 Kč
2016

ČPZP
1 565 744 Kč
1 418 687 Kč
1 290 513 Kč
2017

OZP
152 607 Kč
137 783 Kč
73 205 Kč

ZPMV
1 421 084 Kč
1 697 264 Kč
1 801 720 Kč

2018

Z výše uvedeného grafu vyplývá nárůst fakturované péče na jednotlivé zdravotní pojišťovny.
Nárůst fakturace je důsledkem zvýšené ošetřovatelské péče u srovnatelného počtu klientů.
Fakturovaná částka je uhrazena formou zálohy a finanční vyúčtování probíhá v 1. čtvrtletí
následujícího roku. Vypořádání úhrady je zpravidla regulováno zdravotními pojišťovnami na
základě jimi stanovené regulace.
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Terénní sociální služby
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba (dále PS) je péčovou službou, kterou poskytujeme klientům v jejich
přirozeném prostředí. Cílem je zejména poskytování přiměřené míry pomoci a podpory
v úkonech, které klient sám již nezvládá s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře
dosavadní způsob jeho života a umožnit tak co nejdelší setrvání v jeho domácím prostředí.
Služba je poskytována na území města Jirkova a přilehlých obcí. Služba je za úhradu.
Účtována je na základě skutečně spotřebovaného času, který pečovatelka stráví u klienta.
Tým pečovatelské služby je dlouhodobě stabilní, vykazuje vysokou profesionalitu. Toto
potvrdilo i udělení národní ceny sociálních služeb paní Daně Prokešové. V historii jirkovské
PS je již druhou pečovatelkou, která získala národní cenu „Pečovatelka roku“ za dlouhodobou,
profesionální a poctivě odváděnou práci. Všichni kolegové i vedení organizace jsou na její
ocenění hrdí. Úspěch jednotlivce je i úspěchem celého týmu.
Stejně jako ostatní služby sociální péče, které MěÚSS svým klientům poskytuje je i PS
založena na poskytování individuální péče na základě vytipovaných potřeb klienta. Klíčem
k poskytování kvalitní služby je bezpochyby soulad nabídky s poptávkou. Zejména
v pečovatelské službě je adekvátnost nabízené podpory dle potřeb klientely a ověřování
souladu nabídky s poptávkou velmi důležité.
V roce 2018 bylo provedeno přehodnocení nastavených podpor a plánů u 206 klientů.
Z výstupů vyplynulo, že velmi málo klientů má zájem čerpat službu o víkendu (toto by uvítalo
pouze 5 klientů). Potvrdilo se, že většina klientů potřebuje podporu v pracovním týdnu, a to
nejen v běžné pracovní době, ale i ve večerních hodinách. Klienti často využívají možnost
čerpat službu i 3x denně.
Službu využilo v daném období 48 mužů a 158 žen, průměrný věk klientů je 76,3 let. V roce
2018 bylo uzavřeno 41 nových smluv a ukončeno 55 smluv. Ve 13 případech bylo důvodem
ukončení smlouvy úmrtí klienta, ve 28 případech odchod do pobytové služby, u 5 klientů došlo
k naplnění individuální cíle a u dalších 9 klientů ukončilo službu z důvodu nečerpání služby
déle jak 6 měsíců.
Během roku se několikrát na naši službu obrátili rodinní příslušníci z okolních měst. Důvodem
byly dobré reference na naše službu, ochota pomoci a vstřícné jednání. Bohužel jsme tyto
klienty nemohli přijmout, jelikož nespadají do registrované oblasti Jirkov a okolní obce.
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Skladba klientů

2016

2017

2018

76,5

76,5

76,3

2016

2017

2018

Ženy

143

140

132

Muži

50

50

44

Průměrný věk

Vývoj příjmů Pečovatelské služby

Celkové příjmy

Počet rozvezených obědů

2016

2017

2018

1 503 900 Kč

1 628 400 Kč

1 703 200 Kč

2016

2017

2018

56785

59980

61675

2017

2018

Úkony péče, o které byl největší zájem

2016
pomoc při běžném úklidu

1706 hod

1 990 hod

2022 hod

pomoc při osobní hygieně

1 651 hod

1 913 hod

1 770 hod

251 hod

278 hod

313 hod

doprovody dětí a dospělých

Z výše uvedených dat vyplývá, že služba má rostoucí trend a je limitována okamžitou
kapacitou, tedy počtem pečovatelek. Efektivita a vytíženost pracovníků přímé péče je
využívána na maximum. I tak, ale vynaložené úsilí nepřináší pokrytí nákladů na provoz PS.
Tato skutečnost je dána maximální možnou výší úhrady, kterou si poskytovatel může stanovit.
Mezi nejvíce využívané základní činnosti terénní služby patří pomoc při zajištění chodu
domácnosti, a to zejména úklid domácnosti, dále pomoc při osobní hygieně klienta.
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Služby sociální prevence
Odborné sociální poradenství
Sociální poradna poskytuje své služby obyvatelům Jirkova a okolí více jak devět let, v Jirkově
je jediným poskytovatelem bezplatného odborného sociálního poradenství. Pomoc a podpora
je klientům poradny zajišťovaná ambulantní a terénní formou, a to nabídkou možných řešení
nepříznivé životní situace klienta, poskytnutí rady, sepsáním potřebných návrhů, či odvolání,
doprovodem a asistencí při jednání s úřady, pomocí při vyřízení sociální dávky nebo při
jednání s věřiteli, zprostředkováním individuální návštěvy u odborníka v oblasti psychoterapie,
mediace nebo práva vždy individuálně dle potřeb klienta atd. Poradna spolupracuje s dvěma
externími pracovníky (psychologem - mediátorem a právničkou).

Oblasti poradenství

ostatní
15%
sociální
dávky
13%
kriminalita
2%
nezaměstnanost
2%
závislosti
0%

bezdomovectví
5%

zadluženost
44%

rozvodovost
19%

Poradenství je primárně určeno osobám žijících v sociálně vyloučených lokalitách, osobám,
které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Do cílové
skupiny spadají dále osoby komerčně zneužívané, se zdravotním postižením ve věku
od 19 do 64 let a senioři ve věku od 65 let.
Posláním služby odborného sociálního poradenství je poskytnout radu, pomoc či podporu
lidem v nouzi, kteří splňující cílovou skupinu a ocitli se v situaci, kdy nemají dostatek informací,
schopností nebo finančních prostředků, aby byli schopni problémovou situaci řešit sami.
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Služby Sociální poradny Jirkov se stávají stále vyhledávanější. Denně přibývá několik nových
zájemců. V roce 2018 se na pracovníky poradny obrátilo s žádostí o odbornou pomoc, radu
či informaci celkem 644 klientů (z toho 268 můžu a 376 žen). Největší zájem je stále o pomoc
s řešením v dluhové a rodinné problematice. Nárůst zaznamenáváme i v problematice
opatrovnictví a omezení svéprávnosti.
Jirkov patří mezi oblasti s vysokou mírou zadluženosti. Dle statistik je podíl osob v exekuci
25,72 %, což je nad republikovým průměrem a průměrný počet na jednu osobu činí 4,9
exekuce. Stoupající tendenci má i počet zájemců o naše služby. Počet lidí, kterých se dotkla
exekuce a dostali se do finanční krize, je, jak se ukazuje stále více. Proto nás velmi těší
odvaha a chuť našich klientů svou situaci řešit. Přicházejí díky zkušenosti svých blízkých a
známých, kterým se stejný nebo podobný problém podařilo v poradně vyřešit.
Problematika insolvence se
stále mění, proto odborní
zaměstnanci poradny stále
prohlubují

své

dovednosti

znalosti

v

poradenství

a

dluhovém
a

oblasti

oddlužení formou účastí na
seminářích,

kurzech

konferencích.

Také

či
díky

mnohaleté praxi jsou naši
klienti

úspěšní

v procesu

oddlužení. V nadcházejícím
roce

očekáváme

další

legislativní změny, které snad
otevřou cestu k oddlužení
dalším lidem, jejichž situace
je dlouhodobě neřešitelná.
Již více jak rok jsme akreditovaným poskytovatelem služeb v oblasti oddlužení v Jirkově.
Na základě udělené akreditace Ministerstvem spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti
oddlužení poskytujeme odbornou pomoc s oddlužením a zpracováváním návrhů na povolení
oddlužení zcela zdarma a dle zákonných podmínek. I přesto se objevují případy, kde za služby
podobného charakteru platí dlužníci nemalé částky. Při takovém zneužívání a nezákonnému
jednání se na tyto případy snažíme upozorňovat a pomoci klientům k bezplatnému oddlužení.
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počet zpracovaných návrhů
na povolení oddlužení

Zpracované návrhy na povolení
oddlužení
43

42
34

2016

2017

2018

Podporu klientům v jejich přirozeném prostředí při řešení jejich tíživé životní situace poskytuje
terénní sociální pracovník poradny. Snahou je, aby klienti získávali potřebné kompetence
k tomu, aby dokázali v budoucnu zvládat řešení podobných situací sami. Posilujeme jejich
samostatnost a nezávislost, aby se aktivně a co nejvíce zapojili do řešení sami. Terénní služba
je stále nejvíce vyhledávaná pro pomoc s vyřízením dávek SSP a OZP, a to zejména proto,
že se v systému dávek lidé špatně orientují a bojí se komunikovat s úřady. Spolupracujeme
přitom se školami, úřady, soudy i jinými veřejnými institucemi.
V roce 2018 Sociální poradna Jirkov opět na základě spokojenosti uskutečnila přednášku v
Senior klubu v Jirkově, kdy seniory tentokrát zajímala problematika dědictví, závěti a dědění
dluhů.
Klienti mohou služby čerpat anonymně či registrovanou formou. Registrovaní klienti mohou
využít i bezplatné právní poradenství, zejména rodinné, pracovní, občanské a dluhové právní
poradenství. Největší zájem je o rodinné poradenství, tj. poradenství v oblasti rozvodu,
vypořádání společného jmění manželů, úpravě styku s dětmi před a po rozvodu apod. Dále
mohou využít i psychoterapeutickou pomoc, zejména při potížích po rozchodu nebo rozvodu,
při partnerských či výchovných problémech s dětmi, ztráty blízké osoby, po propuštění
z výkonu trestu atp.
Našim cílem pro další období je rozšířit poradenství pro osoby mladší, již od 15 let a navýšit
počet pracovníků, kteří se zaměří výhradně na dluhovou problematiku a oblast oddlužení.
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Řízení kvality
V roce 2018 MěÚSS Jirkov udržoval zavedený systém managementu kvality efektivním
zlepšováním svého dosavadního systému, jeho procesů a činností v souladu s ISO
9001:2016. Úsek řízení kvality systematicky pracuje od roku 2014. Úsek je odpovědný
za implementaci, kontrolu a rozvoj jednotného systému řízení kvality, který v sobě zahrnuje
naplnění legislativních požadavků kladených na MěÚSS jako zaměstnavatele a poskytovatele
sociálních služeb.
V MěÚSS jsou uplatňovány tyto standardy/normy systémů řízení kvality:
•

ČSN EN ISO 9001:2016

•

Vážka (datum certifikace 10/2018)

•

Systém certifikace kritických bodů HACCP

•

Značka kvality v sociálních službách (datum certifikace 12/2018–2/2019)

Úsek kvality metodicky řídí a koordinuje především tyto činnosti:
✓

Nastavení, popis a kontrola jednotného systému řízení kvality v souladu s vizí i dílčími
strategiemi organizace

✓

Metodické vedení změn a úprav vedoucích ke zvyšování kvality a jejich koordinace

✓

Monitoring neshod, mimořádných událostí, klíčových indikátorů procesů (včetně
indikátorů kvality), vyhodnocování řízení rizik, zpracovávání analýzy a návrh
systémových preventivních či nápravných opatření

✓

Návrhy na změny strategie řízení kvality

✓

Správa řízených dokumentů.

✓

Zpracování a prezentace dat z oblasti řízení kvality, interních auditů, indikátorů kvality
a implementace jednotlivých standardů

Sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme vybrané indikátory kvality, které nám poskytují
zpětnou vazbu o kvalitě nastavených procesů i spokojenosti klientů a zaměstnanců. Mezi
sledované indikátory kvality patří zejména identifikované dílčí neshody, mimořádné události,
dekubity, incidence pádů a zranění při pádech, spokojenost klientů, spokojenost zaměstnanců
a stížnosti. Systémově hodnotíme neshody vyskytující se v rámci provozu MěÚSS, které se
svým charakterem a dopadem vymykají a jsou pro zajištění kvality významné. Vyhodnocování
indikátorů kvality probíhá na úrovni vedení organizace a jejích jednotlivých úseků. Řízení
neshod a vyhodnocování indikátorů vede k efektivnímu systému řízení rizik, jehož
prostřednictvím organizace udržuje optimální kvalitu vůči nastaveným požadavkům.
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Evidence sponzorských darů
Věcné dary
Kartotéka

Hodnota
daru v Kč

Finanční dary

7 000,-

Dar

5 000,-

Toaletní křeslo 2x

900,-

Dar

7 000,-

Nábytek, televize

3 900,-

Dar

3 000,-

Vybavení koupelen

15 720,-

Dar – pořádání Konference

55 000,-

Pračka

990,-

Dar – pořádání Konference

5 000,-

Chodítko

500,-

Dar – pořádání Konference

3 000,-

Křeslo, lednice

400,-

Dar – pořádání Konference

3 000,-

5 000,-

Dar – pořádání Konference

6 000,-

Ošetřovatelské lůžko
Zánovní chodítko Meyra

850,-

Dar – vybudování
kinokavárny

Chodítko

900,-

Dar

30 000,-

Chodítko

1 600,-

Dar

5 000,-

Toaletní křeslo, nástavec na
WC

1 800,-

Dar

7 500,-

130 000,-

Nábytek

30 000,-

Dar – zakoupení
elektrického vozíku

40 000,-

CELKEM

69 560,-

Dar

30 000,-

Dar

10 000,-

CELKEM

.

Výše daru
v Kč

339 500,-
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Závěr
Výroční zpráva, se kterou jste se seznámili, obsahuje jen malou částí to, co se v loňském roce
podařilo. Za každým, bytˇ malým krůčkem dopředu je kus náročné a odpovědné práce, která
se mnohdy nevejde jen do pracovní doby. Každý úspěšně splněný úkol je vždy velkým
úspěchem týmu, který se skládá z mnoha profesí. Velmi často ti, kteří poctivě pracují, nejsou
vidět, nepotkáte je na návštěvě svých blízkých, nevidíte je ani na společenských akcích, které
pořádáme. Mezi ně patří zaměstnanci prádelen, stravovacích provozů, úklidu, údržby, recepcí
a nelze opomenout ani zázemí ekonomického úseku. Všem pracovitým a odpovědným
kolegům patří každoročně velké poděkování za náročnou a vyčerpávající práci. Poděkování
patří jejich rodinám a partnerům, kterým naši směnoví kolegové a kolegyně chybí doma o
víkendech a v období svátků. Děkuji všem, jejichž zásluhou je MěÚSS silnou profesionální
organizací s hrdými zaměstnanci, kteří mohou, chtějí a umí pečovat a poskytovat služby na
vysoké úrovni.
Závěrem mi dovolte poděkovat za podporu zřizovateli, který každoročně sociální služby
dotuje. Děkuji za čas, který zástupci zřizovatele věnovali našim klientům, když se účastnili
společenských akcí.
Děkuji všem sponzorům, kteří přispěli ke zkvalitnění života našich klientů a díky jejichž
finančním prostředkům jsme v roce 2018 mohli rozšířit vybavení a doplnit manipulační
techniku, která pomáhá ošetřujícímu personálu při náročné manipulaci s imobilními klienty.
A neskromně věřím, že zůstanou i nadále ochotni podporovat naše seniory. Děkujeme
za realizace investičních akcí v obou objektech v minulém roce. Velkým přínosem jsou nově
vybudované a zrekonstruované bezbariérové koupelny. Ty uvítali nejen klienti, ale hlavně
personál, kterému opravdu změna podmínek při poskytování osobní hygieny klientům ušetří
spoustu času a sil.
Děkujeme dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch našich klientů, spolu s nimi
vyrábí spoustu užitečných předmětů, doprovází je na výlety, tráví s nimi čas čtením a nebo
jim „pouze“ naslouchají. Poděkování patří také pedagogům jirkovských škol za pomoc při
prohlubování mezigenerační spolupráce a pravidelné návštěvy našeho zařízení. Děkuji
sponzorům a zřizovateli za podporu konference pořádané na podzim 2018, díky nimž se daří
již tradičně uspořádat zajímavou vzdělávací akci, o kterou je velký zájem v širokém okolí.
Na závěr chci všem co nejsrdečněji poděkovat za profesionálně odvedenou práci,
zodpovědný přístup a vysoké pracovní nasazení v průběhu celého roku. Práce svých kolegů
si velmi vážím a jsem si plně vědoma, že naše úspěchy jsou podloženy dennodenní tvrdou
prací a závisí na práci každého jednotlivce.
ředitelka MěÚSS Jirkov
Mgr. Šulcová Eva
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