Úvodní slovo
Úvodní slovo
Vážené dámy, Vážení pánové,
jako každoročně Vám předkládám výroční zprávu
Městského ústavu sociálních služeb, která obsahuje
souhrn informací za plynulý rok 2019. Málokterá
z minulých výročních zpráv se rodila v tak složitém
období jako tato, v dubnu 2020. V době nouzového
stavu země z důvodu neúprosného šíření pandemie
Covid-19.
Úvodem mohu konstatovat, že rok 2019 byl pro
Městský ústav sociálních služeb v mnohých směrech
úspěšný. Zásadním krokem, který významně ovlivnil
rozvoj a činnost organizace, bylo strategické
rozhodnutí o snížení kapacity Domova pro osoby
se zdravotním postižením a navýšení kapacity
Domova se zvláštním režimem. Impulzem k této
restrukturalizaci byl markantní nárůst poptávky
po službách určených lidem s demencí.
Díky restrukturalizaci služeb se nám významně
podařilo navýšit příjmy organizace, dále jsme zahájili
realizaci projektu z OPZ s registračním číslem
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011544
s
celkovou
schválenou
výší
9.695.975,50
Kč
týkající
se dluhového poradenství.
Dlouhodobým trendem organizace je podpora kvality
poskytovaných služeb prostřednictvím neustálého
zlepšování. Stanovování cílů a hledání příležitostí
vedoucích ke zlepšování je neustálý proces,
ke kterému využíváme systémové řízení, plánování,
optimalizaci postupů a implementaci efektivních
softwarových
nástrojů.
Na zvyšování
kvality

pracujeme s plným vědomím toho, že úspěšnost
organizace je plně závislá na kompetencích lidí, kteří
v ní pracují a strategicky navazujících systémech
dílčích procesů.
Městský ústav sociálních služeb je učící se organizací,
což můžeme doložit získáním mezinárodně
uznávaného standardu managmentu kvality ve verzi
ISO 9001:2016, certifikací Vážky a úspěšným
absolvováním auditu kvality, jež uděluje Asociace
poskytovatelů
sociálních
služeb
(APSSČR)
s nejvyšším možným počtem pěti hvězd. V roce 2019
jsme kromě dobrovolných auditů absolvovali úspěšně
i několik časově náročných kontrol, které důsledně
ověřovaly hospodaření organizace. Patří sem
například kontrola finančního úřadu, která probíhala
více jak dva měsíce.

a úzkou spolupráci všech zainteresovaných stran.
V blízké budoucnosti budou vedle školství služby pro
seniory největším tématem místních samospráv.
Poskytování sociálních služeb je nelehký úkol.
Vyžaduje sílu, svědomitost, píli a zvláště chuť
pomáhat lidem, kteří pravidelnou pomoc potřebují.
Je to služba propojující a prohlubující mezilidský vztah
nejen mezi jednotlivými pracovníky a klientem, ale
ve společnosti vůbec.

Mgr. Šulcová Eva
ředitelka MěÚSS Jirkov

Trend neustálého zvyšování kvality je spolu s firemní
kulturou zásadním klíčem ke spokojenosti všech
zainteresovaných stran. Mezi zainteresované patří jak
zaměstnanci, dodavatelé, investoři, tak i široká
klientela našich služeb. Největší část naší klientely
tvoří seniorská populace. Demografický vývoj
společnosti je neúprosný, stárnutí populace
se nevyhýbá ani našemu regionu.
Platí, že seniorská populace patří mezi nejvíce
ohrožené skupiny společnosti. I do budoucna bude
třeba vytvářet pro seniory bezpečné prostředí a
podmínky pro život. Právě proto, že se jedná o velmi
křehkou skupinu je třeba věnovat vysokou pozornost
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Základní údaje o společnosti
Právní forma: Příspěvková organizace

Název organizace: Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Sídlo organizace: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov

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.

Identifikační číslo: 46787682
Daňové identifikační číslo: CZ46787682
Statutární zástupce: Mgr. Eva Šulcová

Poskytovatel sociálních služeb: registrace sociálních služeb, vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje
dne 18. 7. 2007 pod č. j. 2645/SZ/2007

Telefon: +420 474 684 431, +420 474 684 432
Email: info@meussj.cz
Webové stránky: www.meussj.cz

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
-



Poskytování pečovatelské služby

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

Doplňková činnost:


Hostinská činnost

-

Základní sociální poradenství



Praní a mandlování prádla

-

Odborné sociální poradenství



Vzdělávání a školení
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Hospodaření organizace
Do hospodaření v roce 2019 se významně promítlo strategické
rozhodnutí, jehož cílem bylo upravit poměr lůžek v jednotlivých
službách. Cílem bylo vyjít vstříc poptávce zájemců o službu pro
osoby s demencí a zároveň posílit finanční zdroje nás jako
poskytovatele. K naplnění plánovaného strategického opatření –
posílení kapacity Domova pro osoby se zvláštním režimem ze 40
na 84 lůžek, na úkor Domova pro osoby se zdravotním postižením
(v současnosti 48 lůžek).
Toto opatření vedlo k nárůstu objemu ukazatelů pečovatelsky
náročnější služby, což umožnilo žádat v roce 2019 o vyšší dotace
z MPSV a zároveň se nám tím podařilo navýšit i vlastní příjmy, a to
z příspěvků na péči, které jsou v pobytových službách příjmem
poskytovatele. Celkově byla z krajských zdrojů získána a
prostřednictvím zřizovatele převedena na náš běžný účet prozatím
nejvyšší částka 40,6 mil. Kč (v roce 2018 to bylo 23,7 mil. Kč).
Největší podíl v nákladové části rozpočtu tvořily mzdové náklady.
V závěru roku 2019 se podařilo získat více jak 2 mil. Kč na
dofinancování platů ze zdrojů MPSV. Schválená platba zřizovatele
v prosinci 2019 ve výši 2 mil. Kč pak tedy mohla posílit fond investic.

Navyšování průměrných platů v souladu s nařízením vlády (v Kč)
2015
2016
2017

2018

2019

střední zdravotnický pracovník

24 996

26 438

26 839

31 654

34 412

přímý obslužný personál

15 428

16 313

18 136

22 305

23 558

sociální pracovník

20 101

20 527

24 391

26 933

32 239

dělnické profese

13 161

14 430

15 310

17 002

18 481

THP pracovníci

25 702

25 949

26 245

34 077

36 984

Největší část nákladů z celkového rozpočtu tvořily osobní náklady. Kromě skutečnosti, že MěÚSS
zaměstnává více než 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 a pojištění tvořily v roce 2019 téměř 95 mil. Kč.
Osobní náklady
Částka v Kč
platy včetně náhrad a příplatků
z toho příplatek:

Dalšími významnými zdroji byly: příspěvek od zřizovatele 15,5 mil.
Kč, zdroje ze zdravotních pojišťoven 12,2 mil. Kč a nejvýraznější
částkou výnosů v naší organizaci jsou platby od klientů 58,1 mil. Kč.
Nákladová část rozpočtu byla v závěru roku ve výši 130 121 660,38
Kč.
Odměňování zaměstnanců se řídí příslušnou legislativou – nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě a dále vnitřním předpisem.

69 184 529
práce v sobotu a neděli

2 237 633

práce o svátcích

1 126 195

práce v noci

849 917

nepřetržitý provoz

355 092

ztížené pracovní prostředí

304 299

náhrady v době nemoci

599 150

zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální)
zákonné sociální náklady (FKSP)
jiné sociální pojištění (povinné pojištění pracovních úrazů)

22 939 116
2 541 624
271 133
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Téměř polovina těchto nákladů je hrazena ze státní dotace. V roce
2019 obdrželi od Krajského úřadu v Ústí nad Labem dotaci ve výši 40
611 660 Kč. Zbývající část osobních nákladů jsme museli hradit
z ostatních zdrojů, patří sem například příjmy od zdravotních
pojišťoven, příjmy z příspěvku na péči atd.

„Dobré není jen to, co je nové.
Nové je naopak to, co je dobré.“
JAN WERICH

Jak již bylo zmíněno, největší nákladovou položkou byly v roce 2019
mzdové náklady, které činily 94.936,4 tis. Kč (mzdy 69.184,5 tis. Kč
a zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady 27 751,9 tis.
Kč), přičemž stejné náklady za rok 2018 činily 80.124,8 tis. Kč
(58.814,9 tis. Kč a odvody 21.309,9 tis. Kč), což je nárůst téměř
o 20 %. Růst mzdových nákladů je každoročně pro naši organizaci
největší zátěží. Je třeba si však uvědomit, že činnost MěÚSS je péče
o staré a nemocné občany a je tudíž závislá na přímém lidském
kontaktu, který nelze nahradit stroji.
Další významnou nákladovou položkou jsou materiálové náklady
ve výši 12,6 mil. Kč (potraviny, materiál pro údržbu, drogerie, drobný
majetek do 3 tis. Kč …). Dále následují platby za energie 6,2 mil. Kč,
které byly díky mírnější zimě nižší než v roce 2018, náklady na služby
(software, stočné, odpady…) tvoří 3,5 % podíl, opravy budov
i zařízení byly ve výši 4,6 mil. Kč. Zrealizovali jsme nákupy DHM
od 3tis. Kč do 40tis.Kč v celkové výši 3,8 mil. Kč (jsou to 3 %
z celkových nákladů). Jednalo se zejména o zdravotní lůžka,
pečovatelská křesla, nábytek do 30 pokojů, stoly a židle do jídelny,
pódium, ozvučení jídelny, chladničky pro odlehčovací službu, jídelní

a manipulační vozíky, zdravotní vozíky, zažehlovací lis do prádelny, mycí stroj a podlahový mycí stroj
pro hloubkové čištění, signalizace, dovybavení kinokavárny - projektor, ozvučení, plátno, pračky,
několik počítačů, trouby, nářezový stroj, nástěnky, několik televizorů a set-top boxů, drobné
dovybavení ostatních prostor v obou objektech, atd..
Rok 2019 byl charakteristický neobvyklým rozsahem oprav, údržby včetně realizací i investičních
celků, které nebylo možno v uplynulých letech zrealizovat a pořídit. Hospodářský výsledek se v roce
2019 blížil k nule (669,30 Kč).
Vyúčtování nákladů jednotlivých středisek
Náklady
celkem
Kč

Vlastní
výnosy
Kč

Domov pro seniory

39 859 965

23 697 774

16 162 191

0

Domov pro osoby se zdr. postižením

26 997 058

15 483 404

11 513 654

0

Domov se zvláštním režimem

37 842 321

23 824 820

14 017 501

0

Pečovatelská služba

4 842 591

1 835 225

3 007 366

0

Odlehčovací služba

14 981 627

4 916 226

10 065 401

0

Odborné sociální poradenství

3 615 623

19 054

3 596 569

0

Dům s pečovatelskou službou

1 982 475

1 808 494

174 651

670

Služba

Dotace
celkem
Kč

HV
Kč

V roce
2019
(v
červenci)
jsme
též
započali
s
realizací
Projektu
z OPZ
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
provádějí dluhové poradenství na dvou nových pracovištích v pronajatých prostorách v Jirkově
(Ervěnická a Krušnohorská) zajišťovaných prostřednictvím zřizovatele. Do výnosů roku 2019 byla
z tohoto projektu proúčtována částka 1.683,11 tis. Kč. Z úřadu práce jsme loni inkasovali částku
742,56 tis. Kč.
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V roce 2019 jsme zaměstnali celkem 9 uchazečů o zaměstnání dlouhodobě evidovaných
na Úřadu práce ČR v rámci různých dotačních programů (1x projekt Jdeme do práce, 2x projekt
Společně to dokážeme, 1x projekt Flexibilně do práce, 1x projekt Outplacement v Ústeckém kraji,
4x veřejně prospěšné práce). Tito pracovníci obsadili v podpořených pracovních místech pozice
pomocných prací v úklidu, kuchyni, údržbě, prádelně a mezi pracovníky v sociálních službách.
Výnosy byly v roce 2019 naplněny mírně nad alikvotu upraveného plánu. Tržby za pobyt narostly
cca o 6 %, ostatní – zejména výnosy od zdravotních pojišťoven narostly více než o 30 % (avšak
pouze účetně).
V roce 2019 jsme opakovaně prostřednictvím právního zástupce urgovali insolvenční řízení
na dodavatele energie – společnost Energie pod kontrolou. Z dostupných informací zatím
vyplývá, že naše přihlášené pohledávky nebudou z důvodu množství ostatních věřitelů a
nepatrnosti zajištěného majetku dlužníka uspokojeny.
Komentář zaslouží i další nákladová položka, a to konkrétně účet č. 556 – opravná položka
k pohledávce za VZP. V roce 2019 jsme na tento účet zaúčtovali částku 1.370,4 tis. Kč.
Největším problémem finančních toků je tedy nedostatečné inkaso prostředků od VZP (tak jako
v letech minulých). Opětovně narostly pohledávky za VZP. Vysoké nedoplatky z předcházejících
let řešíme soudním sporem s VZP, který se protahuje dlouhými termíny mezi jednotlivými
řízeními. (O průběhu soudního sporu je pravidelně informována Rada města Jirkova.)
Problematika úhrad zdravotní péče v pobytových zařízeních je předmětem dlouhodobých sporů
mezi poskytovateli a pojišťovnou v rámci celé ČR. Díky opakovaným sporům, se nám zatím
podařilo získat nález Ústavního soudu, který ve zjednodušeném závěru říká, že platby
zdravotních pojišťoven by měly pokrýt účelně vynaložené náklady na zajištění zdravotní péče
o pojištěnce dotčené pojišťovny.
Ostatní zdravotní pojišťovny hradí v průběhu roku faktury v plné výši a vyúčtováním jen potvrdí
soulad (nebo nesoulad) mezi fakturovanými částkami a úhradami. Podrobnější kvantifikaci Vám
předkládám v kapitole Vykazování zdravotní péče a její úhrada pojišťovnami.
.

Str. 8

Hospodaření organizace
Náklady a výnosy v Kč
Náklady

Kč

Výnosy

501 – materiál

12 603 460,62

502 – energie

6 180 800,70

603 – pronájem

511 – opravy

4 626 986,39

646 – výnosy z prodeje DHM

602 – služby

Kč
70 324 916,35
212 864,72
6 500,00

512 – cestovné

49 706,00

648 – převod z fondů

360 032,00

513 – náklady na reprezentaci

19 486,50

649 – ostatní

672 818,47

518 – služby

4 552 188,90

521 – mzdy

69 184 529,00

524 – zákonné sociální pojištění

22 939 116,00

525 – jiné sociální pojištění
527 – zákonné sociální náklady
531 – silniční daň
538 – poplatky
551 – odpisy

71 584 996,54

672 – ÚP

742 561,00

2 541 623,56

672 – kraj

40 611 660,00

672 – zřizovatel

15 500 000,00

5 438,00
1 358 415,89

672 – projekt Cesta z dluhů
celkem

1 683 112,47
58 537 333,47

682 374,80

553 – prodaný dlouhodobý majetek
555 – rezervy

7 865,00

Výnosy

celkem

130 122 330,01

-100 000,00

556 – opravné položky

1 370 388,98

558 – drobný majetek

3 811 935,04

Náklady

celkem

7 865,00

271 133,00

16 212,00

549 – ostatní náklady

664 – výnosy z přecenění reálnou hod.

celkem

130 121 660,38

Hospodářský výsledek – zisk

669,63 Kč
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Rozdělení dotací po službách
Dotace

Odlehčovací
služba

Pečovatelská
služba

Domov pro
seniory

Odborné sociální
poradenství

DOZP

DZR

Celkem

velký dotační
program
UZ 13 305

6 270 500 Kč

2 100 000 Kč

10 878 900 Kč

6 507 700 Kč

858 200 Kč

13 500 000 Kč

40 115 300 Kč

malý dotační
program
UZ 00 193

91 889 Kč

0 Kč

166 239 Kč

113 880 Kč

0 Kč

124 352 Kč

496 360 Kč

celkem kraj:

6 362 389 Kč

2 100 000 Kč

11 045 139 Kč

6 621 580 Kč

858 200 Kč

13 624 352 Kč

40 611 660 Kč

zřizovatel město
Jirkov

3 688 012 Kč

892 366 Kč

5 043 877 Kč

4 327 688 Kč

1 055 257 Kč

318 149 Kč

15 325 349 Kč*

15 000 Kč

15 000 Kč

73 175 Kč

564 386 Kč

0 Kč

75 000 Kč

742 561 Kč

dotace – projekt
UZ 13013

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

1 683 112 Kč

0 Kč

1 683 112 Kč

dotace celkem

10 065 401 Kč

3 007 366 Kč

16 162 191 Kč

11 513 654 Kč

3 596 569 Kč

14 017 501 Kč

58 362 682 Kč

Úřad práce

Zaokrouhleno na celá čísla
* Částka 174.651 Kč byla použita pro pokrytí nákladů na provoz Domu s pečovatelskou službou Mládežnická. Toto středisko není součástí registrovaných sociálních služeb
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Péče o zaměstnance a personální zajištění
Péče o zaměstnance a personální zajištění
Kvalitní a kvalifikovaný personál je nosným pilířem
celé organizace. Péče o zaměstnance má v MěÚSS
Jirkov výsadní postavení. Zaměstnanecký benefiční
program považujeme za standardní součást péče
o zaměstnance.
V roce 2019 jsme v rámci finančního benefičního
programu poskytovali příspěvky na penzijní
připojištění, poukázky na volnočasové aktivity,
zaměstnancům jsme umožnili čerpat bezúročné
půjčky v mimořádně závažných případech a při řešení

Dodržování bezpečnosti práce
Samotné péči o zaměstnance, včetně dodržování
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je věnována
patřičná pozornost. Komplexní služby v oborech
BOZP, PO, ekologie a dopravy jsou v organizaci
zajišťovány poradenskou firmou TRIBAP s.r.o.
Zaměstnanci
jsou
v této
oblasti
pravidelně
proškolováni.
V organizaci
je
smluvně
zajištěna
také
pracovnělékařská péče. Jsou prováděny vstupní

„Jestliže neumíš, naučíme, jestliže nemůžeš,
pomůžeme ti, jestliže nechceš, nepotřebujeme tě.“
JAN WERICH

tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.
V rámci benefičního programu jsme poskytovali i další
služby, jako např. různé firemní akce pro zaměstnance
a jejich rodinné příslušníky, rehabilitační masáže pro
zaměstnance, zajištění vstupenek na různé kulturní
akce či sociální poradenství. Součástí péče
o zaměstnance je i pozornost věnovaná podmínkám a
prostředí, ve kterém naši zaměstnanci pracují. V roce
2019 jsme zahájili také rozsáhlou rekonstrukci
zaměstnaneckých šaten.

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.
Vzhledem k tomu, že většina profesí v naší organizaci
je nejen psychicky, ale i fyzicky velmi náročná
je součástí bezpečnosti práce i využívání manipulační

techniky, která významně ušetří manuální zátěž
při manipulaci personálu s klientem.
Prohlubování kvalifikace vs. zvyšování kvalifikace
Od našich zaměstnanců vyžadujeme dobře
odvedenou práci, z čehož plyne, že čím lepší
kvalifikaci pracovník pro určitou pozici má, tím lépe
ji může vykonávat. V souladu s touto strategií
je vzdělávání
zaměstnanců
jednou
z priorit
v organizaci.
Jako každoročně jsme plnili povinnost zabezpečit
sociálnímu pracovníkovi, pracovníkovi v sociálních
službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin
za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a
doplňuje kvalifikaci. Zajistili jsme to těmito formami:


účast v kurzech s akreditovaným programem



odborné stáže



účast na školících akcích



účast na konferencích.

Pro profesi pracovníka v sociálních službách a
sociálního pracovníka vzdělávání vyplývá přímo
ze zákona. 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.
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Péče o zaměstnance a personální zajištění
V roce 2019 probíhalo vzdělávání formou odborných
stáží, akreditovaných kurzů, různých školících akcí a
konferencí. Všichni pracovníci v sociálních službách a
sociální
pracovníci
absolvovali
vzdělávání
ve stanoveném zákonném rozsahu 24 hodin
za kalendářní rok, kterým si svou kvalifikaci obnovili,
upevnili nebo doplnili. Zaměstnanci MěÚSS Jirkov
absolvovali vzdělávací akce nejen mimo své
pracoviště, ale kvalitní kurzy a semináře s uznávanými
lektory jsme organizovali také přímo v našem zařízení.
Účast na některých z těchto kurzů jsme nabídli také
i jiným příspěvkovým organizacím.
V roce 2019 jsme umožnili celkem 16 zaměstnancům
pracujících v přímé péči získat kvalifikaci pracovníka
v sociálních službách účastí na kvalifikačním kurzu.
Dalším 2 zaměstnancům bylo umožněno doplnit
si jinou profesní kvalifikaci.
Supervize
Supervize v MěÚSS Jirkov 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 jeho
všeobecnému profesionálnímu rozvoji a rozšiřovat
jeho dovednosti. Supervizní setkání jsou týmová,
vedena jsou formou rozvojové supervize, zaměstnanci
mohou požádat o individuální supervizi. Pro každého
pracovníka v pomáhajících profesích je supervize
prostředkem neustálé práce na svém profesionálním
růstu. Cílem supervizních setkání je vyšší uspokojení
z práce, zvýšení její kvality a efektivity a prevence
profesního vyhoření.

K celkovému zajištění kvalitních služeb poskytovalo
zaměstnancům MěÚSS Jirkov supervize v roce 2019
pět externích supervizorů, kteří pracovali vždy s danou
službou a přizpůsobovali se jejich potřebám.
O zprostředkování individuální supervize si mohou
zaměstnanci zažádat také v případě vzniku jakékoli
mimořádné události nebo situace, ve které potřebuje
zaměstnanec podporu nezávislého odborníka.
Personální zajištění
Pro rok 2019 měl MěÚSS Jirkov stanovený plán
pracovníků 212 + 1. Zaměstnanci MěÚSS poskytují
komplexní služby klientům
v pobytových
službách,
v Domě s pečovatelskou
službou, klientům v terénu
a v ambulantní péči, která
zajištuje odborné sociální
poradenství. Dále se na
chodu
organizace
nemalou měrou podílejí
ostatní zaměstnanci, a to
úsek zdravotní péče, kam
patří všeobecné i praktické
sestry,
administrativní
pracovníci, zaměstnanci
recepcí,
zaměstnanci
sociálně – terapeutického úseku, stravovacích
provozů, úklidu, prádelen a údržby.
Personální zajištění služeb vychází z konkrétních
potřeb klientů, které jsou prioritou při vytváření
pracovních týmů, kromě legislativních požadavků,
jsou to právě potřeby klientů, od kterých se odvíjí

požadavky na dovednosti, znalosti a osobnostní
předpoklady pracovníků. Snažíme se, aby struktura a
složení personálu odpovídala jak potřebám klientů,
tak možnostem organizace.
Získávání zaměstnanců
Získávání nových zaměstnanců bylo realizováno
výběrovým řízením především z vnějších zdrojů, které
tvoří externí uchazeči o zaměstnání. Nábor
zaměstnanců, na který je kladen velký důraz, probíhá
pod vedením personalisty organizace. V roce 2019
prošlo interní databází uchazečů o zaměstnání více
jak 700 uchazečů. Bohužel
vysoké
procento
těchto
uchazečů vyžadovalo práci
pouze
na ranní
směny
s volnými víkendy, velmi často
jsme
také
naráželi
na nedostatečné kvalifikační
předpoklady
nebo
pouze
formální zájem o práci. MěÚSS
Jirkov provedla v roce 2019
dohromady 41 výběrových
řízení pro obsazení různých
volných pracovních pozic.
V rámci těchto výběrových
řízení
byla
případně
účastníkům nabídnuta i jiná volná pracovní místa, kde
by mohly lépe uplatnit své znalosti, dovednosti a
schopnosti. Najít zaměstnance, jehož předpoklady
odpovídají
požadavkům
náročné
práce
v nerovnoměrném a většinou i nepřetržitém provozu
je velmi těžký úkol.
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Sociálně aktivizační činnosti
Každý týden mají klienti obohacen
zajímavým
programem.
Z pravidelných
aktivit
můžeme
jmenovat např. zpívání
spojenou s hrou na klavír,
četbu na pokračování
nebo filmový klub. Díky
aktivizaci
si
klienti
procvičí nejen jemnou
motoriku
během
výtvarných a rukodělných
činností, ale i během
velmi oblíbeného pečení.
Zpestřením je i výroba
keramických
výrobků
společně
s Paraplíčkem.
Nadále
mezi
pravidelné akce patří návštěva pejsků
v rámci Canisterapie, zpívání dětí
z MŠ a ZŠ a pěveckého sboru
Comodo. Ve školním roce k našim
klientům dochází studenti ze SŠTGA
Chomutov, pomáhají s péči o klienty.
V roce 2019 jsme opět smysluplně
zpestřili pobyt a volný čas našim
klientům. Připravili jsme pro ně
spoustu aktivit a kulturních vystoupení.
Snažili jsme se podporovat vztahy
klientů s rodinami a individualitu
každého jedince.

dovedností klienta, jako ergoterapie,
canisterapie,
trénování
paměti,
trénování
jemné
motoriky,

„Nadšení je nakažlivá věc a
člověku je těžko mlčet,
když kolem všechno jásá.“

Mezi činnosti jsou zahrnuty terapie a
aktivizace, které se zaměřují na rozvoj

JAN WERICH
muzikoterapie, pohybová a taneční
aktivizace, Brainfitness, biblioterapie,
stolní hry, kinokavárna.

a klamy v Chomutově. Pro klienty byla
připravena řada hudebních akcí. Akce
jsme se snažili vždy tematicky zaměřit.
Na společenských zábavách nás
doprovázela skupina Úlet.
Vystoupili u nás písničkáři Ondřej
Havelka, Martin Krulich, Vladimír
Pecháček a Karel Šedivý.
Na konci května jsme otevřeli novou
kinokavárnu a zahájili vernisáž
akademické
malířky
Mileny
Talaváňové – Pilné. Naše patronka
Olga
Lounová
přijela
spolu
s herečkou
Jitkou
Asterovou,
se kterou si připravila povídání, které
bylo doprovázeno písničkami. Byl to

čas plný energie. V rámci spolupráce
se základními a mateřskými školami
jsme zapracovali střetnutí seniorů a
dětí na různých aktivitách u nás a také
na 1. ZŠ Jirkov.
Mezigenerační
setkávání nejstarší a nejmladší
generace je obohacující pro obě
strany. Odezva byla velice kladná.
V červnu jsme uspořádali 2. ročník
akce Dubfest v areálu MěÚSS Jirkov
U Dubu. Pro klienty bylo připraveno
spoustu zajímavých akcí. Slavnostně
se odhalil a členem rodiny se stal
Dubáček,
který
byl
pořízen
sponzorským
darem.
V průběhu
zábavy nám hrála skupina Úlet,
opékaly se buřty, a kdo měl chuť, tak

Zaměstnanci sociálně-terapeutického
úseku pracují v nerovnoměrném
provozu včetně sobot, nedělí a svátků
od 6:30 do 15:00 hod
Proběhla také celá řada besed
přednášek například „Tři králové“,
„Velikonoce“, „Cyril a Metoděj“, „Jan
Hus“. Navštívili jsme letní restauraci
Shamrock v Jirkově a mnoho dalších
malých akcí. Senioři se zapojili
do soutěže
v stolních
hrách.
Uspořádali jsme pro ně dvakrát
„nákupní horečku“ v obchodním centru
Globus, návštěvu a prožití výstavy Hry
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se mohlo posadit do historických aut
Veteran Car Clubu Chomutov.
Klienti se zúčastnili akce Relax
v Kalku, kde si společně se seniory
z jednotlivých
obcí
zasoutěžili.
Opětovně jako každý rok se klienti
účastnili letního setkání seniorů
na Hipodromu Most, kde jich čekalo
9 soutěžních
disciplín,
hudební
vystoupení a mnoho jiné zábavy.

V rámci kongresu Gerontologických
dnů
Severozápad
jsme
získali
možnost zažít taneční terapii EXDASE
a prožít taneční čas s Mgr. Veletou.
Heslem terapie bylo zapomenut
na slova „nemůžu“ a „nejde to“, pro
klienty to byl krásný zážitek.
Velkou událostí bylo 25. výročí vzniku
střediska na Mládežnické, které jsme

společně s klienty a hosty oslavili a
zavzpomínali.
Na začátku podzimu nás zahřála
Cimbálovka Dušana Kotlára. Tradiční
listopadové
setkání
seniorů
se sousedními
horskými
obcemi,
jejichž společným cílem jim alespoň
čas od času trávit čas společně,
pobavit se, zasmát. Hezké odpoledne
zpestřilo vystoupení skupiny Crazy

Ladies, které nám ještě i pár dní poté
vykouzlilo při vzpomínce na něj úsměv
na tváři. Pekly se vánočky a
připravovala se vánoční atmosféra.
Vánoční
setkáni
s rodinnými
příslušníky bylo velkolepé. V rámci
střetnutí jsme u nás hostili p. Jiřího
Krampola a p. Šimona Pečenku, kteří
rozesmáli a pobavili publikum svým
povídáním a zpíváním
Opětovně jsme se zapojili
také
do akce Českého rozhlasu „Ježíškova
vnoučata“, ve které si naši klienti přáli
krásná přání, jež byla dárci ochotně
splněna. Vánoční zábava na středisku
Mládežnická se nesla
v duchu
oblíbené zimní pohádky „Mrazík“.
V rámci Ježíškových vnoučat se k nám
na
zábavě
přidali
podnikatelé
z Chomutovska a přijeli předat všem
klientům osobní dárky. Závěrečná
silvestrovská zábava tak jako každý
rok byla nabitá programem, o který
se tradičně postaral náš sociálněterapeutický úsek, ale také hosté
z Teplic – taneční skupina BOLLY
LADIES
se
svým
tanečním
vystoupením a samozřejmě manželé
Hurníkovi, kteří nám hráli do tance.
Rok 2019 byl plný aktivit a
společenských událostí. Těší nás
kladná odezva jak ze strany klientů,
tak ze strany rodinných příslušníků.
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Vykazování zdravotní péče a její úhrada pojišťovnami
V MěÚSS Jirkov je klientům pobytových služeb
zprostředkovávána zdravotní péče prostřednictvím
jejich praktických lékařů. Na jednotlivých domovech je
zajištěna nepřetržitá ošetřovatelská péče a to
24 hodin denně, tu zajištují všeobecné a praktické
sestry, které mají platnou odbornou způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání.
Do našich domovů docházeli odborní lékaři (obory
neurologie, psychiatrie, kožní lékař a praktičtí lékaři).
Cílem zdravotní péče je kvalitní a dostupná péče
o klienty, cílená prevence, osobní přístup a řešení
otázek
a
problémů
týkajících
se
zdraví,
nadstandardní organizace individuální zdravotní péče
a spokojenost klientů.
Péče, která je lékařem indikována, je prováděna
odborným kvalifikovaným personálem a řádně
zdokumentována. Následně je vykazována a
fakturována zdravotním pojišťovnám, se kterými má
naše zařízení uzavřenou smlouvu v odbornosti 913.
Převážná většina klientů pobytových sociálních
služeb je evidována u Všeobecné zdravotní
pojišťovny (VZP).
Významný nárůst poskytnuté péče v roce 2019 u VZP
je způsoben restrukturalizací, tj. navýšením počtu
lůžek v Domově se zvláštním režimem ze 44 na
84 oproti snížení stejného počtu lůžek na DOZP.
Klienti DZR jsou ošetřovatelsky náročnější. Důvodem
jsou významné poruchy kognitivních funkcí, spojené
s omezením fyzickým.

Přehled fakturace a úhrad včetně finančního vypořádání předběžných úhrad v Kč
VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZPMV

fakturováno

2016
3 675 133

2017
4 032 660

2018
4 086 602

2019
7 959 709

uhrazeno

2 700 951

3 324 315

3 967 542

5 282 352

pohledávka za pojišťovnou

974 182

708 345

119 060

2 677 357

fakturováno

204 658

378 981

509 145

540 032

uhrazenou

204 658

378 981

509 145

540 032

pohledávka za pojišťovnou

0

0

0

0

fakturováno

1 531 513

1 418 687

1 268 064

1 064 044

uhrazeno

1 531 513

1 418 687

1 268 064

1 064 044

pohledávka za pojišťovnou

0

0

0

0

fakturováno

141 598

137 783

73 206

84 971

uhrazeno

141 598

137 783

73 206

84 971

pohledávka za pojišťovnou

0

0

0

0

fakturováno

1 553 617

1 679 264

1 801 721

1 835 415

uhrazeno

1 553 617

1 679 264

1 801 721

1 835 415

pohledávka za pojišťovnou

0

0

0

0
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Pobytové služby
Domov pro seniory
Tato sociální služba poskytuje péči seniorům od 65 let
věku, kteří již ve svém přirozeném prostředí nejsou
zcela soběstační a potřebují pomoc s běžnými
denními činnostmi jako je např. osobní hygiena,
oblékání/svlékání, či stravování. A to v případě, že
rozsah potřebné pomoci vyžaduje poskytování péče
jiné fyzické osoby 24 hodin denně a senior nemá
nikoho blízkého, kdo by měl ve svých možnostech mu
takovou péči poskytnout.
Genderové složení klientů DS
2017

2018

2019

ženy

59

62

64

muži

32

31

29

Kapacita Domova pro seniory (dále jen DS)
je 94 lůžek, služba je poskytována v objektu
Mládežnická 1753 Jirkov.
V DS jsou klienti ubytováni na jednolůžkových a
dvoulůžkových pokojích,
které mají vlastní sociální
zařízení. Pokoj je vybaven
praktickým
nábytkem,
prostředí je útulné a klienti
mají možnost si svůj pokoj
dovybavit
drobným
majetkem a předměty
denní potřeby. Čerpání

sociální služby je spojené s ubytováním a je
poskytováno na základě písemné smlouvy mezi
klientem a poskytovatelem.
Cílem poskytované
služby je zajistit potřebnou péči seniorům,
Věkové složení klientů DS
2017

2018

2019

do 65 let

1

1

1

66 až 85 let

41

47

51

86 až 95 let

43

40

36

96 a více let

6

5

5

prostřednictvím individuálního přístupu zachovávat a
rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti
snížené soběstačnosti.
Vzhledem k tomu, že se jedná o detašované
pracoviště je v objektu kromě úseků přímé obslužné
péče, kam patří pečovatelky, sociální pracovníci,
aktivizační pracovníci a zdravotní sestry, také
samostatná prádelna, stravovací provoz s vlastní
kuchyní
a
ostatní
technickohospodářské
zázemí jako je údržba a
úklid. Provoz úklidu tvoří
pracovnice
úklidu
a
pokojské.
Zaměstnanci
všech
úseků
podporují
klienty k vyjádření svých
JAN WERICH
osobních
rozhodnutí
a
pomáhají jim v definování

„Přirozeností člověka je
hledání radosti.“

Průměrný věk klientů DS
muži + ženy
vlastních potřeb
spokojenosti.

ve

2017

2018

2019

84,9

84,8

84,2

snaze

dosáhnout

jejich

Péče o klienty v našem domově je rok od roku
náročnější, více jak polovina klientů potřebuje péči
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druhé osoby odpovídající 3. a 4. stupni závislosti.
Ve srovnání s předchozími lety, jak můžete vidět
v níže uvedené statistice, se navýšil počet klientů
využívajících invalidní vozík. V současné době je to
více než polovina klientů. Velmi zatěžující je pro
personál zajišťovat doprovody klientů na různá
vyšetření, které také spadají do základních činností
poskytované péče. Při výjezdech není nic
neobvyklého, že je doprovodný personál s klientem
mimo zařízení i více než polovinu své pracovní doby.
Přesto, že nemůžeme na žádné z našich služeb stále
se zvyšující potřeby jednotlivých klientů úměrně
doplnit navýšením pracovních sil z důvodu uzavření

Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, daří
se nám udržovat nastavený standard kvality
poskytované péče a dokonce mohou být pracovníci
pyšní na dosažené úspěchy v péči, kterým bylo
v loňském roce např. získání certifikátu v auditu TENA
expert, což je audit podpory kontinence a kvality péče
o klienty s inkontinencí.

V roce 2019 se nám dařilo investovat do vybavenosti
celého objektu, vyměnili jsme již zničený a opotřebený
nábytek na 15ti jednolůžkových pokojích, ve 12ti
pokojích bylo vyměněné lino. Novým linem byly
pokryty také obě chodby 4. patra. Dále bylo klientům
zakoupeno 6 elektrických lůžek a 6 polohovacích
křesel.

Loňský rok byl pro pracovníky DS velmi náročný také
z důvodu nedostatku obslužného personálu, se kterým
se služba celý rok potýkala. V průběhu roku se sice
pomalu, ale přeci dařilo volná místa obsazovat a
stabilizovat základ týmu.

Pravidelná změna polohy je u imobilních klientů velmi
důležitá, především z hlediska předcházení možnému
imobilizačnímu syndromu. Klienti jsou polohováni
přímo v lůžku, dále jsou v průběhu dne dle svých
možností posazováni do křesel či invalidních vozíků.

Počty klientů / příspěvek na péči
2017

2018

2019

bez příspěvku

8

7

2

I. stupeň = lehká závislost (880,-Kč)

22

18

18

II. stupeň = středně těžká závislost (4400,-Kč)

22

22

25

III. stupeň = těžká závislost (8800,-Kč)

21

26

30

IV. stupeň = úplná závislost (13200,-Kč)

18

20

18

2017

2018

2019

kapacita DS

94

94

94

počet klientů

91

93

93

klienti s upravenou způsobilostí k právním úkonům

1

3

2

klienti používající inkontinenční pomůcky

60

57

71

klienti odkázaní na invalidní vozík

33

32

50

počet převozů klientů na vyšetření v doprovodu pracovníka

371

300

384

Kvantifikace ošetřovatelské péče
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Pro manipulaci a přesuny klientů mají pracovníci k dispozici
manipulační techniku, která je pro každodenní péči nezbytná.
V loňském roce proběhnul na všech službách tedy i na službě DS audit
zaměřený na vyhodnocení dynamické zátěže pracovníků přímé
obslužné péče při poskytování péče klientům a využívání manipulační
techniky, který potvrdil potřebnost tyto pomůcky při každodenní péči
využívat. Pořizovací cena zvedáků je vysoká, v současné době máme
na DS manipulační techniku na každém patře.
Rehabilitační pracovníci pravidelně vyhodnocují galerii mobility všech
klientů, tzn. vyhodnocují, jakou manipulační techniku v péči o klienta
využít dle schopností klientů v oblasti stability, stoje, přesunů a mobility,
od kterých se dále odvíjí jejich další schopnosti v sebeobslužných
činnostech. Na začátku roku 2019 proběhl audit zaměřený
na zmapování potřebnosti manipulační techniky, která významnou
měrou šetří zdraví stávajícím zaměstnancům.

Cílem odborného auditu bylo:
•

Zajistit, aby bylo k dispozici potřebné vybavení, které odpovídá potřebám klientů

•

Zlepšit produktivitu zaměstnanců minimalizací prostojů

•

Zlepšit bezpečnost klienta a pečovatele

•

Optimalizovat péči o klienta

•

Minimalizovat náklady na opravy majetku, tím že omezuje opakované opravy

•

Maximalizovat návratnost investic do manipulační techniky v zařízení

•

Připravit podklady pro efektivní inventarizaci techniky

•

Vytvořit kompletní zprávu o stavu zařízení

•

Zmapovat kapitálové výdaje

Vyhodnocení galerie mobility bylo také jedním z výstupů zmiňovaného auditu. Na podíl klientů dle
úrovně mobility se můžete podívat v níže uvedené statistice.

Porovnání podílu obyvatel DS v návaznosti na úroveň mobility
Podíl klientů
v%
A – chodící klient, může využívat hůl k opírání, je nezávislý, ve většině oblastech péče o svou osobu je soběstačný, případně potřebuje dohled pečovatele

15 %

B – klient používá chodítko nebo podobné pomůcky, je soběstačný s určitou mírou podpory, závislý na pečovateli, který je přítomen v požadovaných situacích

34 %

C – klient sedí na invalidním vozíku, je schopen částečně nést váhu alespoň na jedné noze, má určitou stabilitu trupu, ve většině situací je závislý na pečovateli

37 %

D – klient sedí na vozíku, nemá kapacitu si pomoci, nemůže bez opory stát a není schopen nést váhu ani částečně, ve většině situací je závislý na pečovateli

9%

E – pasivní klient, většinou úplně upoután na lůžku, často mívá ztuhlé a kontrahované klouby, je totálně závislý na pečovateli

5%

Zdroj: Audit pro zmapování potřebnosti manipulační techniky – Vyhodnocení galerie mobility klientů DS (březen 2019)
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Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) je určen
osobám od 50 let věku s poruchou kognitivních funkcí
způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem
demence. Jedná se o osoby, které již nejsou schopny
domyslet důsledky svého chování, vyhodnotit rizika
ohrožující je nebo jejich okolí, které postupně ztrácejí
schopnosti péče o
svou osobu a jejichž
zdravotní
stav
vyžaduje
nepřetržitou péči jiné
fyzické osoby. Tuto
péči již nezvládají
poskytovat rodinní
příslušníci,
ambulantní
ani
terénní
sociální
služby a osoba se ocitla v tak závažné nepříznivé
sociální situaci, že již nemůže nadále zůstat
v domácím prostředí.

elektronických zámků je minimalizace rizika opuštění
domova klientem, bez vědomí personálu.

Věkové složení klientů DZR

Od 1.1.2019 byla na této službě navýšena celková
kapacita lůžek a to ze 44 na 84. Navýšení počtu míst
vycházelo z potřeb regionu a odpovídalo
narůstajícímu zájmu o sociální služby určené osobám
s poruchami kognitivních funkcí.

do 65 let

Navýšení kapacity lůžek
mělo samozřejmě dopad
na službu jako takovou.
Upravit prostory, vytvořit
podmínky pro cílovou
klientelu, rozšířit tým
pracovníků
DZR,
nastavit systém práce
JAN WERICH
pro větší službu, na to
vše a mnoho dalšího
bylo potřeba se v loňském roce zaměřit, jelikož péče
o klienty s demencí je velmi náročná.

„Nejenom očima a ušima
vede cesta k člověku, ale
také srdcem a citem.“

Genderové složení klientů DZR
2017

2018

2019

ženy

38

37

69

muži

4

7

12

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

DZR bylo v roce 2019 službou, která se spolu
s Domovem
pro
seniory
nejvíce
potýkala
s nedostatkem zaměstnanců. Postupné budování
nového týmu schopného pečovat o klienty s demencí
nebylo vůbec jednoduché. Lidé s demencí představují
největší skupinu lidí vyžadujících trvalou péči.
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. Zkušenosti,
znalosti a dovednosti všech členů ošetřujícího týmu
jsou důležité také pro prevenci poruch chování klientů
s demencí. A nejen proto jsme v roce 2019 pokračovali

2017

2018

2019

1

1

0

66 až 85 let

23

25

45

86 až 95 let

18

18

33

96 a více let

0

0

3

v započatém koncepčním vzdělávání pracovníků
přímé obslužné péče v oblasti péče o klienty
s demencí zajištěné v Diakonické akademii v Praze.
Naším cílem je, aby 150ti hodinovým kurzem
zaměřeným na péči o klienty s demencí byli proškoleni
všichni pracovníci DZR. Zaměstnanci byli v loňském
roce školení také přímo v MěÚSS Jirkov a také se
účastnili podpůrných supervizí. Budování a udržování
těchto týmů považujeme za nejdůležitější moment
v péči o klienty s demencí.
Průměrný věk klientů DZR
muži + ženy

2017

2018

2019

82,5

81,9

83,6

Klienti DZR mohou využít bohatou nabídku aktivit
zaměřených na jejich potřeby. Nabízené činnosti jsou
zaměřeny především na udržování schopností a
dovedností potřebných k běžné péči o svou osobu a
na posílení motoriky. Patří sem zájmové a aktivizační
činnosti, rehabilitace a procvičování kognitivních
funkcí. Aktivity probíhají většinou přímo na oddělení
DZR. Klienti mají možnost účastnit se také aktivit a
akcí pořádaných mimo oddělení (např. cvičení pro
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seniory, procvičování paměti, vystoupení umělců, výlety, společenské večery
s hudbou a jiné společenské události).
V loňském roce jsme úspěšně absolvovali audit „Značka kvality v sociálních
službách“, při kterém jsem získali nejvyšší možné ohodnocení, tedy
5 hvězdiček. Externí auditoři hodnotili všechny důležité aspekty pobytu
v zařízení, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného klienta
sociální pobytové služby.
V průběhu loňského roku se nám na DZR podařilo vybavit 4 jednolůžkové
pokoje novým nábytkem, bylo zakoupeno 5 nových elektrických
ošetřovatelských lůžek, 5 polohovacích multifunkčních křesel, na chodby byl
pořízen pro klienty nový sedací nábytek, v 1. i 2. patře byla dovybavena
terapeutická kuchyňka.
V dále uvedených statistických údajích můžete mimo jiné vidět také výsledek
auditu zaměřeného na potřebnost manipulační techniky a míru fyzické zátěže
pracovníků v sociálních službách v zařízení, avšak hodnocení si nelze
vykládat stejně jako u ostatních pobytových služeb. Schopnost mobility není
v případě klientů DZR přímo úměrná jejich schopnostem v oblasti
sebeobsluhy, jelikož klienti svou sebeobsluhu ztrácí především z důvodu
pozbývání kognitivních funkcí, ne z důvodu ztráty mobility. V praxi to
znamená, že i pohyblivý chodící klient může být plně odkázán na pomoc
druhé osoby v oblasti hygieny, stravování, oblékání atd.

Kvantifikace ošetřovatelské péče
2017

2018

2019

kapacita DZR

44

44

84

počet klientů – celkem

42

44

81

- s uprav. způsobilostí k právním úkonům

8

9

23

- používající inkontinenční pomůcky

41

43

66

- odkázaní na invalidní vozík

20

17

26

- v dispenzáři psychiatrické ambulance

34

44

81

2017

2018

2019

bez příspěvku

0

1

2

I. stupeň = lehká závislost

3

1

4

II. stupeň = středně těžká závislost

1

4

12

III. stupeň = těžká závislost

10

10

14

IV. stupeň = úplná závislost

28

28

49

Příspěvek na péči
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Porovnání podílu obyvatel DZR v návaznosti na úroveň mobility
Podíl klientů
v%
A – chodící klient, může využívat hůl k opírání, je nezávislý, ve většině oblastech péče o svou osobu je soběstačný, případně potřebuje dohled pečovatele

17 %

B – klient používá chodítko nebo podobné pomůcky, je soběstačný s určitou mírou podpory, závislý na pečovateli, který je přítomen v požadovaných situacích

26 %

C – klient sedí na invalidním vozíku, je schopen částečně nést váhu alespoň na jedné noze, má určitou stabilitu trupu, ve většině situací je závislý na pečovateli

33 %

D – klient sedí na vozíku, nemá kapacitu si pomoci, nemůže bez opory stát a není schopen nést váhu ani částečně, ve většině situací je závislý na pečovateli

6%

E – pasivní klient, většinou úplně upoután na lůžku, často mívá ztuhlé a kontrahované klouby, je totálně závislý na pečovateli
Zdroj: Audit pro zmapování potřebnosti manipulační techniky – Vyhodnocení galerie mobility klientů DZR (březen 2019)

18 %

Audit probíhal v organizaci ve spolupráci s týmem rehabilitačních sester, které s výstupy denně
pracují a odpovídají za využívání vhodné manipulační techniky u konkrétního klienta. Na rozdíl
od DS je na úseku DZR, méně klientů plně imobilních, přesto je toto oddělení nejnáročnější
na práci pečujícího týmu. Více jak 70 % klientů je závislých na určité míře podpory pečovatele,
při čemž 24 % je plně imobilních.
Uvedené tabulky vypovídají o vysoké míře fyzické zátěže kladené personál.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním
postižením (dále jen DOZP) je určena 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. 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.
Genderové složení klientů DOZP
2017
2018

2019

ženy

61

64

34

muži

26

20

14

Služba je poskytována v objektu U Dubu 1562 Jirkov.
Od 1.1.2019 došlo ke snížení kapacity o 40 lůžek,
aktuálně tedy DOZP disponuje 48 lůžky.
Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových nebo
dvoulůžkových pokojích, které se nachází ve 3. a 4.
podlaží objektu. Pokoje jsou vybaveny standardním
nábytkem, přizpůsobeným individuálním a aktuálním
potřebám klientů. Součástí každého pokoje je WC a
polovina pokojů má bezbariérovou koupelnou.
Běžná denní pomoc a podpora je klientům
poskytována zaměstnanci, kteří klienty podporují
v jejich schopnostech a dovednostech. Klienti mají
během dne také bohatou nabídku aktivit, zaměřených

na udržování nebo rozšiřování
znalostí,
dovedností
a
schopností, které mohou rozvíjet
prostřednictvím skupinových či
individuálních terapií a aktivit.
Mezi oblíbené skupinové aktivity
klientů patří např. kondiční
cvičení, trénování paměti, klub
keramiky nebo tzv. „šikulky“, což
je klub zaměřený především
na procvičování jemné motoriky
při činnostech jako je šití, vaření,
pečení apod. Skupinové aktivity
jsou také potřebným sociálním

„Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé
tajemství a snad jediný recept na
štěstí. Kdo myslí jenom na sebe,
ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o
jiné, zakrní a zahyne.“
JAN WERICH

kontaktem mezi klienty. Mezi individuální aktivity
řadíme např. nácviky chůze, procvičování jemné
motoriky, canisterapii aj. Canisterapie patří mezi velmi
oblíbené terapie, klientům dle jejich individuálních
potřeb přináší úsměv, radost, relaxaci, uvolnění,
procvičování jemné i hrubé motoriky, kognitivních
funkcí i paměti.
Věkové složení klientů DOZP
2017

2018

2019

do 65 let

11

11

9

66 až 85 let

41

36

21

86 až 95 let

30

31

17

96 a více let

5

6

1

V letech 2017 a 2018 se služba DOZP potýkala
s velkým nedostatkem obslužného personálu, proto
pracovníci vnímali pokles lůžek jako novou výzvu a
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s chutí se vrhli do stanovení nových cílů, mezi které
patřilo především vybudování stabilního týmu.
S novým elánem si vzali menší oddělení za své,
zaměřili se také na úpravu prostor a pravidelné
sezónní výzdoby.
Průměrný věk klientů DOZP
muži + ženy

2017
80,1

2018
80,8

2019
78,6

kontinence jako běžnou normu poskytované péče.
Právem si tak zasloužili získání certifikátu auditu
TENA expert. „Na zařízení jsou používány postupy a
metody, které vedou ke správnému nastavení péče o
klienty v oblasti kontinence a inkontinence. Pečující
mají aktivní přístup k nastavení individualizované
péče, která vede k zachování nebo obnovení
kontinence. Celý koncept je vnímán jako příklad dobré
praxe a personál jej vnímá jako možnost zlepšení péče
o klienty s chronickými a kognitivními dysfunkcemi.“,
tak zněla slova auditorky v závěrečné zprávě z auditu

Snížení kapacity služby však neznamenalo, že by se
Ve statistických údajích se můžete stejně jako u služeb
snížila míra potřeby ošetřovatelské péče. Více než
DS
a DZR podívat na podíl klientů z hlediska galerie
polovina lůžek je obsazena klienty, kteří jsou závislí
mobility.
Fyzicky náročná péče začíná již u klientů
na pomoci druhé osoby ve 3. a 4. stupni závislosti.
vyhodnocených ve skupině C, pravidelné přesuny
Když se podíváme na fakt, že 90 % klientů využívá
nějaký druh inkontinenční
pomůcky a téměř tři čtvrtiny
Kvantifikace ošetřovatelské péče
klientů se pohybují pomoci
invalidního vozíku, je víc
2017
2018
2019
než zřejmé, že např. právě
podpora kontinence je pro
kapacita DOZP
88
88
48
pečující personál velmi
náročná.
Přesto,
že
počet klientů
87
84
48
pravidelné
doprovody
na toaletu,
pomoc
při
přesunech na WC a zpět,
5
3
3
klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům
podávání podložních mís či
močových nádob jsou pro
79
67
43
klienti používající inkontinenční pomůcky
pečující personál v průběhu
dne, kdy vykonávají mnoho
dalších úkonů péče, velmi
klienti odkázaní na invalidní vozík
54
62
35
vyčerpávající,
vnímají
pracovníci
podporu
počet převozů klientů na vyšetření v doprovodu
357
261
264
pracovníka

Příspěvek na péči
2017

2018

2019

bez příspěvku

2

1

1

I. stupeň = lehká
závislost

8

9

6

II. stupeň = středně
těžká závislost

22

21

12

III. stupeň = těžká
závislost

26

27

15

IV. stupeň = úplná
závislost

29

26

14

nejen na zmiňované WC jsou pro personál velmi
náročné. Samozřejmě tak jako ostatní služby, je také
DOZP vybaven manipulační technikou, která
pracovníkům ulehčuje v oblasti dynamické zátěže.
Do „vozového parku“ služby byl v loňském roce
přikoupen jeden aktivní zvedák.
V roce 2019 se na službě DOZP podařily 4 pokoje
vybavit novým nábytkem, do 5ti pokojů byla položena
nová lina, byly vybudovány 2 bezbariérové koupelny a
byla zrekonstruována patrová jídelna. Dále byla
na službu zakoupena 3 elektrická lůžka a 3 polohovací
křesla pro klienty.
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Z níže uvedené statistiky vyplývá, že klienti DOZP jsou z více jak poloviny, 61 %
imobilní bud částečně nebo plně. Více jak 85 % klientů DOZP jsou klienti závislí
na pomoci druhé osoby, a to ve střední, těžké anebo úplné závislosti.
Aktualizace galerie mobility je i na DOZP nastavena tak, aby pečující personál
používal vhodnou manipulační techniku na každého konkrétního klienta.
Používání vhodné pomůcky je zásadní, a to jak pro bezpečí klienta, tak pro
bezpečí ošetřujícího personálu.

Porovnání podílu obyvatel DOZP v návaznosti na úroveň mobility
Mobilita

Podíl klientů
v%

A – chodící klient, může využívat hůl k opírání, je
nezávislý, ve většině oblastech péče o svou osobu je
soběstačný, případně potřebuje dohled pečovatele

7%

B – klient používá chodítko nebo podobné pomůcky, je
soběstačný s určitou mírou podpory, závislý na
pečovateli, který je přítomen v požadovaných situacích

32 %

C – klient sedí na invalidním vozíku, je schopen částečně
nést váhu alespoň na jedné noze, má určitou stabilitu
trupu, ve většině situací je závislý na pečovateli

49 %

D – klient sedí na vozíku, nemá kapacitu si pomoci,
nemůže bez opory stát a není schopen nést váhu ani
částečně, ve většině situací je závislý na pečovateli

7%

E – pasivní klient, většinou úplně upoután na lůžku, často
mívá ztuhlé a kontrahované klouby, je totálně závislý na
pečovateli

5%
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Odlehčovací služba
Odlehčovací služba (dále jen OS) je určena osobám
od 18 let, které mají sníženou soběstačnost, a to
převážně z důvodů způsobených chronickým
onemocněním, chronickým duševním onemocněním,
zdravotním postižením nebo z důvodu věku u seniorů,
a o které v jejich přirozeném prostředí pečují jejich
osoby blízké. V nepříznivé sociální situaci se tyto
osoby ocitají především v případě, kdy si pečující
potřebuje odpočinout nebo zařídit své osobní
záležitosti a není nikdo jiný, kdo by se o ně po tuto
přechodnou dobu postaral. Cílem OS je poskytnout
těmto osobám po dobu trvání jejich nepříznivé sociální
situace potřebnou péči a pečující fyzické osobě
umožnit nezbytný odpočinek.
Genderové složení klientů OS
2017

2018

2019

ženy

20

18

24

muži

5

4

6

OS je také určena osobám, které potřebují znovu
obnovit dovednosti v běžných denních činnostech
natolik, aby se mohly vrátit zpět do domácího prostředí
s potřebnou podporou terénní pečovatelské služby
nebo osoby blízké.
Služba je poskytována v objektu U Dubu 1562 Jirkov
s kapacitou 30ti lůžek.

třech měsíců. OS může zájemce opakovat, ale lze ji
čerpat během jednoho kalendářního roku maximálně
6 měsíců.
Zájemce o odlehčovací službu má možnost volit mezi
dvěma druhy pobytů. Jeden z nich je odlehčovací, ten

je zaměřen na relaxaci a odpočinek spojený
s individuální podporou běžných denních činností
každého klienta podle jeho stupně závislosti
na pomoci druhé osoby. Druhou možností je pobyt
rekondiční, zaměřený na posílení fyzické kondice,
spojený s intenzivním nácvikem soběstačnosti.

Příběh pana B., klienta OS
Na odlehčovací službu nastoupil pan B. v červnu roku 2019 na tříměsíční rekondiční pobyt. Po prodělané
nemoci bylo jeho cílem být co možná nejvíce soběstačný, aby mohl žít doma, kde mu denně pomáhala
manželka, pro kterou bylo těžké zvládat péči o manžela.
V té době byl imobilní, na invalidní vozík se přesouval pomocí druhé osoby, byl schopen se zapřít o nohy,
používal inkontinenční pomůcku. Potřeboval pomoci ve všech úkonech sebepéče. Nezvládl si obléknout
horní ani dolní polovinu těla, ze základní hygieny si zvládl omýt pouze obličej, jedl pouze s pomocí,
potřeboval kašovitou stravu.
V průběhu pobytu pan B. intenzivně nacvičoval soběstačnost v oblékání i hygieně, denně trénoval chůzi
v chodítku, nejdříve v podpažním, poté přešel na nízké, a dokonce i na hůl. Trénoval stabilitu stoje,
posiloval dolní i horní končetiny. Postupně se v soběstačnosti stále více zlepšoval. Také v oblasti
základní hygieny dělal velké pokroky. Přešel na mletou stravu a trénoval přípravu stravy, jako např.
mazání pečiva. Trénoval používání WC během dne, postupně přestával používat inkontinenční pomůcky.
Na konci pobytu zvládl pan B. samostatnou chůzi s nízkým chodítkem i s vycházkovou holí, sám si oblékl
horní i dolní polovinu těla, provedl samostatně základní ranní hygienu, namazal si pečivo, přes den
samostatně používal WC, nepotřeboval inkontinenční pomůcku. Po třech měsících byl tak pan B.
připraven na pobyt doma.
Domů se velmi těšil a díky pilnému cvičení a silné motivaci, vrátit se do původního prostředí, dosahoval
pan B. v průběhu pobytu velké pokroky. K úspěšnému splnění cíle přispěla podpora rodiny klienta, jeho
vlastní cílevědomost a správně sestavené kroky.

OS nabízí přechodné pobyty, a to na dobu od jednoho
týdne až po možnost čerpat službu nepřetržitě po dobu
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V loňském roce jsme začali využívat nově instalovaný
trenažér chůze, díky kterému se klienti mohou opět
Průměrný věk klientů OS
muži + ženy

2017

2018

2019

79,3

78,3

75,9

postavit na nohy a lépe trénovat nácviky chůze. Na
službě OS je kladen velký důraz na podporu klientů v
kontinenci, tzn. že pracovníci klienty pravidelně
doprovázejí na WC, vytipovávají vhodné inkontinenční
pomůcky. OS také úspěšně absolvovala již zmiňovaný
audit TENA expert. V
rámci
všech
přechodných pobytů se
podařilo především v
oblasti
podpory
kontinence
dosáhnout
nemalých úspěchů. V
průběhu roku bylo na OS
přijato
celkem
196
klientů, z nichž se u 103 z
nich podařilo snížit stupeň inkontinence a některým
dokonce natolik, že se vraceli domů bez potřebnosti

pomůcky nadále používat. Viz statistické údaje na
další straně.
V roce 2019 jsme se na OS zaměřili na nastavení
prostupnosti služeb především ve spolupráci s již
zmíněnou terénní pečovatelskou službou. Pracovníci
pečovatelské služby provádějí sociální šetření a
přebírají si informace o klientech ještě při jejich pobytu
na OS, aby pak mohli pokračovat v nastavené péči
o klienta po jeho návratu do domácího prostředí. Také
jsme se zaměřili na podporu osob blízkých a jejich
zapojení do péče o klienta. Ještě před ukončením
pobytu má rodina možnost využít toho, že ji pracovníci
OS naučí, jak o svého blízkého doma pečovat.

Aktivity pro klienty probíhají od pondělí do neděle.
Klienti tedy mohou i o víkendu např. trénovat chůzi,
cvičit na motomedu, rozvíjet svou jemnou motoriku
či si upéct něco dobrého.
V loňském roce se nám podařilo zrekonstruovat
2 bezbariérové
koupelny,
zakoupit
nábytek
na 2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj. Na většinu
pokojů byly umístěny nové stoly. Také byla na službu
OS zakoupena 2 elektrická lůžka a 3 polohovací
křesla. Pokoje jsou vybaveny lednicí, televizí a
rychlovarnou konvicí.

Klienti mají na OS
široký výběr aktivit a
terapií
jako
např.
kondiční
cvičení,
canisterapii,
bazální
stimulaci, práci se
JAN WERICH
Sunballem,
nácviky
jemné
a
hrubé
motoriky, kognitivních
funkcí, trénování paměti. S klienty pečeme a vaříme a
také je zapojujeme do sezónní výzdoby oddělení.

„Někdo má to štěstí, že má
schopnost být přítelem.“

Věkové složení klientů OS k 31.12.2019
2017

2018

2019

do 65 let

4

2

6

66 až 85 let

14

15

18

86 až 95 let

5

5

5

96 a více let

2

0

1
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Evidence inkontinence
Podpora kontinence

2019

počet přijatých klientů v roce 2019

196

počet klientů, kteří při příchodu na pobyt používali pleny a v průběhu pobytu přešli na využívání vložek

48

počet klientů, kteří při příchodu na pobyt používali pleny a při ukončení pobytu odcházeli bez potřeby inkontinenční pomůcku dále využívat

19

počet klientů, kteří při příchodu na pobyt používali vložky a při ukončení pobytu odcházeli bez potřeby inkontinenční pomůcku dále využívat

36

počet klientů, u kterých k žádné změně v průběhu pobytu nedošlo

93

Kvantifikace ošetřovatelské péče k 31.12.
Kvantifikace ošetřovatelské péče

2017

2018

2019

celková kapacita OS

30

30

30

počet klientů k 31.12.

25

22

30

klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům

5

0

0

klienti používající inkontinenční pomůcky

19

19

23

klienti odkázaní na invalidní vozík

12

12

16

2017

2018

2019

z toho počet odlehčovacích pobytů

18

14

12

z toho počet rekondičních pobytů

7

8

18

Druhy pobytů k 31.12.
Druhy pobytů na OS (kapacita 30)

Odlehčovací služba je velmi žádanou službou. Její úspěch je podložen mnoha kazuistikami, které vypovídají o plnění cílů, přání klientů, kteří ji využívají. Více jak 80 % klientů
využívá OS za účelem získání kondice, kterou potřebují k tomu, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém původním prostředí.
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Technické provozy
Úklid
Provoz úklidu zajišťuje úklid všech prostor MěÚSS
Jirkov v objektu U Dubu i v objektu Mládežnická.
Pravidelně je zajišťován v jednotlivých pokojích klientů
služeb DOZP, DZR, DS a OS a ve veškerých ostatních
prostorách obou objektů.
Provoz úklidu je zajišťován vlastními zaměstnanci,
které tvoří pracovníci úklidu a pokojské. Uklízečky i
pokojské pracují v nerovnoměrně rozvržené pracovní
době v ranních směnách, či v ranních směnách
s posunutým nástupem.
Již v roce 2018 jsme pořídili úklidové čistící stroje jako
jsou parní čističe a úklidové stroje pro mytí podlah.
Parní čističe pracovníci využívají především pro
čištění pokojů po vymalování, čištění čalouněného
nábytku, lůžek klientů či invalidních vozíků. Jejich
použití dané povrchy nejen vyčistí, ale také
dezinfikuje. Vzhledem k tomu, že využívání těchto
strojů bylo vyhodnoceno jako efektivní, zakoupili jsme
v loňském roce pro pracovníky úklidu další profi parní
čistič a také byl přikoupen jeden úklidový stroj
na podlahy.
Práce v úklidu je u nás velmi náročná, důvodem jsou
rozsáhlé plochy, které je třeba udržovat, samotný úklid

pokojů pak vyžaduje organizační schopnosti,
schopnost domluvit se s klienty a vždy přistupovat
ke klientům individuálně a s respektem.

Provoz prádelny
Provoz prádelny 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 pracovního prádla pro zaměstnance MěÚSS
Jirkov. Provoz prádelen je na obou objektech zajištěn
zaměstnanci prádelny, kteří pracují v nerovnoměrně
rozvrženém provozu od pondělí do neděle v denních
směnách. Kromě samotného praní pracovníci dále
zajišťují žehlení, mandlování osobního a ložního
prádla, drobné opravy prádla, označení prádla klientů
pobytových služeb DOZP, DZR, DS a OS. V loňském
roce jsme na obou objektech zavedli nový systém
značení prádla a kromě prádla klientského je značeno
také pracovní prádlo zaměstnanců. Dále provoz

Provoz prádelny U Dubu

2017

2018

2019

denní průměr vypraného prádla v kg

239 kg

242 kg

218 kg

87 238 kg

88 342 kg

79 577 kg

celkem vypráno za rok v kg

prádelen zajišťuje úklid a dezinfekci všech prostor
prádelny. V níže uvedené statistice můžete vidět
celkové množství prádla, jakým je v obou provozech
úklidu denně manipulováno, porovnat můžete
množství prádla tři roky zpětně.
Výrazně nižší množství prádla vypraného v roce 2019
U Dubu odráží především skutečnost, že se
organizace v loňském roce téměř na všech provozech
potýkala s nedostatkem personálu a výrazně kleslo
množství vypraného pracovního prádla zaměstnanců.
Další položkou, kde došlo ke snížení, bylo osobní
prádlo klientů. Snížení množství právě tohoto druhu
prádla klientů přikládáme také skutečnost, že klienti
odlehčovací služby ne vždy využívají možnost praní
prádla v zařízení a prádlo si k vyprání odvážejí jejich
osoby blízké. Činí takto klienti krátkodobých pobytů,
kteří si nepřejí mít své osobní prádlo označené, což
je pro praní prádla v našich provozech nezbytné.
Naopak zvýšení množství vypraného prádla v objektu
Mládežnická potvrzuje jen fakt, že se rok od roku
navyšuje náročnost péče o klienty Domova pro
seniory. Službu praní prádla také v loňském roce více
než v letech minulých využívali klienti Domu
s pečovatelskou službou.

Provoz prádelny Mládežnická
denní průměr vypraného prádla v kg
celkem vypráno za rok v kg

2017
110 kg

2018
113 kg

2019
124 kg

40 032 kg

41 146 kg

45 155 kg
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Pečovatelská služba
Pečovatelská služba (dále jen PS) je poskytována formou terénní sociální služby, je
určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního
omezení. PS je odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou
práci s klienty služby. Svými úkony nenahrazuje činnost jiných v místě dostupných
veřejných služeb, které nečerpají veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid).
Je poskytována klientům za úhradu, je účtována dle skutečně spotřebovaného času,
který pečovatelka stráví u klienta.
Dobu návštěvy u klienta pečovatelka načítá na miniterminál, který zaznamená čas.
Pečovatelky poskytují klientům služby v jejich původním prostředí, kde pomáhají se
základní péčí v rozsahu úkonů péče stanovených legislativou.
Za nepříznivou sociální situaci pro účely vymezení okruhu osob je považována taková
situace, která byla způsobena ztrátou či omezením schopností zvládat všechny
oblasti běžného života v domácím prostředí spojené s omezením toto si zajistit
prostřednictvím své rodiny či blízkých.
Pomoc poskytujeme terénní formou, individuálně každému klientovi.
Služby poskytuje denně od 7:00 do 19:00 hodin, a to i o víkendech a svátcích. V roce
2019 pravidelně docházely pečovatelky celkem k 205 klientům z Jirkova a okolí, a to
152 ženám a 53 mužům.
Celkem poskytly 8 316 úkonů péče o vlastní osobu klientů, pomoc v podávání stravy
a péče o jejich domácnosti. Celkem v přímé podpoře klientů strávily 7 863 hodin, což
při kapacitě pěti pečovatelek tvoří 131 hodin měsíčně na jednu pečovatelku.
Za dvanáctihodinovou službu pečovatelka zvládne pomoci většinou 11 osobám,
z toho ke dvěma až čtyřem z nich musí přijít opakovaně, nejčastěji ráno, v poledne a
večer. V roce 2019 bylo rozvezeno 12 598 obědů. Za obědy klient zaplatí průměrně
měsíčně 1950 Kč.

Genderové složení
2017

2018

2019

ženy

140

132

152

muži

50

44

53

2017

2018

2019

76,5

76,3

78

2017

2018

2019

1 628 400 Kč

1 703 200 Kč

1 659 966 Kč

2017

2018

2019

pomoc při osobní hygieně

1 913 hod

1 770 hod

1 194 hod

pomoc při běžném úklidu

1 990 hod

2 022 hod

2 128 hod

278 hod

313 hod

268 hod

Průměrný věk
muži + ženy

Příjmy od klientů
celkové příjmy

Nejčastěji požadované úkony

doprovody dětí a dospělých

Rozvozy obědů
počet rozvezených obědů

2017

2018

2019

12 919

12 637

12 598
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Pečovatelská služba
Našim klientům pomáháme i zapůjčením kompenzačních pomůcek, celkem máme
k dispozici 15 chodítek, 6 invalidních vozíků, 7 nemocničních lůžek, 16 nástavců
na WC a vanu. Pravidelně jsou vytížené zejména invalidní vozíky, které používají
pečovatelky také na doprovody klientů k lékaři. Za každým půjčením kompenzační
pomůcky je také příběh člověka, který díky podsedáku, chodítku, invalidnímu vozíčku
může lépe žít, déle a lépe zvládne běžný život ve svém přirozeném prostředí.

Mapa záběru Pečovatelské služby

Modelovým příkladem osoby, která čerpá PS, je zdravotně postižený senior, který
potřebuje pomoc a podporu v péči o svou osobu. Pomoc s přípravou a zajištěním
stravy a péčí o jeho domácnost, tak aby mohl setrvat v domácím prostředí (dle
závislosti na pomoci je příjemcem PnP ve 4. stupni závislosti s výplatou příspěvku
na péči v domácím prostředí 19 200 Kč měsíčně).. Na poskytnutých úkonech tento
klient hradí cca 16 790 Kč.
Modelovým příkladem by mohla být seniorka, která je závislá na péči ve většině
úkonů, v péči o svou osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc s přípravou a
zajištěním stravy. Nákupy a péči o domácnost ji zajišťuje rodina, stejně tak jako
potřebné doprovody. Když nemohou, obrátí se na nás. Podporu pečovatelky
potřebuje 2x denně (její závislost na péči odpovídá závislosti na pomoci ve 3. stupni
s výplatou 12 800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby). Průměrně
měsíčně utratí za služby 7562 Kč.
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Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství (dále OSP)
nabízí radu, pomoc a podporu osobám
starším 15-ti let, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci spojené
s finanční, rodinnou či existenční tísní.
Za nepříznivou sociální situaci je pro
účely
vymezení
okruhu
osob
považována taková sociální situace,
která byla způsobena např. sociálně
znevýhodňujícím
prostředím,
sociální
krizí, životními návyky,
jež vedly ke konfliktu se
společností, sociálním
vyloučením
či
ohrožením sociálního
vyloučení, nepříznivým
zdravotním stavem či
věkem.

Na poradnu se jako každý rok i v roce
2019 obraceli lidé, kteří se ocitli ve složité
životní situaci a nevěděli, jaké mají
možnosti řešení. Nebyli si jisti svými
právy či povinnostmi, chystali se učinit
nějaká rozhodnutí, právní kroky a nebyli
si jisti jejich přínosem, případně riziky.

Pomoc poskytujeme ambulantní i terénní
formou, individuálně či skupinově –
osobám blízkým, rodinám.

Asistence, doprovod
4%

Finanční a majetková oblast
51%

V roce 2019 jsme pomohli 319 mužům a
446 ženám.

„Dluh mlčí, ale spát nedá.“

Pomáháme v insolvenci, podporujeme
klienty po celou dobu jejich insolvence,
pomáháme s řešením rozpadu rodiny a
jejím
dalším
uspořádáním,
v mezilidských
vztazích,
zajištěním
sociálních jistot, orientaci v sociálních
dávkách
a
uplatňování
práv.
Poskytujeme psychosociální stabilizaci.

Procentuální rozdělení realizované podpory sociální poradnou za rok 2019

GRUZÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ

Naši klienti vyčerpali za rok celkem 5 906
hodin osobního poradenství. Nejvíce byly
řešeny oblasti podpory v dluhové situaci.
Za klienty v dluhové tísni jsme podali
59 návrhů na povolení oddlužení,
228 osob průběžně v jejich insolvenci
aktuálně podporujeme. Podáním návrhu
naše práce nekončí. V průběhu
následujících 5 let je podporujeme celou
situaci zvládnout, aby se jejich nový start
podařil. 10 lidí, kterým jsme v minulosti
podali návrh úspěšně v roce 2019
ukončili insolvenci.

Zprostředkování navazujících
služeb, podpora bydlení, sociální
dávky apod.
6%

Zdraví a bezpečí, podpora
seberealizace a samostatnosti
7%

Rodičovské kompetence, podpora
rodiny
1%

Ochrana práv, uplatňování
oprávněných zájmů
22%

Práce dborníků z oblasti práva,
psychoterapie a mediace
9%
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Odborné sociální poradenství
Jeden z nich byl tak úspěšný, že insolvenci zvládl uhradil za
2 roky, a to ve 100 % výši svých závazků, jelikož si našel práci
v Německu. U tří podaných oddlužení byla insolvence zrušena,
jedno byli manželé, kteří vstoupili do oddlužení společně, ale
manžel ukončil po podání návrhu pracovní poměr a nedoložil
nový.
Jedné klientce zemřel dárce, který jí s dluhy pomáhal. Jeden
klient insolvenci nezvládl, vznikla u něj nová pohledávka, tuto
neuhradil a nyní nechce dále spolupracovat. Všem klientům, i
těm kteří situaci nezvládli se snažíme dále pomoci v hledání
cesty. Dvě z klientek vyřešením své dluhové situace překročily
minulost a s oddlužením otevřely cestu k novému šťastnějšímu
životu. V momentě, kdy si vyřešily své dluhy, se vdaly a začaly
žít spokojenější a hlavně klidnější život bez obav z exekutorů.
Od 1.7.2019 je Sociální poradna Jirkov realizátorem projektu
podpořené z EU dotace CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011544
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“. V rámci projektu byly vybudovány a jsou
v provozu 2 nové ambulantní poradny na adrese Krušnohorská
1675 a Ervěnická 1147.
Od jejich otevření oslovilo poradny 277 zájemců, 49 z nich se
stalo klienty projektu, pomáháme jim řešit jejich tíživou finanční
situaci spojenou s dluhy.
V rámci projektu bylo podáno 11 návrhů na oddlužení, 17 klientů
projektu mělo ke konci roku 2019 návrh rozpracován, u jednoho
klienta se situaci podařilo vyřešit prodejem majetku a splátkovým
kalendářem.
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Odborné sociální poradenství
Statistické údaje služby OSP k 31.12.219
2019
Pohlaví

2017

2018

ženy

354

muži
celkem

Podané návrhy na
oddlužení

376

Základní
síť
446

Projekt od
1.7.2019
29

226

268

319

20

580

644

814
2019

2017

2018

Základní
síť

Projekt od
1.7.2019
11

48
celkem

34

43

2017

2018

právní poradenství

61

69

psychologické poradenství

114

113

Poradenství odborníků

Provedené osobní
intervence

59
2019
Základní
Projekt od
síť
1.7.2019
0
56
37

126

2019
2017

2018

Základní
síť
5299

celkem

Příběh pana Jaromíra

4420

4874

Projekt od
1.7.2019
605

S panem Jaromírem jsme začali spolupracovat v létě 2018, přišel ve velmi
tíživé situaci, v existenční nouzi spojené s dluhy. Je neslyšící, odezírá,
mluvenému i psanému slovu rozumí. Přivedly ho obavy, že by vlivem svých
neuhrazených závazků mohl přijít o byt. Vlastní podíl na družstevním bytě.
Přivedla jej nouze, že by s handicapovanou dcerou neměl kde být. Jeho
zdroje byly invalidní důchod a příspěvek na péči. Práci nemá, jeho prací je
péče o svou nezletilou dceru. Po úrazu je handicapovaná, odkázána
na invalidní vozík, plně závislá pomoci a denní péči otce. Měl dluhy
cca ve výši 142.000 Kč.
Vzhledem k jeho majetkovým poměrům neměl možnost vstoupit
do oddlužení, protože nebyl schopen ze svých příjmů uhradit 30 % svých
závazků. Pomohli jsme mu najít cestu, jak navýšit příjem. Pomohli jsme mu
najít v jeho okolí oporu, kterou nečekaně našel v bývalé manželce. Ta se
zavázala, že mu měsíčně pomůže s dluhy částkou 900 Kč. Přišel první
velký úspěch, pan Jaromír mohl podat návrh … Tím naše pomoc a podpora
neskončila. Pomáháme mu v komunikaci s insolvenčním správcem i úřady.
Jsme pro Jaromíra uši i ústa, která jasným hlasem brání jeho práva,
pomáháme zprostředkovávat tlumočníka pro potřebná jednání, na jednání
jej dle potřeby doprovázíme.
Od první návštěvy Jaromír získal podporu ve výši 28 hod, v průběhu
31 vedených konzultací, práce na jeho návrhu na oddlužení trvala necelých
11 hodin. Do konce roku 2019 uhradil svým věřitelům 11,11 %. Na konci
5-ti leté lhůty (v březnu 2024) se předpokládá, že uhradí 73,67 %. Stále
jsme v kontaktu, Jaromír je spokojený, má jistotu, že o byt nepřijde.

5904
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Řízení kvality
Řízení kvality
V sociálních službách kvalita znamená
plnění veškerých požadavků legislativy a
oprávněných
požadavků
těchto
zainteresovaných stran: klient, rodina a

Organizace, řízení a plánování kvality je
postavena na pravidle, že úspěšnost
organizace
je
plně
závislá
na kompetencích lidí, kteří v ní pracují.
Základním kamenem pro vytvoření
efektivní a fungující organizace bylo před
lety zavedení procesního řízení, které
stojí pevně na třech pilířích. Pracujeme
se třemi základními lidskými zdroji –
vlastnostmi, postoji a schopnostmi, které
mají zásadní dopad na kvalitu práce.

V roce 2019 MěÚSS Jirkov udržoval
zavedený systém managementu kvality
efektivním
zlepšováním
svého
blízcí klienta, zřizovatel, MPSV, KÚ ÚK,
dosavadního systému, jeho procesů a
ZPČR,
zaměstnanci,
spolupracující
činností v souladu s ISO 9001. Úsek
instituce a organizace, obchodní partneři,
řízení kvality systematicky pracuje
dodavatelé, externí spolupracovníci,
od roku 2014. Úsek je odpovědný
kooperující lékaři, apod.
za implementaci, kontrolu a rozvoj
jednotného systému
řízení kvality, který
V MěÚSS jsou uplatňovány tyto standardy / normy
v sobě
zahrnuje
systémů řízení kvality:
naplnění
výše
 ČSN EN ISO 9001 (datum platnosti do 5.1.2021)
uvedených
legislativních
 Vážka (datum platnosti do 26.11.2020)
požadavků kladených
 Systém certifikace kritických bodů HACCP
na
MěÚSS
jako
 Značka kvality v sociálních službách (datum
zaměstnavatele
a
platnosti do 1.4. 2022)
poskytovatele
sociálních služeb.

Mezi sledované indikátory patří zejména
identifikované dílčí neshody, mimořádné
události, dekubity, výskyt a prevence
pádů a zranění při pádech, spokojenost
klientů, spokojenost zaměstnanců a
stížnosti.

Čím větší organizace, tím důležitější je
dobře řídit procesy. Od procesů
podpůrných, administrativních až po ty
realizační. Laicky lze říci, že jasně
stanovujeme minimum, optimum a
maximum, které pro daný proces
znamená dobře odvedenou práci.

Systémově
hodnotíme
neshody
vyskytující se v rámci provozu MěÚSS,
které se svým charakterem a dopadem
vymykají a jsou pro zajištění kvality
významné.
Důležitým
kritériem
hodnocení je dopad na klienta či
organizaci. 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.

Sledujeme, kontrolujeme a pravidelně
vyhodnocujeme
vybrané
indikátory
kvality, které nám poskytují zpětnou
vazbu o kvalitě nastavených procesů
i spokojenosti klientů a zaměstnanců.
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Pochvaly
Pochvaly a poděkování jsou z 90 % za poskytovanou
péči, starostlivost, pěkný přístup, obětavost, vzornou
práci apod. Rodiny a blízcí je mohou napsat do knih
pochval, námětů a stížností na recepcích, dát
do anonymních schránek v zařízeních, odevzdat osobně
i zaslat písemně dopisem či emailem. Často od rodin a
blízkých našich klientů dostáváme také tištěná
poděkování – přáníčka.
Některá poděkování jsou také za akce, a to jak od klientů
a rodin, tak od profesionálů a kolegů, a to zejména
za naši konferenci. Za konferenci jsme obdrželi mnoho
ústních poděkování a 4 písemné.

Stížnosti

Pochvala
„Rád bych touto cestou poděkoval a vyjádřil
uznání pečovatelkám (pozn.: terénní
pečovatelské službě). Přes psychickou
náročnost své práce a velké časové
vytížení, jsem nikdy nezaznamenal, že by
mě pečovatelka odbyla či opomenula. Vždy
se mi snaží pomoci, jak nejlépe mohou a
vždy se pokusili vyjít maximálně vstříc mým
potřebám. Svou práci dělají zodpovědně,
svědomitě a srdcem. Jsem velmi rád, že mi
pomáhají.“ klient Pečovatelské služby

Pochvala
„Dobrý den, mnohokrát děkuji za opravdu
velmi
krásný
zážitek
z konference.
Vzhledem k rokům stráveným v sociálních
službách, musím konstatovat, že obsah
konference mohu zařadit na VIP místo ve
všech podobných akcích, které jsem zažila.
Gratuluji k výběru přednášejících a děkuji
za rozsah informací, které jsme mohli
načerpat. účastnice konference

Poděkování od klientů

2017

2018

2019

pochvaly

67

114

116

podněty

2

6

12

stížnosti neoprávněné

0

0

10

stížnosti oprávněné

2

4

5

V roce 2019 bylo přijato celkem 15 stížností z toho
10 bylo po prošetření uzavřeno jako neoprávněné
stížnosti.
U neoprávněných stížností na Odbornou poradnu se
jednalo ve všech 4 případech, o stížnost klienta
na obsah konzultace s odborníkem. Tyto stížnosti se
pravidelně každý rok opakují. Někteří klienti nechtějí
slyšet radu právníka, odborného poradce v oblasti dluhů
ani sociálního pracovníka, která je v rozporu s jejich
přesvědčením. V praxi poradny se opakují situace, kdy
v rámci pomoci péče o děti a
rozvodu si na naší práci
písemně stěžuje druhá
strana (tedy protistrana
našeho
klienta,
který
u soudu na základě našich
rad uspěl).

Pochvala
„Pochvala s
všem
zaměstnancům. Moc děkujeme
za vzornou péči a hezký přístup
o naši sestru, paní …. Pěkné
dny. Díky!!“ bratři klientky
Domova pro seniory
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Řízení kvality
pochvaly

podnět

stížnosti neoprávněné

stížnosti oprávněné

DOZP

9

1

2

0

DZR

26

3

2

0

OS

16

4

0

0

DS

16

0

1

0

PS

8

0

0

4

OSP

7

0

4

0

Zbylé úseky a organizace celkově

34

4

1

1

2019

Pochvala

Pochvala

„Děkuji za Vaší péči a starostlivost o moji
maminku…
Zároveň
oceňuji
Vaši
obětavost, trpělivost. Jste profesionálové.“
dcera klientky DZR

„Tímto Vám velice děkuji za Váš přístup,
služby a práci, kterou v MěÚSS vykonáváte.
Ve vašem zařízení je maminka… a
za krátký pobyt na odlehčovací službě
udělala neskutečné pokroky. Děkuji ještě
jednou za Vaši práci, kterou vykonáváte a
zároveň Vám přeji hodně dalších
spokojených rodin, jako jsme my.“ dcera
klientky Odlehčovací služby

„Buďme měřítkem
kvality. Někteří lidé
nejsou zvyklí na prostředí,
kde se kvalita očekává.“
STEVE JOBS

Poděkování od klientů

Neoprávněná stížnost
Na DS se stížnost týkala přístupu
všeobecné sestry ke klientce, a to věci
volání RZ služby a objednávání k lékaři.
Klientka vyžaduje opakovaně lékařskou
péči, a to i bez zjevné potřeby, taktéž
volání RZ. Sestra svědomitě zjistila stav
klientky a odborně vyhodnotila situaci.
K volání RZ nebylo přistoupeno, jelikož se
nejednalo o zdravotní problémy.
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Závěr
Závěr
Na stránkách výroční zprávy není možné
získat kompletní přehled o tom, co
všechno se v organizaci událo ve
sledovaném roce. Výroční zpráva, se
kterou jste se seznámili, obsahuje jen
malou částí toho, na čem se v loňském
roce intenzivně pracovalo. Obsahuje jen
malou část toho, co se podařilo.
Každý úspěšně splněný úkol je vždy
velkým úspěchem týmu, který se skládá
z mnoha profesí. Všem pracovitým a
odpovědným
kolegům
patří
jako
každoročně velké poděkování, za
náročnou
a
vyčerpávající
práci.
Poděkování patří i jejich rodinám a
partnerům,
kterým
naši
směnoví
kolegové a kolegyně chybí doma
o víkendech a v době svátků.
Děkuji všem, jejichž zásluhou je MěÚSS
silnou profesionální organizací s hrdými
zaměstnanci, kteří mohou, chtějí a umí
poskytovat
profesionální
služby
s přidanou hodnotou lidskosti a zájmu
o potřeby jedince.
Děkuji všem sponzorům, kteří přispěli
ke zkvalitnění života našich klientů a díky
jejichž finančním prostředkům jsme
v předchozím
roce
mohli
rozšířit
vybavení a doplnit techniku a vybavení,
které pomáhá a usnadňuje práci.

A neskromně věřím, že zůstanou i nadále
ochotni podporovat naše seniory.
V roce 2019 se podařilo posílit příjmovou
část rozpočtu o více jak 730 tis. Kč, které
jsme získali sponzorským darem,
reklamou a bonusy od dodavatelů.
Děkuji dobrovolníkům a také pedagogům
jirkovských škol a školek. Těm patří
poděkování za to, že v roce 2019 pomohli
prohlubovat mezigenerační spolupráci a
pravidelně navštěvovali naše zařízení.
Na závěr 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. Zároveň mi dovolte
ještě jednou co nejsrdečněji poděkovat
všem pracovitým a zodpovědným
kolegyním a kolegům za profesionálně
odváděnou práci a za vysoké pracovní
nasazení v průběhu celého roku. Jsem si
vědoma, že naše úspěchy jsou
podloženy dennodenní tvrdou prací a
závisí na práci každého jednotlivce.

Za každým, bytˇ malým
krůčkem dopředu je kus
náročné a odpovědné práce,
která se mnohdy nevejde jen
do pracovní doby.

Mgr. Eva Šulcová
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Příloha 1: Kulturní akce roku
Příloha 1: Kulturní akce roku
Únor 2019
Duben 2019

Vladimír Pecháček
Masopustní zábava

Vystoupení prvňáčků
Velikonoční zábava

Květen 2019
Vernisáž akademické malířky Mileny Talaváňové-Pilné

Slavnostní otevření kinokavárny

Vystoupení Olgy Lounové a Jitky Asterové
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Příloha 1: Kulturní akce roku
Červenec 2019

Červen 2019
STŘEDOVĚK
vystoupení žáků 1. ZŠ

Beseda „V čem jsme jezdili“ – Veteran Club

Vladimír Pecháček
Vystoupení prvňáčků

Září 2019
25 let vzniku domova Mládežnická

DUBFEST- 2. ročník festivalu
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Příloha 1: Kulturní akce roku
Listopad 2019

Říjen 2019
Halloweenská zábava

Písně Karla Hašlera
v podání Karla Šedivého

Taneční terapie

Cimbálová muzika Dušana Kotlára

Saint Sebastian

Halloweenská zábava
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Příloha 1: Kulturní akce roku
Prosinec 2019
Vánoční setkání s rodinnými příslušníky
s hosty Jiřím Krampolem a Šimonem Pečenkou

Vánoční zábava

Silvestrovská zábava
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Příloha 2: Ježíškova vnoučata
Příloha 2: Ježíškova vnoučata
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Příloha 3: Kulturní akce pro zaměstnance
Březen

Leden

Kino Svět Chomutov – „Skrytý potenciál ženy“ spojený
s dražbou kabelek ve prospěch Spolku PROHANDICAP Jirkov

Firma PULS pořad „ŽENY SOBĚ“ spojený s dražbou kabelek ve prospěch Spolku PROHANDICAP Jirkov

Duben
Divadlo Kalich Praha - „Moje hra“

Květen
Divadlo Jirkov – „Vystoupení Uršuly Klukové“
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Příloha 3: Kulturní akce pro zaměstnance

Já myslím, že civilizace není dobrá,
když je bez kultury. Člověk potřebuje
ke štěstí a spokojenosti nejenom
pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura
a civilizace musí jít ruku v ruce.

Červen
Hrad Hněvín – „Divadelní léto“

JAN WERICH
Červenec
Jirkov – „Jirkov na grilu“

Září
Divadlo Most – „60´s aneb šedesátky“

ZOO Plzeň – „Dětský den“
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Příloha 3: Kulturní akce pro zaměstnance
Říjen
Listopad

Divadlo Most – „Splašené nůžky“

Společenský večer

Divadlo Chomutov – „Halina Pawlowská“

Prosinec

Divadlo Teplice – koncert „Melody Makers“ Ondřej Havelka

Divadlo Teplice – koncert „Film music tour 2019“
Divadlo Broadway Praha – „Muž se železnou maskou“
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Loga
Loga
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