Úvodní slovo
ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, Vážení pánové,
každoročně Vám předkládám výroční zprávu Městského
ústavu sociálních služeb, která obsahuje souhrn
informací za uplynulý rok. Rok 2020 byl rokem, který se
nesl ve znamení coronaviru. Ve stínu pandemie, která
ochromila celý svět a významně zasáhla do životů jak
klientů, tak zaměstnanců. Skoro celý rok jsme se
nacházeli v zajetí nouzového stavu, z důvodu
neúprosného šíření pandemie COVID-19.
Pokud se ohlédneme zpět musím konstatovat,
že uplynulý rok byl ve všech směrech neskutečně
náročný. Na pozadí pandemie, která byla všudy přítomná
přinesl rok 2020 nové výzvy, na které nebyl nikdo
připraven. V první jarní vlně pandemie se podařilo udržet
všechny služby MěÚSS bez výskytu nemoci COVID-19.
V polovině října epidemie zasáhla plnou silou v objektu
U Dubu. Ze dne na den jsme se ocitli v situaci, která pro
nás všechny byla nová, neznámá a vyčerpávající.
Nejistota, strach, bezmoc a prohlubující se beznaděj byly
s námi dnes a denně. Nejhorší byla zákeřnost, se kterou
se nemoc šířila a jakým způsobem poškozovala zdraví
našich klientů. Nevyzpytatelný průběh nemoci, zákeřnost
a její virulicita ovlivňovala i život zaměstnanců.
U Dubu pomohla Armáda ČR, nemohli jsme riskovat
rozšíření nemoci do objektu Mládežnická, a tak nezbylo
nic jiného než se obrátit na vojáky.

V objektu Mládežnická se dařilo držet prostředí
bez infekčního viru až do druhé poloviny prosince 2020.
Po Vánocích se i tam rozjel maraton nových záchytů
nemoci, a to jak u personálu, tak u klientů.
Co nám rok hrůzy s Covidem dal a co nám vzal? Naučili
jsme se pracovat v infekčním prostředí, bezpečně
používat ochranné pomůcky, v případě infekčních klientů
využívat bariéry. Hodně jsme se učili průběžně, čerpali
z různých zdrojů. Nikdo z nás nepracoval na infekčních
odděleních, a tak setkání s Lékaři bez hranic, kteří se
na svých misích setkávají s různými infekčními
nemocemi, včetně Eboly, bylo poučné. Přijeli, aby nám
v nejtěžší době pomohli nastavit čisté a špinavé zóny, aby
nám ukázali, jak se bezpečně svlékat a oblékat
v prostředí, kde virová nálož na přelomu října a listopadu
byla vysoká. Přijeli na pozvání, prošli celý objekt
a společně s námi zóny na jednotlivých patrech nastavili.
Byla to velká pomoc a využili jsem ji naplno na konci
roku, kdy se onemocnění rozšířilo i v objektu
Mládežnická. Stejně jako uvedená nezisková organizace
Lékařů bez hranic, tak mise vojáků přispěli k tomu, že se
nám vcelku rychle podařilo stabilizovat situaci a dostat
šíření viru pod kontrolu. Druhou vlnu v objektu
Mládežnická jsme díky nim už zvládli dostat pod kontrolu
sami.

Možná v dobách „klidu“ si ne úplně všichni uvědomovali,
že poskytování sociálních služeb je zodpovědný
a náročný, a i nebezpečný úkol. Pandemie ukázala, jak
těžká, náročná a vyčerpávající je práce všech
zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách.
Málokdo si uvědomoval, co vše je třeba dělat pro
zabezpečení potřeb těch nejzranitelnějších. Nejtěžší bylo
vyrovnávat se se zákeřností viru, který napadal jak
křehké seniory, tak zaměstnance. S hrdostí musím
konstatovat, že všichni kolegové a kolegyně napnuli své
síly, aby pomohli chránit životy klientů. Radikálně omezili
své kontakty, byli vždy k dispozici, aby nahradili své
nemocné kolegy. S lítostí a slzami v očích se loučili
s těmi, kterým jsme pomoci nemohli. Statečně pečovali
o všechny, kteří péči potřebovali.
Jsem si jista, že nyní je jen málo lidí, kteří by nesouhlasili
s tím, jak náročná fyzicky, a hlavně psychicky tato práce
je. 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
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Základní údaje o společnosti
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Právní forma: Příspěvková organizace

Název organizace: Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 46787682

Příspěvková organizace MěÚSS Jirkov byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb. Vznikla delim itací Okresního
ústavu sociálních služeb ve Vejprtech, usnesením Zastupitelstva města Jirkova ze dne 8. 9. 1992 s účinností od 1. 1. 1993 na
dobu neurčitou.

Daňové identifikační číslo: CZ46787682

Poskytovatel

Sídlo organizace: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov

sociálních

Statutární zástupce: Mgr. Eva Šulcová

služeb:

registrace sociálních služeb, vydaná
dne 18. 7. 2007 pod č. j. 2645/SZ/2007

Krajským

úřadem

Ústeckého

kraje

Telefon: +420 474 684 431, +420 474 684 432
Datová schránka: ygz8ynn
Email: info@meussj.cz
Webové stránky: www.meussj.cz

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

Další předměty činnosti:
▪

▪

Poskytování ambulantní diagnostické, léčebné
preventivní a poradenské péče:
• ošetřovatelství
• fyzioterapie
Provozování ubytovacích služeb pro seniory a
zdravotně postižené v objektu na adrese Jirkov
Mládežnická 1753

Doplňková činnost:
▪
▪
▪

Hostinská činnost
Praní a mandlování prádla
Vzdělávání a školení
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Základní údaje o společnosti

Organogram společnosti – platnost od 1.7.2020
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Hospodaření organizace
HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Hospodaření organizace v roce 2020, tak jako všechny
sféry života, významně ovlivnila pandemie nového
koronaviru. Původní rozpočtovaná částka 127 mil. Kč
byla několikrát upravována, až skončila na úrovni 143 mil.
Kč. Náklady na drogerii a zejména na zdravotní materiál
rostly. Nákupy roušek, respirátorů, ochranných obleků,
dezinfekcí se neustále stupňovaly.

Starost o nejzranitelnější část obyvatelstva byla denně
popularizována, ale zároveň s tím bylo poukazováno na
enormní zátěž pracovníků v sociálních službách. V této
souvislosti vznikly různé dotační programy v rámci,
kterých byli odměněni i naši pracovníci.

a odborného poradenství. Naše výnosy obohatily také
další prostředky z projektu Cesta z dluhů, věcné i
finanční dary, příspěvky z úřadu práce, či peníze z nově
založeného transparentního účtu.

Požádali jsme a poté od ministerstev prostřednictvím

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

2017

2018

2019

2020

nelékařský zdravotnický pracovník

26 438

26 839

31 654

34 412

40 335

přímý obslužný personál

16 313

18 136

22 305

22 558

28 326

sociální pracovník

20 527

24 391

26 933

32 239

32 299

dělnické profese

14 430

15 310

17 002

18 481

22 140

THP pracovníci

25 949

26 245

34 077

36 984

37 904

Přestože jsme se domnívali, že po těžším jarním období
dojde k uklidnění celého pandemického vývoje, nestalo
se tak a v podzimních měsících jsme byli opět
koronavirem zasaženi. V důsledku toho opětovně rostly
provozní náklady, ale také v souvislosti s nižší obložností
na pobytových službách klesaly naše vlastní příjmy.
Sociální služby se spolu se zdravotnictvím v tomto
období staly celospolečensky sledovaným oborem.

krajů obdrželi dva dotační tituly na odměny
pro pracovníky v sociálních službách ve výši 5.601,8 tis.
Kč a pro zdravotní profese ve výši 735,4 tis. Kč. Níže
budou zmíněny i další dotace, díky nimž jsme byli schopni
toto složité období překonat. Byly to například
prostředky na dofinancování výpadku zdrojů, nákup
potřebných DHM, drogerie, zdravotnického materiálu,
testů, rozvoj sítě v rámci pečovatelské služby
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Hospodaření organizace
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 2020 téměř 112mil. Kč, tedy cca 80 %.
Osobní náklady
Částka v Kč
platy včetně náhrad a příplatků
z toho příplatek:

81 843 560
práce v sobotu a neděli

2 536 962

práce o svátcích

1 317 365

Největšími zdroji v naší organizaci jsou dotace od Ústeckého kraje (Velký dotační
program - 43.950 tis. Kč) dotace zřizovatele 15,5 mil. Kč, platby od našich klientů, které
v roce 2020 činily cca 70 mil. Kč. Neméně významnou položkou jsou úhrady
od zdravotních pojišťoven.
V roce 2020 jsme od Krajského úřadu v Ústí nad Labem obdrželi dotace v celkové výši
44 272 948 Kč. Zbývající část osobních nákladů jsme museli hradit z ostatních zdrojů, sem
patří například příjmy od zdravotních pojišťoven, příjmy z příspěvku na péči atd.
Jak již bylo zmíněno, největší nákladovou položkou byly v roce 2020 opětovně mzdové
náklady, které činily 111 497 296 Kč (mzdy 81 843 560 Kč a zákonné sociální pojištění
a zákonné sociální náklady 29 653 736 Kč), přičemž stejné náklady za rok 2019 činily
96 936,40 tis. Kč (69 184,5 tis. Kč a odvody 27 751,9 tis. Kč). Nutno ale podotknout,
že v této částce jsou obsaženy tzv. „Covidové odměny“ ve výši 6.336,7 tis. Kč.

práce v noci

921 399

Růst mzdových nákladů je každoročně pro naši organizaci největší zátěží.

nepřetržitý provoz

330 495

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 6,6 mil. Kč. Zrealizovali jsme nákupy DHM od 3tis. Kč do 40tis.Kč
v celkové výši 1,4 mil. Kč (část těchto nákladů ve výši 310,2 tis. Kč byla pokryta z Malého
dotačního programu 2020). Jednalo se zejména o nábytek do pokojů, germicidní lampy,
malé pračky, myčky, matrace, různé manipulační vozíky, vozíky na léky, dávkovače
na dezinfekční prostředky a mýdla, počítače, telefony a set-top boxy, které byly uhrazeny
také z dotačního programu.

ztížené pracovní prostředí

1 921 326

náhrady v době nemoci

1 097 014

odměny COVID-19

4 749 811

zákonné sociální pojištění k odměnám COVID-19
zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální)
zákonné sociální náklady (FKSP)
jiné sociální pojištění (povinné pojištění pracovních úrazů)

1 586 889
25 353 984
2 383 240
329 623

V obtížném roce 2020 jsme minimalizovali opravy prostřednictvím dodavatelských firem.
Hospodářský výsledek se v roce 2020 blížil k nule (1 447,02 Kč).

STR. 7

Hospodaření organizace
Vyúčtování nákladů jednotlivých středisek – bez odměn z programu COVID
Služba

Náklady
celkem
Kč

Vlastní výnosy
Kč

Dotace
celkem
Kč

Hospodářský
výsledek
Kč

Domov pro seniory

41 368 923

23 932 126

17 436 797

0

Domov pro osoby se zdr. postižením

24 030 075

12 838 754

11 191 321

0

Domov se zvláštním režimem

41 521 599

25 523 787

15 997 812

0

Pečovatelská služba

5 641 920

1 790 798

3 851 122

0

Odlehčovací služba

15 281 191

3 875 976

11 405 215

0

Odborné sociální poradenství

4 761 767

45 479

4 716 288

0

Dům s pečovatelskou službou

1 933 482

1 790 202

144 727

1 447

V roce 2020 jsme též pokračovali v realizaci 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 2020 byla z tohoto projektu
proúčtována částka 2.756,0tis. Kč. Z úřadu práce jsme
loni inkasovali částku 405,2 tis. Kč. Výnosy byly sice

v roce 2020 naplněny mírně nad alikvotu upraveného
plánu, ale jsou nižší ve srovnání s rokem 2019. Tržby
za pobyt, stravu a péči oproti roku 2019 poklesly
z 56 227,7 tis. Kč na 55.236,6 tis. Kč zejména díky
poklesu počtu ubytovaných klientů. Pandemie COVID19 negativně ovlivnila život všech klientů i zaměstnanců.
Výkyvy
v hospodaření
částečně
sanoval
stát
prostřednictvím svých ministerstev a krajského úřadu
Ústeckého kraje. Přehled všech dotačních programů je
uveden na následující stránce. Ostatní výnosy jsou
tvořeny zejména výnosy od zdravotních pojišťoven.
I přesto, že od roku 2019 výnosy narostly z částky
11 189,80 tis. Kč na částku 11 608,00 tis. Kč, finanční
dopad této skutečnosti do hospodaření organizace není
adekvátní. V důsledku toho, že VZP nehradí celou

fakturovanou částku, celý rok hradí pouze měsíční
zálohy, jejichž výši si určí sama a následně při vyúčtování
významně pokrátí naše nároky, narůstají naše pohledávky
vůči ní a nedostává se nám dostatečného cash flow.
V roce 2020 jsme vytvořili další opravné položky ve výši
1.284, 0tis.Kč.
Naše vysoké nedoplatky z předcházejících let byly řešeny
soudním sporem s VZP. 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.
Z posledních informací od našeho právního zástupce
i v důsledku celospolečenské situace ovlivněné pandemií
novým koronavirem jednoznačně vyplývá, že soudy
neuznaly náš oprávněný požadavek a s ohledem na další
možné dopady vůči VZP a celému zdravotnímu systému
přijaly rozhodnutí naší žalobě nevyhovět. V následujících
letech se obrátíme na zřizovatele s požadavkem
na vyřešení nedobytných pohledávek formou odpisu
v souladu s výší vytvořených opravných položek.
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.
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Hospodaření organizace
Náklady a výnosy v Kč
Náklady

Kč

Výnosy

501 – materiál

12 532 045,64

502 – energie

6 605 510,21

506 – aktivace dlouhodobého majetku
511 – opravy

-75 644,95
1 998 379,41

602 – služby

Kč
69 747 735,06

603 – pronájem

205 852,15

648 – převod z fondů

985 982,09

649 – ostatní

510 846,16

512 – cestovné

30 519,00

664 – výnosy z přecenění reálnou hod.

513 – náklady na reprezentaci

27 085,00

celkem

600,00
71 451 015,46

518 – služby

5 188 525,96

521 – mzdy

81 843 560,00

672 – ÚP

524 – zákonné sociální pojištění

26 940 873,00

672 – kraj

43 950 000,00

672 – zřizovatel

15 500 000,00

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

329 623,00
2 383 240,28

405 251,00

672 – projekt Cesta z dluhů

10 520,00

672 – malý dotační 2020

207 526,75

672 – odměny COVID PP

1 599 041,31
724 312,00

672 – odměny COVID SZP
672 – dofinancování I. a II.

2 755 922,21
310 210,00
5 601 268,00
735 381,82
2 216 081,00

553 – prodaný dlouhodobý majetek

0,00

672 - testování

69 452,00

555 – rezervy

0,00

672 – DVB-T2

12 738,00

556 – opravné položky

1 283 978,23

672 – rozvoj PS + OSP

33 722,15

558 – drobný majetek

1 462 593,78

672 – transfer z odpisu

52 094,00

Náklady

celkem

143 091 688,62

Výnosy

celkem

Hospodářský výsledek = zisk

143 093 135,64

1 447,02 Kč
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Rozdělení dotací po službách
Dotace

Odlehčovací
služba

Pečovatelská
služba

Domov pro
seniory

Domov pro osoby
se zdr. postižením

Odborné sociální
poradenství

Domov se zvl.
režimem

Celkem

velký dotační program

6 850 000 Kč

2 300 000 Kč

11 950 000 Kč

7 150 000 Kč

900 000 Kč

14 800 000 Kč

43 950 000 Kč

malý dotační program

49 710 Kč

0 Kč

80 970 Kč

72 870 Kč

0 Kč

106 660 Kč

310 210 Kč

0 Kč

0 Kč

12 738 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

12 738 Kč

6 899 710 Kč

2 300 000 Kč

12 043 708 Kč

7 222 870 Kč

900 000 Kč

14 906 660 Kč

44 272 948 Kč

3 955 877 Kč

1 391 529 Kč

4 759 878 Kč

3 564 071 Kč

1 060 365 Kč

623 553 Kč

Úřad práce

0 Kč

80 200 Kč

109 933 Kč

163 686 Kč

0 Kč

51 432 Kč

405 251 Kč

MPSV-Cesta z dluhů

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2 755 922 Kč

0 Kč

2 755 922 Kč

MMR-Rozvoj infrastr.

0 Kč

53 595 Kč

0 Kč

0 Kč

32 221 Kč

0 Kč

85 816 Kč

728 576 Kč

314 922 Kč

1 629 857 Kč

1 072 506 Kč

195 550 Kč

1 659 857 Kč

5 601 268 Kč

MZ-odměny COVID

43 376 Kč

0 Kč

253 185 Kč

177 774 Kč

0 Kč

261 047 Kč

735 382 Kč

MPSV-dofinancování

953 442 Kč

0 Kč

595 899 Kč

206 561 Kč

0 Kč

460 179 Kč

2 216 081 Kč

1 940 Kč

0 Kč

43 068 Kč

0 Kč

0 Kč

24 444 Kč

69 452 Kč

12 582 921 Kč

4 140 246 Kč

19 435 528 Kč

12 407 468 Kč

4 944 058 Kč

17 987 172 Kč

71 497 393 Kč

přechod na DVB-T2
celkem kraj:
zřizovatel město Jirkov

MPSV-odměny COVID

MPSV-testování
dotace celkem

15 355 273 Kč*

* Částka 144 727 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
Personální zajištění
Pro rok 2020 měl MěÚSS Jirkov schválený fyzický počet
zaměstnanců organizace pro účely personálního
zabezpečení v základní síti 211 + 1, v rozvojové síti +3,
celkem tedy 215. Zaměstnanci MěÚSS poskytují služby

Věková pásma k 31. 12. 2020
(průměrný věk zaměstnanců: 45,2)
32%
9%

30 - 39
2%

14%
17%

především zvýšenou poptávkou po volných pracovních
místech z důvodu propouštění hlavně v podnikatelském
sektoru.

do 19
20 - 29

26%

požadavky na dovednosti, znalosti a osobnostní
předpoklady pracovníků. Základním nástrojem řízení
organizace je vedení / řízení lidí a procesů,
koordinace podřízených zaměstnanců a realizovaných
procesů, jak je popsáno výše. Systém řízení organizace
je postaven na dodavatelsko-odběratelských vztazích
uvnitř organizace. Odběratelem jsou registrované
sociální služby – střediska, úseky jsou vůči střediskům
postaveny do role dodavatelů. Výše uvedené
dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou znázorněny
v dokumentu Organizační struktura R05/P01.

40 - 49
50 - 59
60 a více

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
Genderové složení zaměstnanců k 31.12.2020

klientům nejen v pobytových službách, ale i v Domě
s pečovatelskou službou, klientům v terénu a také
v sociální poradně. Na zajištění provozu organizace
se nemalou měrou podílejí i ostatní zaměstnanci, a to
zaměstnanci recepcí, stravovacích provozů, úklidu,
prádelen a údržby. Personální zajištění služeb vychází
z konkrétních potřeb klientů, které jsou prioritním
vodítkem při vytváření pracovních týmů a nesou

Ženy

Muži

87 %

13 %

vedením personalisty organizace. V roce 2020 prošlo
interní databází uchazečů o zaměstnání celkem 741
uchazečů. Toto poměrně vysoké číslo bylo způsobeno

V MěÚSS Jirkov proběhlo v roce 2020 dohromady
42 výběrových řízení pro obsazení různých volných
pracovních pozic. V rámci těchto výběrových řízení byla
případně účastníkům nabídnuta i jiná volná pracovní
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místa, kde by mohly lépe uplatnit své znalosti, dovednosti
a schopnosti.

Vzdělávání zaměstnanců

Personální situaci v roce 2020 také ztěžoval fakt,
že mnozí zaměstnanci byli v karanténě či přímo nakaženi
COVID-19, popř. čerpali ošetřování členů rodiny v době
uzavření mateřských a základních škol. Ani našemu
zařízení se nevyhnuly potíže spojené s nedostatkem
personálu. V těchto chvílích
jsme
využili
pomoci
od Armády
ČR,
dobrovolníků,
studentů
středních a vysokých škol
v rámci pracovních povinností
a zvýšeného počtu brigádníků.
Využili jsme také možnost
dočasného
přidělení
zaměstnanců
z uzavřeného
zámku Červený Hrádek.

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

Dotační programy
V roce 2020 jsme zaměstnali
2 uchazeče o zaměstnání
dlouhodobě evidovaných na Úřadu práce ČR v rámci
dotačních programů (1x projekt Flexibilně do práce, 1x
projekt Outplacement v Ústeckém kraji). Tito pracovníci
obsadili v podpořených pracovních místech pozice
pracovníků v sociálních službách.

V roce
2020
probíhalo
vzdělávání
zaměstnanců
formou akreditovaných kurzů
či různých školících akcí.
Všechny vzdělávací akce
probíhaly
za zpřísněných
podmínek např. v omezeném
počtu
posluchačů
nebo
on-line formou. S ohledem
na veškerá opatření přijatá v epidemiologické situaci
a vůbec celkovou délku trvání těchto mimořádných
opatření, jsme byli nuceni u některých zaměstnanců
stanovený zákonný rozsah 24 vzdělávacích hodin
za kalendářní rok pokrátit v souladu se stanoviskem
Ministerstva práce a sociálních věcí.

V roce 2020 jsme umožnili celkem 4 zaměstnancům
pracujících v přímé péči získat kvalifikaci pracovníka
v sociálních službách účastí na kvalifikačním kurzu.
Naše organizace každoročně poskytuje odbornou praxi
studentům Střední školy technické, gastronomické
a automobilní Chomutov (obor Pečovatelské služby).
V roce 2020 jsme pomohli získat odbornou praxi také
dvěma studentkám Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem a jedné studentce Univerzity Hradec
Králové.
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 jejich
všeobecnému profesionálnímu rozvoji a rozšiřovat jejich
dovednosti. Cílem supervize tak má být vyšší uspokojení
z práce, zvýšení její kvality a efektivity a prevence
profesního vyhoření.
K celkovému zajištění kvalitních služeb poskytovali
zaměstnancům MěÚSS Jirkov supervize v roce 2020 tři
externí supervizoři, a to jak skupinové supervize pro
samostatné pracovní týmy, tak individuální supervize pro
podporu vedoucích zaměstnanců či krizové intervence,
konzultace a podporu jednotlivým pracovníkům.
O zprostředkování individuální supervize si mohou
zaměstnanci zažádat také v případě vzniku jakékoli
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mimořádné události nebo situace, ve které potřebuje
zaměstnanec podporu nezávislého odborníka.
Benefiční program
Zaměstnanecký
benefiční
program
považujeme
za standardní součást péče o zaměstnance. V roce 2020
jsme v rámci finančního benefičního programu
poskytovali zaměstnancům příspěvky na penzijní
připojištění, finanční příspěvky za životní jubilea
a poukázky na volnočasové aktivity. Zaměstnancům byla
také z fondu kulturních a sociálních potřeba poskytnuta
jednorázová odměna při mimořádné pandemické situaci.
Bohužel
vzhledem
k nastaveným
mimořádným
opatřením v rámci celé ČR jsme v roce 2020 nemohli
zaměstnancům poskytovat i další služby, které jim běžně
v rámci benefičního programu poskytujeme (např. různé
firemní akce pro zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky, rehabilitační masáže pro zaměstnance
či zajištění vstupenek na různé kulturní akce).
Péče o zaměstnance
Naše organizace vytváří vhodné a kvalitní podmínky pro
práci svých zaměstnanců plně v souladu se zákonnou
povinností. Zaměstnancům MěÚSS Jirkov je poskytováno
v případě potřeby sociální poradenství.

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 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.
Platové ohodnocení zaměstnanců
Organizace se řídí příslušnou legislativou a při
stanovování výše platu v roce 2019 řídila Nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dále
vnitřním předpisem. Zaměstnanci jsou také motivováni
nenárokovými složkami platu, jako je osobní ohodnocení
a odměny.
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SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÝ ÚSEK
Pro klienty MěÚSS Jirkov sociálně-terapeutický úsek
připravil řadu aktivit a společenských akcí. Zaměstnanci
úseku nadále pracují v nerovnoměrném provozu včetně
sobot, nedělí a svátků, čímž jsou v každodenním
kontaktu se seniory.
Roční plán činností, který každoročně připravujeme,
zahrnuje veškeré aktivity, které jsou rozděleny
do jednotlivých měsíců. Každý měsíc v roce má své téma.
Snažíme se, aby byl roční plán pestrý. Vzdělávací akce
pro seniory se opakují
každý měsíc v roce.
K pravidelným vzdělávacím
aktivitám patří trénování
paměti, Brainfitness, práce
klientů
s dotykovými
zařízeními
senTable.
Keramická dílna a klub
šikulek, kde se vyrábí, šije,
peče patří ke každodenním
aktivitám. Při práci s klienty
v našem
zařízení
nezapomínáme
ani
na důležitost pravidelného
procvičování
jemné
motoriky v každodenních
činnostech. Canisterapie
je u nás stále v oblibě,

kontakt psa a člověka vyvolává
pozitivní působení na klienty.
Bohužel v tomto roce nás všechny
postihl COVID-19 a my museli rychle
veškeré
aktivity
přizpůsobovat
opatřením, která byla v průběhu roku
nastavována v návaznosti na vyhlášený
nouzový stav. Ještě v prvních měsících
roku jsme stihli vystoupení herce
Vlastimila
Harapese,
rodáka
z Droužkovic.
Beseda se seniory byla
plná vzpomínek a jeho
zážitků. Stihla nás navštívit
herečka Jitka Asterová
se svou
kamarádkou
Hanou Čížkovou a dcerou
zpěvačkou Yannu, které
společně pobavily naše seniory nejen
historkami z natáčení ale i z jejich života. Se
seniory jsme se zúčastnili divadelního
představení
v budově
chomutovského
KASSu. Měli jsme besedy na téma měsíce
„Tři králové“, České lidové tradice“, „Cyril
a Metoděj“, „Jan Hus“ a velkou besedu
„Chráníme mořské želvy“. Stihli jsme
i Masopustní zábavu se skupinou Úlet.

Při letním rozvolnění nás
navštívilo Duo Ruggieri, které
přineslo pro seniory zážitek
v podobě operety a baletu.
Senioři se zúčastnili Janovského
sedmiboje, kde získali 2. místo.
Konal se III. ročník DUBFESTU,
kde nám do rytmu hrála skupina
MAKOVEC.
Pokřtili
jsme
knihovny v objektech U Dubu
a na Mládežnické, ve spolupráci
s knihovnou města Chomutov
a města Jirkov, které nám
dodávají knihy pro naše seniory.
Už tradičně jsme pro seniory
realizovali letní kino, které jsme
zpříjemnili
zmrzlinou
a popcornem. Navštívili jsme
Národní technické muzeum v Chomutově, kde si klienti
prohlédli lokomotivy.
Mezitím i potom přišel zákaz návštěv, zákaz vycházení
a my jsme se dostali do jakési izolace od okolního světa.
Svépomocí jsme začali šít roušky. Klientům jsme
pomáhali překonávat odloučení od rodin individuálními
aktivizacemi. Zpříjemněním bylo venkovní živé hudební
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Rok 2020 byl jiný, smutnější a velmi náročný. Vzhledem k zákazům návštěv bylo třeba více
se věnovat klientům, zprostředkovávat rozhovory a podporovat je v období, kdy byli bez
možnosti návštěv. Sdělovací prostředky byly plné katastrofických scénářů a pro nás bylo
náročné podporovat naději a udržovat dobrou náladu. Za to vše si veškerý personál
zaslouží velký obdiv, i když ne vždy bylo kolegům veselo. Realita, kterou jsme prožívali
byla smutná a psychicky vyčerpávající. Ale i přesto to byl rok plný aktivit i společenských
událostí. Těší nás pozitivní ohlasy klientů a jejich rodinných příslušníků. Velká část aktivit
je průběžně dokumentována na našich FB stránkách.

vystoupení Adély Radimcové, které zorganizoval Lukáš Budai s paní Yen Tranovou pod
okny našich zařízení s názvem „Dáme song“. Zapojili jsme se do projektu „Odkazy
mladším generacím“ s cílem zanechat stopu myšlenek našich seniorů.
Zavedli jsme aktivitu „Cvičme v rytme“, kde jsme na chodbách cvičili s klienty. Denně
jsme zprostředkovávali kontakty s rodinami klientů prostřednictvím aplikací WhatsApp a
Skype, abychom zabránili smutku z odloučení. S klienty jsme psali vzkazy rodinným
příslušníkům. Mezigenerační setkávání nejstarší a nejmladší generace nemohlo být osobní,
ale i přesto všechno vznikla korespondence, kterou ocenili senioři velice kladně. Písemná
přání a povzbuzení zaslali i studenti EDUCHEM z Meziboří.
Jako každoročně jsme se zapojili do akce Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, s tím
rozdílem, že letos nemohli „ježíšci“ sami předávat své dárky osobně, ale jen naším
prostřednictvím. Podnikatelé z Chomutovska nám i letos dovezli pro klienty
z Mládežnické dárky pod stromeček, které jsme rádi předali.
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ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
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. Všeobecné
i praktické sestry poskytují ošetřovatelskou péči
v souladu s nejnovějšími trendy, a to zejména
v oblasti nutriční podpory či péče o kožní
defekty. V rámci zachování rozvoje soběstačnosti
klientů je realizována ošetřovatelská rehabilitace.
V průběhu roku 2020, hlavně ve čtvrtém čtvrtletí,
bylo pro sestry poskytování ošetřovatelské péče
velmi náročné, z důvodu péče o klienty s COVID
pozitivitou. Každý den byl personál konfrontován
s náhlou změnou zdravotního stavu klientů, ale bohužel
i s úmrtím klienta.
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.

„Ptali se mě, co mě překvapuje:
Lidé, odvětil jsem, protože obětují
zdraví, aby vydělali peníze, a pak
obětují peníze, aby získali zdraví.“

Převážná většina klientů pobytových sociálních služeb
je evidována u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
Významný nárůst poskytnuté péče v roce 2020 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.

DALAJLÁMA
Vykazování zdravotní
pojišťovnami

péče

a

její

úhrada

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.
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VYKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJÍ ÚHRADA POJIŠŤOVNAMI
Přehled fakturace a úhrad včetně finančního vypořádání předběžných úhrad v Kč
2017
VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZPMV

2018

2019

2020 *

fakturováno

4 032 660

4 086 602

7 959 709

8 594 960

uhrazeno

3 324 315

3 967 542

5 282 352

4 541 948

pohledávka za pojišťovnou

708 345

119 060

2 677 357

4 053 012

fakturováno

378 981

509 145

540 032

507 425

uhrazenou

378 981

509 145

540 032

507 425

pohledávka za pojišťovnou

0

0

0

0

fakturováno

1 418 687

1 268 064

1 064 044

1 323 423

uhrazeno

1 418 687

1 268 064

1 064 044

1 277 134

pohledávka za pojišťovnou

0

0

0

46 289

fakturováno

137 783

73 206

84 971

99 236

uhrazeno

137 783

73 206

84 971

91 313

pohledávka za pojišťovnou

0

0

0

7 923

fakturováno

1 679 264

1 801 721

1 835 415

1 083 050

uhrazeno

1 679 264

1 801 721

1 835 415

1 068 869

pohledávka za pojišťovnou

0

0

0

14 181

* Rok 2020 nezahrnuje vyúčtování opravných dávek, které se týkají nově nasmlouvaných výkonů pro rok 2020, včetně vyúčtování testovacích sad a výkonů spojených s testováním na COVID-19.
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COVID-19
„Covidový“ rok, jak jsme již mnohokrát napsali, byl
opravdu náročný, a to jak z hlediska psychického,
fyzického, tak i finančního.
Většinu z těchto položek se podařilo profinancovat zpět
do rozpočtu díky vypsaným dotačním programům –
Dofinancování COVID-19 I. a II. a Malému dotačnímu
programu 2020.
Náklady spojené s COVID-19 za rok 2020
Částka v Kč rok
Položka
2020
Ochranné oděvy

566 530,50

Dezinfekce

160 356,44

Rukavice

405 243,37

Prací prostředky

88 542,69

Respirátory

126 257,81

Roušky

137 124,80

Pytle na odpad

6 751,80

Teploměry

4497,57

Dávkovače dezinfekce a mýdla

78 906,52

Germicidní lampy

67 505,00

Dezinfekce prostor obou objektů

99 534,60

Celkem

1 741 251,10

Zároveň se nám v roce 2020 podařilo zřídit
transparentní účet, na kterém se nám do konce roku
2020 sešlo téměř 185 tis. Kč. Převážnou část prostředků
transparentního účtu jsme využili na nákup ochranných
pomůcek a testovacích sad. Ty nám významně pomohly
při regulaci pandemie v našich zařízeních. Také jsme
k dofinancování zvýšených nákladů použili část
prostředků, které se podařilo získat od firem a
jednotlivých dárců.
Bohužel to, co nás nejvíce zasáhlo byl zvýšený
počet úmrtí klientů. I přes veškeré úsilí, které bylo
vedeno směrem k zabránění vniknutí onemocnění
COVID-19 do pobytových služeb se tomu bohužel
nedalo zabránit. Objekt U Dubu byl zasažen koncem
října 2020 a nejnáročnější období trvalo do konce
listopadu. Objekt Mládežnická odolával do Vánoc 2020.
Koncem prosince 2020 a lednu 2021 se převalila vlna
onemocnění i tam. Ve stejnou dobu jako klienti
onemocnělo průběžně více jak 50 % zaměstnanců a
zajistit provoz byl nadlidský úkol. U Dubu pomohla
armáda, s pomocí vojáků se podařilo překlenout nejhorší
období. Vše kolem zajištění pomoci záchranných složek
bylo náročné. Musím poděkovat a vyzdvihnout pomoc
zřizovatele a ostatních kolegů z příspěvkových organizací
města. Významně pomohla paní ředitelka 1. Základní
školy, která vycházela maximálně vstříc, při ubytovávání
vojáků, stejně tak pan ředitel KVIZu – zapůjčili matrace,

lustry, lednice, vybavili prostory, které nám zapůjčila
za minimální nájem paní ředitelka. V objektu Mládežnická
jsme již armádu nepotřebovali, vypomohli jsme si
s vlastními zaměstnanci. V první vlně nešlo využít
zaměstnance z Mládežnické, protože bychom mícháním
zaměstnanců přenesli onemocnění na druhý objekt. Celá
strategie plánování dílčích kroků byla vedena za účelem
přibrzďování epidemie v zařízeních, což se nakonec
podařilo. V tabulce dále vidíme srovnání úmrtnosti
klientů jednotlivých služeb v letech 2019 a 2020.
Úmrtí klientů jednotlivých služeb – srovnání let
2019 a 2020
Kapacita
Služba
2019
2020
služby
DOZP

48

12

10

DZR

84

18

39

DS

94

26

36

OS

30

13

9

Celkem

256

69

94

Vyšší úmrtnost v roce 2020 je patrná. V žádném případě
nejsem schopná dodat přesné údaje o tom, na co klienti
zemřeli, přesto je tabulka vypovídající. Část klientů
zemřela v nemocnici, část v zařízení.
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Úmrtí klientů jednotlivých služeb – srovnání
měsíců září–prosinec v letech 2019 a 2020
Služba

Kapacita
služby

Měsíc

2019

2020

září

2

0

říjen

0

5

listopad

0

2

prosinec

2

0

září

0

1

říjen

1

10

listopad

3

7

prosinec

1

8

září

1

5

říjen

2

4

listopad

3

3

prosinec

1

2

září

2

0

říjen

0

2

listopad

1

1

prosinec

1

0

Celkem úmrtí v MěÚSS období
září–prosinec

20

50

DOZP

DZR

DS

OS

48

84

94

30

Kdybychom se ohlédli ještě více
zpátky do předchozích let, stále
jsme se pohybovali v průměru
na 65 úmrtích ročně, kdežto
v roce 2020 zemřelo o 25 klientů
více.
MěÚSS
zasáhl
COVID-19
na podzim
loňského
roku.
V tabulce vlevo vidíme srovnání
počtu úmrtí v měsících září až
prosinec. Na první pohled je
zřejmé, kde nás pandemie zasáhla
nejvíc. Byla to služba DZR, na
které nám za pouhé 4 měsíce
zemřelo v součtu 26 klientů. Také
v celkovém součtu je patrné, že
v období, kdy vir naše zařízení
zasáhl, zemřelo za 4 měsíce o 30
klientů více než za stejné období
v roce 2019.
Domovu
pro
seniory
na
Mládežnické
se
s úspěchem
podařilo v roce 2020 COVIDU-19
vyhnout. Nákaza se ukázala až na
přelomu roku, kdy byly v prosinci 2020 prokázány první
případy COVID-19 pozitivních klientů i zaměstnanců.
Velmi náročnou činností, kterou jsme se zabývali
v roce 2020 bylo testování zaměstnanců a klientů
organizace. Povinnost testovat pro nás vyplývá

z nařízení
Ministerstva
zdravotnictví,
zaměstnanci
jsou povinni se testování
podrobit. V testování vidíme
efektivní prevenci a zkušenost
nás v tom utvrdila. Pravidelné
testování je velmi složitá
logistická akce, kterou je
potřeba
plánovat.
Na testování, které probíhá
U Dubu i na Mládežnické, je
vždy potřeba vyčlenit čas
zdravotním sestrám, které
stěry
provádějí
a
dále
pracovníkům,
kteří
při
samotném testování zajišťují
administrativu.
Samotným
testováním však tato práce
nekončí,
navazující
je
samozřejmě vedení evidencí,
statistik, odesílání informací
příslušným orgánům atd.
Přestože
nás
testování
zaměstnanců velmi zatížilo,
jsme vděční, že jej můžeme
provádět. Nárazové odkrytí pozitivního zaměstnance na
COVID-19 je pro provoz méně zatěžující, jelikož tento
pracovník okamžitě odchází do karantény. Sami si ihned
po odchodu pozitivně testovaného zaměstnance

STR. 19

Zdravotní služby
provádíme trasování, jak ve vztahu k ostatním
zaměstnancům, tak ke klientům, se kterými přišel
pozitivně testovaný zaměstnanec do styku, a tím lépe
zamezíme dalšímu šíření nemoci.
Počet testovaných zaměstnanců se v budoucnu po
proočkovanosti zaměstnanců zúží.
Povinnost testování klientů nám vznikla v listopadu 2020.
Pravidelně testovaní byli všichni klienti téměř do konce
prosince 2020. Poté docházelo k testování především při
návratech z vyšetření, z hospitalizací, po návratech
z pobytů u rodin, které byly přes vánoční svátky vládou
ČR povoleny, také při vytrasování kontaktu a
v neposlední řadě samozřejmě při samotném výskytu
jakýchkoli příznaků.
Možnost testování klientů, stejně
zaměstnanců, nám velmi pomohlo.

jako

testování
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POBYTOVÉ SLUŽBY
DOMOV PRO SENIORY
Tato sociální služba poskytuje péči osobám od 65 let
věku, 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.
Posláním sociální služby Domov pro seniory (dále jen
DS) je zajistit důstojné podmínky a prostředí pro život
klientů, kteří se rozhodli čerpat pobytovou službu.
Umožnit klientům čerpat individuální pomoc a podporu
v souladu s jejich potřebami, zdravotním stavem
a sociální situací. Při poskytování služby zachovávat
důstojnost klientů a snažit se vytvářet životní podmínky
srovnatelné s životem jejich vrstevníků, kteří žijí
v přirozeném sociálním prostředí.
Genderové složení klientů DS k 31.12.2020
2018

2019

2020

ženy

62

64

61

muži

31

29

26

Pobytová sociální služba DS je poskytována 24 hodin
denně nepřetržitě celý rok. Kapacita je 94 lůžek, služba
je poskytována v objektu Mládežnická 1753 Jirkov.

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 technicko-hospodářské
zázemí jako je údržba a úklid. Provoz úklidu tvoří
Věkové složení klientů DS k 31.12.2020
2018

2019

2020

do 65 let

1

1

1

66 až 85 let

47

51

54

86 až 95 let

40

36

28

96 a více let

5

5

4

pracovnice úklidu a pokojské. Zaměstnanci všech úseků
podporují klienty k vyjádření svých osobních rozhodnutí
a pomáhají jim v definování vlastních potřeb ve snaze
dosáhnout jejich spokojenosti.
V DS jsou klienti ubytováni na jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích, které mají vlastní sociální
zařízení. Pokoje jsou vybaveny 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.
Průměrný věk klientů DS k 31.12.2020

muži + ženy

2018

2019

2020

84,8

84,2

83,9

Péče o klienty v našem domově je rok od roku
náročnější, jelikož více jak polovina klientů potřebuje
péči druhé osoby odpovídající 3. a 4. stupni závislosti.
Podařilo se saturovat personální obsazení přímého
obslužného personálu a stabilizovat tak tým DS, přesto
to byl pro všechny velmi náročný rok. Začátkem roku
provoz velmi zatížila rozsáhlá rekonstrukce tří koupelen
na vícelůžkových pokojích. Péče o klienty tak po dobu
rekonstrukce probíhala ve ztížených podmínkách.
Zatnout zuby a vydržet se však vyplatilo, protože nové
bezbariérové koupelny byly jak pro klienty, tak pro
pečující personál velkou odměnou.
V roce 2020 se nám také podařilo plně rekonstruovat
jeden jednolůžkový a jeden vícelůžkový pokoj, zakoupit
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transportní lůžko pro imobilní klienty, zakoupit
na všechny pokoje klientů nové odpadkové koše. Také
proběhlo kompletní přečíslování všech dveří v celém
objektu na Mládežnické.
Domov pro seniory byl ze všech našich pobytových
služeb jedinou službou, které se podařilo záludné nemoci
COVID-19 ubránit, a to jak v jarní, tak v podzimní vlně
epidemie. Personál s vypětím všech sil dodržoval veškerá
proti-epidemiologická opatření, na jaře i na podzim
proběhla v objektu polymerová dezinfekce prostor.
Následně byly zakoupeny germicidní lampy, kterými se
pravidelně
prováděla
dezinfekce
společných
i ubytovacích prostor.

Počty klientů / příspěvek na péči k 31.12.2020
2018

2019

2020

bez příspěvku

7

2

2

I. stupeň = lehká závislost (880 Kč)

18

18

16

II. stupeň = středně těžká závislost (4.400 Kč)

22

25

20

III. stupeň = těžká závislost (8.800 Kč)

26

30

30

IV. stupeň = úplná závislost (13.200 Kč)

20

18

19

Kvantifikace ošetřovatelské péče k 31.12.2020
2018

2019

2020

kapacita DS

94

94

94

počet klientů

93

93

87

klienti s upravenou způsobilostí k právním úkonům

3

2

2

klienti používající inkontinenční pomůcky

57

71

69

klienti odkázaní na invalidní vozík

32

50

41
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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.
Genderové složení klientů DZR k 31.12.2020

domova klientem, bez vědomí personálu. Kapacita služby
je 84 klientů.
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.
Věkové složení klientů DZR k 31.12.2020
2018

2019

2020

do 65 let

1

0

0

2018

2019

2020

66 až 85 let

25

45

42

ženy

37

69

58

86 až 95 let

18

33

20

muži

7

12

9

96 a více let

0

3

5

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

Zkušenosti, znalosti a dovednosti všech členů
ošetřujícího týmu jsou důležité také pro prevenci poruch
chování klientů s demencí. Již třetím rokem jdeme cestou
koncepčního vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče
v oblasti péče o klienty s demencí zajištěné v Diakonické
akademii v Praze. Naším cílem je, aby 150hodinovým
kurzem zaměřeným na péči o klienty s demencí byli
proškoleni všichni pracovníci DZR. Zaměstnanci jsou

školeni také přímo v MěÚSS Jirkov a také se účastní
podpůrných supervizí. V roce 2020 se však veškeré
Průměrný věk klientů DZR

muži + ženy

2018

2019

2020

81,9

83,6

83,6

vzdělávání nepodařilo realizovat v plné míře. Na vině
byla především nutnost dodržovat veškerá opatření
související s pandemií COVID-19 v celé České republice
a následně průnik nákazy přímo k nám.
DZR byl v roce 2020 službou, na které se COVID-19
podepsal nejvíce. První výskyt nemoci se objevil u klienta
této služby koncem září, jeho pozitivita byla zjištěna po
návratu z hospitalizace. Tento klient byl však bez
jakýchkoli příznaků onemocnění. Během následujících
dvou týdnů se vir neviditelně plížil mezi námi a v polovině
října zaútočil naplno. Během dvou hromadných vln
testování všech klientů a zaměstnanců DZR nás nemoc
na této službě připravila najednou o 2/3 zaměstnanců.
Klientů této služby byla pozitivní téměř polovina. Ocitli
jsme se v situaci, kdy jsme nebyli schopni zabezpečit péči
o klienty sami. Na pomoc byla povolána Armáda ČR,
která nám pomohla nejen, co možná nejlépe nastavit
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veškerá bariérová opatření, ale také se samotnou péčí.
Zajištění provozu bylo však i s pomocí vojáků po
nastavení veškerých opatření velmi náročné, jelikož
klienti DZR jen velmi zřídka byli schopni dodržovat
nastavený a velmi potřebný bariérový režim. COVID-19
nám ukázal svou nepředvídatelnost a zákeřnost.
Zdravotní stavy klientů se měnily každým dnem, i každou
hodinou a byla to právě služba DZR, kde si nemoc
vyžádala nejvíce obětí.

I přes obtížnou situaci jsme se snažili, aby veškerá
nastavená opatření a omezení měla na naše klienty
co nejmírnější dopad. Probíhaly úpravy a výzdoba
oddělení dle ročních období, některé pokoje byly
vybaveny novým nábytkem, dle možností byly zajišťovány
„společenské“ akce (např. oslavy narozenin). I v těchto
podmínkách jsme připravili klientům velmi hezké vánoční
svátky. Všichni zaměstnanci se přes psychické vyčerpání
snažili, aby klientům vynahradili to, že nemohou být
se svými

Kvantifikace ošetřovatelské péče

nejbližšími. Všechny akce nabraly individuální směr,
s klienty se pracovalo především individuálně, případně
s menší skupinou klientů. Dle možností se jsme se snažili
udržovat kontakt s rodinnými příslušníky, ať už
prostřednictvím telefonických hovorů či využitím
komunikace pomocí Skype. V průběhu loňského roku
jsme se připravovali obhájit certifikaci „Vážky“. Přípravy
však byly z důvodu epidemiologické situace přerušeny
a samotná certifikace odložena.

Příspěvek na péči k 31.12.2020
2018

2019

2020

2018

2019

2020

kapacita DZR

44

84

84

bez příspěvku

1

2

1

počet klientů – celkem

44

81

67

I. stupeň = lehká závislost

1

4

3

- s uprav. způsobilostí k právním úkonům

9

23

35

II. stupeň = středně těžká závislost

4

12

12

- používající inkontinenční pomůcky

43

66

66

III. stupeň = těžká závislost

10

14

14

- odkázaní na invalidní vozík

17

26

26

IV. stupeň = úplná závislost

28

49

37

- v dispenzáři psychiatrické ambulance

44

81

54
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Pobytové služby
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍ M
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 k 31.12.2020
2018

2019

2020

ženy

64

34

31

muži

20

14

14

Služba je poskytována v objektu U Dubu 1562 Jirkov.
Od 1.1.2019, kdy došlo ke snížení kapacity o 40 lůžek,
disponuje DOZP 48 lůžky.
Posláním poskytované služby je posilovat osobnost
klienta, jeho seberealizaci a samostatnost. Usilovat
o zachování důstojnosti klienta a snažit se vytvořit

podmínky srovnatelné s životem jeho vrstevníků.
Respektovat práva, individuální potřeby a osobní cíle
klientů, kteří nemohou vzhledem ke zdravotnímu stavu
a sociální situaci již déle žít ve svém původním prostředí.
Průměrný věk klientů DOZP

muži + ženy

2018

2019

2020

80,8

78,6

77,4

nastupujícími klienty už nejsou jen senioři s chronickým
onemocněním.
DOZP byl v objektu U Dubu službou, kterou
COVID-19, jako takový, klienty zasáhl nejméně.
Onemocněla však téměř polovina zaměstnanců DOZP,
a tak i zde vypomáhala s péčí Armáda ČR. V největším
rozpuku byli nemocní klienti dočasně přestěhováni
na oddělení odlehčovací služby, na které bylo zřízeno
Věkové složení klientů DOZP k 31.12.2020

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.
Když jsme v roce 2019 snižovali kapacitu této služby,
bylo to s vizí zacílit poskytování péče osobám, které
potřebují pomoc druhého především z důvodu
zdravotního postižení, které vzniklo důsledkem nějaké
progresivní choroby, akutní choroby, ale také např. po
úrazu, autonehodě apod. Součástí této vize také bylo
postupně snižovat průměrný věk klientů a začít se
zaměřovat i na mladší osoby, které nejsou schopny
o sebe pečovat a potřebují pomoc. Vše jde sice pozvolna,
ale tato vize se nám pomalu daří naplňovat. Průměrný
věk klientů rok od roku pomalu ale jistě klesá a nově

2018

2019

2020

do 65 let

11

9

11

66 až 85 let

36

21

18

86 až 95 let

31

17

14

96 a více let

6

1

2

tzv. „Covidové oddělení“. Přesto, že klientů DOZP
onemocnělo oproti jiným službám poměrně méně, i zde
si nemoc vyžádala své oběti, a to u klientů, u kterých
bychom to vůbec neočekávali.
V průběhu celé pandemie jsme se na DOZP stejně jako
na všech ostatních službách snažili klientům co nejvíce
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Pobytové služby
odlehčit pocit uzavření, samoty a izolace. Aktivity však
mohly probíhat pouze individuálně. Zaměřili jsme se
na zprostředkovávání
komunikace
s rodinami.
Dlouhodobé uzavření a nevídání se s rodinou však
někteří klienti nesli velmi těžce.

Míra potřeby ošetřovatelské péče je vzhledem k tomu,
že více než polovina klientů je závislá na pomoci druhé
osoby ve 3. a 4. stupni závislosti, vysoká. Velmi těžce
jsme nesli, že jsme se po dobu, kdy jsme měli nedostatek
personálu, museli zaměřit pouze na poskytování základní

péče. Velmi rychle se nám však podařilo navrátit se zpět
k výši nastaveného standardu kvality poskytované péče.
V první polovině roku 2020 se nám podařilo vybudovat
4 bezbariérové koupelny a pořídit nový nábytek ve dvou
pokojích DOZP.

Příspěvek na péči k 31.12.2020

Kvantifikace ošetřovatelské péče
2018

2019

2020

kapacita DOZP

88

48

48

počet klientů

84

48

klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům

3

klienti používající inkontinenční pomůcky
klienti odkázaní na invalidní vozík

2018

2019

2020

bez příspěvku

1

1

2

45

I. stupeň = lehká závislost

9

6

6

3

3

II. stupeň = středně těžká závislost

21

12

8

67

43

39

III. stupeň = těžká závislost

27

15

15

62

35

34

IV. stupeň = úplná závislost

26

14

14
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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.

s
potřebnou
podporou
terénní pečovatelské služby
nebo osoby blízké.

podle jeho stupně závislosti
na pomoci
druhé
osoby.
Druhou možností je pobyt
rekondiční,
zaměřený
na
posílení
fyzické
kondice,
spojený s intenzivním nácvikem
soběstačnosti.

Služba
je
poskytována
v objektu U Dubu 1562 Jirkov
s kapacitou 30 lůžek.
OS nabízí přechodné pobyty,
a to na dobu od jednoho
týdne až po možnost čerpat
službu nepřetržitě po dobu
třech měsíců. OS může
zájemce opakovat, ale lze ji čerpat během jednoho
kalendářního roku maximálně 6 měsíců. Zájemce
o odlehčovací službu má možnost volit mezi dvěma

Věkové složení klientů OS k 31.12.2020
2018

2019

2020

do 65 let

2

6

1

66 až 85 let

15

18

12

86 až 95 let

5

5

3

96 a více let

0

1

0

OS je také určena osobám, které potřebují znovu
obnovit dovednosti v běžných denních činnostech
natolik, aby se mohly vrátit zpět do domácího prostředí

druhy pobytů. Jeden z nich je odlehčovací, ten je
zaměřen na relaxaci a odpočinek spojený s individuální
podporou běžných denních činností každého klienta

Klienti mají na OS široký výběr
aktivit a terapií jako např.
kondiční cvičení, canisterapii,
bazální
stimulaci,
práci
s přístrojem Sunball, nácviky jemné a hrubé motoriky,
kognitivních funkcí, trénování paměti. S klienty pečeme a
vaříme a také je zapojujeme do sezónní výzdoby
oddělení. Aktivity pro klienty probíhají od pondělí
do neděle. Klienti tedy mohou i o víkendu např. trénovat
chůzi, cvičit na stroji Motomed, rozvíjet svou jemnou
motoriku či si upéct něco dobrého. V roce 2020,
především pak v jeho druhé polovině, jsme bohužel díky
průniku nemoci do zařízení byli v poskytování výše
zmiňovaných aktivit velmi omezeni.
Průměrný věk klientů OS

muži + ženy

2018

2019

2020

78,3

75,9

77,9
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Po hromadném testování zaměstnanců a klientů provedeném v říjnu 2020 bylo odkryto 90 % pozitivních klientů OS
a 1/3 pozitivních zaměstnanců. Klienti s negativním výsledkem byli okamžitě ze 4. patra odstěhováni. Ze 4. patra
odlehčovací služby bylo následně zřízeno tzv. „Covidové oddělení“, na které byli přestěhování také pozitivně testovaní
klienti DOZP ze 3. patra. Každodenní stres, kolísající zdravotní stavy jednotlivých klientů, opakované přivolávání
Kvantifikace ošetřovatelské péče k 31.12.2020
Kvantifikace ošetřovatelské péče

2018

2019

2020

celková kapacita OS

30

30

30

počet klientů k 31.12.

22

30

16

klienti s upravenou způsobilostí k práv. úkonům

0

0

0

klienti používající inkontinenční pomůcky

19

23

16

klienti odkázaní na invalidní vozík

12

16

6

rychlých záchranných složek, úmrtí. S tím vším se museli pracovníci potýkat. Za přísného dodržování nastavených
opatření, zavedení pravidelného testování zaměstnanců i klientů, neustálého proškolování pracovníků a pomoci Armády
ČR se však podařilo zastavit další šíření nákazy.
V roce 2020 se nám i přes veškerá opatření a omezení podařilo zrekonstruovat dva pokoje.
Druhy pobytů k 31.12.2020
Druhy pobytů na OS

2018

2019

2020

počet odlehčovacích pobytů

14

12

5

počet rekondičních pobytů

8

18

11
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Technické provozy
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.

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.
Bohužel ani tomuto úseku se
nemoc nevyhnula. Provoz úklidu
U Dubu byl stejně jako ostatní
úseky po průniku nákazy do
zařízení
velmi
oslaben.
S onemocněním
COVID-19
odešla po hromadném testování
zaměstnanců
v říjnu
2020
do karantény téměř polovina
pracovnic. Zbylé pracovnice byly
opakovaně školeny, jak správně
využívat
veškeré
ochranné
pomůcky, i ony se musely naučit,
co je to tzv. „čistá a špinavá zóna“, i ony musely o 180º
změnit svou každodenní rutinu a zvyklosti při provádění
úklidu.

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 n ero vn o měrn ě
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. Dále provoz prádelen zajišťuje úklid
a dezinfekci všech prostor prádelny.
Ve tabulkách na další stránce jsou uvedeny statistiky,
ve kterých můžete vidět celkové množství prádla, jakým
je v obou provozech úklidu denně manipulováno,
porovnat můžete množství prádla tři roky zpětně.
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Postupné snížení množství prádla vypraného U Dubu odráží především skutečnost, že se
organizace v předchozích letech zaměřila na zefektivnění své činnosti, a to na všech
úsecích. Výrazný vliv na úsporu množství praného prádla má podpora kontinence

Manipulace s prádlem klientů patří v organizaci mezi rizikové činnosti i přes využívání
ochranných pomůcek jako jsou empíry, rukavice a respirátory. COVID-19 se nevyhnul
ani zaměstnancům prádelny, onemocněly současně tři pracovnice. Vzhledem k tomu,
že provoz prádelny čítá celkem čtyři pracovnice, ocitli jsme se opravdu na hraně našich

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

2018

2019

2020

242 kg

218 kg

199 kg

88 342 kg

79 577 kg

72 513 kg

u klientů, pravidelné vysazování, a používání vhodných inkontinenčních pomůcek.
Důsledná kontrola zaměřená plánování péče vede ke snížení nákladů spojených s praním
prádla.
Naopak zvýšené množství vypraného prádla v objektu Mládežnická bylo způsobeno
nárůstem klientů terénní péče. I v objektu Mládežnická platí pravidla zaměřená
na snižování objemu prádla u klientů na trvalých pobytech.

možností, jak zajistit právě tento provoz. V době výskytu epidemie v objektu U Dubu
nám i v prádelně velmi pomohla Armáda ČR. Vojáci nahradili kmenové zaměstnance
po celou dobu jejich pracovní neschopnosti. Na zapracování vojáků v prádelně se podíleli
jak vedoucí zaměstnanci, tak ostatní členové týmu, kteří pracují v technických provozech
organizace.

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

2018

2019

2020

113 kg

124 kg

137 kg

41 146 kg

45 155 kg

49 872 kg

Důraz na snižování nákladů a efektivní nakládání s finančními prostředky a navyšování
příjmů je dlouhodobou prioritou organizace.
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Pečovatelská služba
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba (dále jen PS) prošla v roce 2020
několika většími změnami. V rámci deklarovaných změn
řízení a podpory pečovatelských služeb v Ústeckém kraji,
které budou vyžadovány od ledna 2021 jsme se v souladu
s požadavky Akčního Plánu rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji připravovali na dokončení transformace
služby. Rozšířili jsme svou mobilitu, dostupnost,
vybavení. PS se centrálou přesunula na objekt
Mládežnická 1753, Jirkov.

o onemocnění klienta. Díky striktnímu dodržování
hygienicko-epidemiologických
opatření
nebyly
pečovatelky infikovány, a to ani při výkonu úkonů
např.: osobní hygiena, pomoc a podpora v péči o vlastní

V průběhu všech vln pandemie se podařilo udržet terénní
služby bez výskytu nemoci COVID-19. V podzimních
měsících jsme ojediněle přijali od rodiny zprávu

2x pracovník v sociálních službách 15:00 – 19:00

KOMENTÁŘ K ROZLOŽENÍ KAPACITY
4x pracovník v sociálních službách 7:00 – 9:00
5x pracovník v sociálních službách 9:00 – 15:00
1x pracovník v sociálních službách 19:00 – 21:00

osobu klienta. Úsek byl vždy dostatečně saturován
potřebnými pomůckami. V době infekce COVID-19
pomáhal navíc se zajištěním nákupů, léků, doprovody
v případě karantény rodiny klienta apod.
Rok 2020 byl přechodným rokem v jehož rámci měli
všichni poskytovatelé Pečovatelských služeb v Ústeckém
kraji nově zajistit:
•

Dostupnost PS na celém území Ústeckého
kraje.
Úkolem bylo zajistit stejnou dostupnost služby
v městě Jirkově i na vesnicích v katastru Jirkova.

Model rozložení kapacity – všední dny (pondělí–pátek)
Směna 1

7:00

9:00

15:00

19:00

2 hod
kapacita 4

6 hod
kapacita 5

4 hod
kapacita 2

2 hod
kapacita 1

21:00

Směna 2
Směna 3
Směna 4
Směna 5
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Toto se podařilo zajistit projektem „Auta pro
terén“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011602.
v rámci tohoto projektu byla obnovena také
infrastruktura (IT, komunikační technologie)
Pečovatelská služba byla v roce 2020 dostupná
od 7:00 – 19:00 a to ve všední dny i o víkendu
a ve svátky.
Průměrný věk klientů PS

muži + ženy
•

2018

2019

2020

76,3

78

78,83

Nabízet pomoc a oslovovat všechny cílové
skupiny uvedené v zákoně o sociálních
službách, a to včetně osob se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického

Model rozložení snížené kapacity – sobota / neděle / svátky
7:00
9:00

onemocnění či zdravotního postižení,
rodinám s dětmi, a to bez omezení věku.
MěÚSS mělo vždy cílovou skupinu seniory,
osoby se zdravotním
postižením, chronickým
Genderové složení
onemocněním,
mentálním postižením
2018
ve věku od 7 let.
Rozšířilo tedy registraci
služby o rodiny s dětmi
ženy
132
a na věk bez omezení.
Ve skutečné cílové
muži
44
skupině
nedošlo
ke změnám. Již dříve
byly
podporovány
rodiny s dětmi, klientem bylo samo dítě či jeho
rodič (dle věku, potřebné pomoci a také dle
nepříznivé sociální situace v rodině). V srpnu
2020 byly podány potřebné žádosti a doplněna
registrace, podána žádost o úprava kapacity,

rozsahu a přepočtených pracovních úvazků
zaměstnanců PS. V průběhu roku 2020 jsme
převzali jejich schválení radou i zastupitelstvem
kraje, s platností od 1.1.2021.

•

2019

2020

2020 včetně
opakovaných
smluv

152

137

166

53

37

52

Poskytovat služby dle zákona o sociálních
službách a svými úkony nenahrazovat
činnost podnikatelských subjektů, které
nečerpají veřejnou podporu (např.: rozvoz
jídla, úklid).

19:00

21:00

Směna 4
Směna 5
2 hod
kapacita 1

10 hod
kapacita 2

2 hod
kapacita 1
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Pečovatelská služba
MěÚSS již od roku 2019 měnila koncepci PS.
Vzhledem k souladu s vizemi setrvání osob
v přirozeném prostředí co nejdelší dobu
poskytovala PS vždy služby komplexní, dle
potřeb klienta. U klientů byly přehodnoceny
jejich nepříznivé sociální situace opakovaným
sociálním šetřením, kdy bylo řešeno, zda by bylo
možné, aby pomoc v oblasti dovozu stravy
a úklidu čerpali od komerčních služeb. Pokud
toto bylo možné zajistili jim sociální pracovníci
PS potřebnou podporu a zprostředkování
pomoci. Nadále poskytujeme dovoz stravy
pouze u osob, které potřebují také její podání,
ohřátí, nakrájení, případně dokrmení. Úklidy
pouze u osob, které čerpají další služby (např.:
v péči o jejich osobu, péči a podporu
ve stravování).

a zažádalo změnou registrace o rozšíření také
o požadovaný čas do 21:00. V rámci roku 2020
připravilo vedení reorganizaci dlouhodobých
plánů, směn a zajištění plnění kapacit (viz
kapacity str. 31 a 32)
•

•

Nejčastěji požadované úkony
2018

2019

2020

pomoc při osobní hygieně

1 770 hod

1 194 hod

1 887 hod

pomoc při běžném úklidu

2 022 hod

2 128 hod

1 396 hod

313 hod

268 hod

1 249 hod

1 775 hod

doprovody dětí a dospělých
příprava a dopomoc se stravou

MěÚSS pravidelně aktualizuje a doplňuje
informace na webových stránkách, v roce 2020
připravila nové propagační letáky v souladu
s vizemi Pečovatelské služby, jako služby
odborné, nenahrazující veřejně dostupné služby,
a to jak časově, tak místně.

Poskytovat službu ve stejném časovém
rozsahu ve všední dny i o víkendech, a to
od 7:00 – 21:00hod.
MěÚSS již dlouho dle potřeb klientů poskytuje
služby od 7:00 – 19:00, v roce 2020 připravilo

87 úkonů *

Propagovat nabídku služeb a zajišťovat
dostatek a dostupnost informačních
materiálů

•

Nabízet pomoc a podporu ve všech
oblastech
v souladu
s
regionálními
kartami sociálních služeb Ústeckého
kraje.
S regionální kartou Pečovatelské služby
Ústeckého kraje jsme pracovali již v rámci
projektu Qualitas II., kdy se zástupkyně MěÚSS
Jirkov účastnily tvorby a popisu činností katry
služby PS. Tímto jsme měli „náskok“ v jejich
zapracování a realizaci. S vizemi a činnostmi
uvedenými v kartě je MěÚSS plně v souladu.

1 818 hod

* změněn způsob účtování z hodin na úkony
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Pečovatelská služba
•

Spolupracovat s dalšími subjekty, odbornými službami a institucemi
v okolí
MěÚSS je členem komunitního plánování, a to ve všech skupinách. Pravidelně
spolupracuje v rámci péče o své klienty s HOME CARE a ostatními službami
dostupnými na území obce.

Pečovatelská služba poskytla celkem 6226 úkonů péče o vlastní osobu klientů, pomoc
v podávání stravy a péče o jejich domácnosti. Celkem v přímé podpoře klientů strávily
5 958 hodin, což při kapacitě pěti pečovatelek tvoří 99 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 2020 bylo rozvezeno 14 633 obědů. Za obědy klient zaplatí průměrně měsíčně
1950 Kč. V roce 2020 jsme ukončili využívání jídlonosičů a přešli jsme na hygienické
zatavení stravy do jednorázových obalů.
Počty rozvezených obědů

počet rozvezených obědů

2018

2019

2020

12 637

12 598

14 633
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Odborné sociální poradenství
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradna MěÚSS Jirkov, p.o.
V roce 2020 jsme pomohli 453 mužům a 697 ženám,
oproti roku 2019 se jednalo o citelný nárůst klientů, a to
i přes pandemii COVID-19. Ovšem v meziročním
srovnání došlo k poklesu hodin poskytované podpory,
a to o 644 hodin podpory. Dokládá to výrazné změny
v poradenství, které v roce 2020 proběhly. S první vlnou
pandemie došlo k dočasnému uzavření poraden
Krušnohorská a Ervěnická, a to z důvodu provozních
i efektivního nakládání s hygienickými pomůckami,
kterých byl v první vlně nedostatek. Omezení provozu
jsme zaznamenali i v rámci druhé, podzimní vlny.
Poradenství v tomto roce změnilo svou podstatu
a namísto opakovaných osobních schůzek přešlo
do rychlejšího modu založeného na práci po telefonu,
emailu a pouze nutných setkáních k předávání

potřebných
dokumentů.
Změnila se nejen naše práce, ale
také práce mnoha úřadů,
institucích a organizací s nimiž
spolupracujeme
v
rámci
uplatňování práv našich klientů.
Mezi dlouhodobě spolupracující
organizace
patří,
jako
každoročně např.: Probačně
mediační služba, Městská Policie
Jirkov, Terénní mobilní tým apod. Více jsme řešili
uplatňování oprávněných zájmů a ochranu práv, a to
zejména v oblasti rodiny, péče o děti a ochraně zdraví a
bezpečí včetně podpory v seberealizaci a samostatnosti.
COVID-19 i celospolečenské změny, které dopadaly
zejména na rodiče školou povinných dětí, samoživitele

i osoby
v ohrožené
věkové
skupině výrazně změnily práci
odborného poradenství MěÚSS.
Hlavním nástrojem naší práce se
stal
jako
u
velké
části
zaměstnanců v republice telefon,
internet a počítač. Abychom byli
schopni lépe se přiblížit klientům
a otevřeně poskytovat rady,
pomoc a podporu založili jsme
facebookové stránky. Každodenním chlebem se stalo
psychosociální poradenství. Většina našich klientů volila
anonymní formu poskytování i z důvodu, že u mnohých
jsme se s nimi za celé období pomoci, kterou čerpali,
setkali pouze jednou. Zbylá práce na jejich případu byla
realizována bezkontaktně.

Meziroční porovnání klientů poradny – Dluhové poradenství
rok

Počet klientů

Klienti
celkem

Počet hodin
podpory

Počet
podaných
návrhů

Ukončené
insolvence

Podporované
osoby v
insolvenci

muži

ženy

2019

319

446

765

5906

59

10

228

2020

453

697

1150

5262

37 *

19

264

* z toho 4 návrhy na oddlužení manželů

I přes neustále se měnící
opatření jsme stále udržovali
dostupnost poraden. Za celý rok
2020 nedošlo k potřebě Home
Office a poradny zůstávaly
kontaktním místem pro potřeby
klientů.
Bylo
to
možné
i z důvodu, že provoz ambulance
vždy zajišťuje jedna pracovnice.
Omezení bylo potřeba tedy

STR. 35

Odborné sociální poradenství
nastavovat na kontakt a práci s klienty, ne na kontakty
mezi poradkyněmi na pracovišti.

poměry se výrazně změnily. I nadále je
v kontaktu s poradnou, po nástupu do práce
chce své dluhy opětovně řešit. Jedna klientka
Již v první části roku přibylo případů, kdy z důvodů
v průběhu insolvence nastoupila k výkonu
Home Office na mnoha
trestu odnětí svobody.
úřadech
docházelo
Poměr intervencí odborného sociálního poradenství
častokrát k problémům
Odborné
sociální
s doručením podání, či
poradenství
nabízí
Intervence
Poměr
dodržení stanovených
radu,
pomoc
a
termínů. Nejasnostmi
podporu
osobám
Asistence, doprovod
3%
v platných opatřeních
starším 15 let, které se
pak docházelo k absenci
nacházejí v nepříznivé
Zprostředkování navazujících služeb,
4%
podpora bydlení, sociální dávky apod.
na úředních jednáních,
sociální situaci spojené
včetně
jednáních
s finanční, rodinnou či
Zdraví a bezpečí, podpora a
4
%
u soudů a opakovaným
existenční
tísní.
seberealizace a samostatnosti
odkladům.
Rodičovské kompetence, podpora
3%
rodiny
Za nepříznivou sociální situaci
K ukončení insolvence
je pro účely vymezení okruhu
Ochrana práv, uplatňování oprávněných
došlo v roce 2020
25 %
osob považována taková sociální
zájmů
u 19 klientů, z toho
situace, která byla způsobena
4 klienti uhradili 100 %
Finanční a majetková oblast
59 %
např. sociálně znevýhodňujícím
a 6 klientů uhradilo více
prostředím,
sociální
krizí,
jak 50 % svých závazků.
Práce odborníků z oblasti práva,
životními návyky, jež vedly ke
2%
Bohužel 5 klientům bylo
psychoterapie a mediace
konfliktu
se
společností,
oddlužení ukončeno –
sociálním
vyloučením
či
dva
klienti
neměli
ohrožením sociálního vyloučení, nepříznivým zdravotním
dostatečné příjmy, nespolupracovali. Jedna klientka
stavem či věkem.
neměla dostatečné příjmy ze zdravotních důvodů, ale
nadále spolupracuje s poradnou na řešení své situace.
Pomáháme v insolvenci, podporujeme klienty po celou
Další klientka neměla dostatečné příjmy, v průběhu
dobu jejich insolvence, pomáháme s řešením rozpadu
insolvence nastoupila na mateřskou dovolenou a její
rodiny a jejím dalším uspořádáním, v mezilidských

„Ptali se mě, co mě překvapuje:
Lidé, odvětil jsem, protože se
znepokojují budoucností, díky
čemuž nežijí v přítomnosti. Žijí jako
by nikdy neměli zemřít, pak zemřou
bez toho, aniž by předtím žili.“
DALAJLÁMA
vztazích, zajištěním sociálních jistot, orientaci
v sociálních dávkách a uplatňování práv. Poskytujeme
psychosociální stabilizaci.
Poradna přijala 11 písemných pochval a poděkování.
Žádný podnět ke zlepšení ani stížnost.
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“.
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Řízení kvality
ŘÍZENÍ KVALITY
Poskytovat kvalitní služby je nelehkým úkolem. Kvalita má
totiž mnoho podob. Kvalitní služba je taková, která splní
oprávněné požadavky, ty legislativní, smluvené, očekávané
i ty, které jsou pouze předpokládané. Pro služby MěÚSS se
tedy jedná o měřítko spokojenosti a naplnění potřeb všech
zainteresovaných stran.
Každý po nás chce něco jiného, klienti skvělé služby,
usměvavé pečovatelky, ochotné a hodné pomocníky
v jejich situaci. Rodiny klientů kromě dobrých služeb také
efektivní komunikaci, zajištění oprávněných potřeb a zájmů
jejich blízkých, bezpečí, spolehlivost, důstojnost, podporu
v jejich situaci. Naši zaměstnanci očekávají především
pohodové, bezpečné pracovní prostředí, dobré podmínky
k práci, přístup k novinkám a odbornému vzdělávání, dobré
až nadstandartní ocenění, bonusy, zázemí stabilní firmy.
Stát očekává odborné poskytování sociálních služeb
v souladu s platnou legislativou na co nejvyšší úrovni.
Ústecký kraj naplnění požadavků základní i rozvojové sítě
sociálních služeb. Město Jirkov nakládání se svěřenými
budovami a prostředky s péčí řádného hospodáře, zajištění
péče o občany města a podíl na řešení sociálně negativních
jevů v katastru obce. Lékaři našich klientů kvalitně
odvedenou indikovanou ošetřovatelskou péči i usměvavé
sestřičky. Zdravotní pojišťovny profesionální tým
odbornosti 913 vykonávající indikovanou péči jejich
pojištěncům.
Dodavatelé
očekávají
spolehlivého
odběratele a smluvního partnera.

K tomu všemu je potřeba efektivní procesní řízení. Prostě
i v oblasti dokumentů. V druhé polovině roku opět zasáhla
být učící se organizací z vlastních zkušeností i přenesené
pandemie COVID-19. Ze stanovených 23 dílčích cílů
dobré praxe. Být leaderem a udržet nastavenou laťku
z 8 oblastí se podařilo 10 cílů splnit. Klíčovými byly ty
kvality nebylo nikdy důležitější ani těžší než zrovna
z oblasti kvality poskytované péče a optimalizace kapacit.
v „Covidovém“ roce 2020. Začátek zmíněného roku byl
V boji s pandemií jsme se snažili nejen řídit krizi
tichem před bouří, čekal nás pravidelný dohledový audit
a uplatňovat krizové řízení včetně přenosu dobré praxe
normy ISO 9001, který byl přípravným auditem
ať již od příslušníků jednotek Armády ČR, tak od techniků
na recertifikaci, ta plánovaně proběhla na konci roku 2020
Lékařů bez hranic a také efektivně zlepšovat pracovní
a přelomu roku 2021. Oběma audity jsme prošli plně
prostředí.
ve shodě
s normou,
bez
Většinu cílů se díky pandemii
doplnění. Koncem ledna 2020
nepodařilo splnit a byly aktualizovány
CERTIFIKÁTY KVALITY
nás čekal nadstavbový audit
a stanoveny také pro rok 2021, jako
kvality
MPSV
–
v rámci
V roce 2020 jsme byli držiteli těchto tří
např.: recertifikace Vážky, která
„Dobrovolného rámce kvality
certifikátů kvality
z důvodu pandemie byla odložena
v sociálních službách“.
certifikační firmou na červenec 2021.
ČSN EN ISO 9001:2016
Poté nás již čekalo ostré
I přes nejnižší úspěšnost plnění
Certifikace Vážka®
prověření nastavených systémů.
stanovených
cílů
za
historii
Značka kvality v sociálních službách
První vlna pandemie prošla bez
procesního řízení MěÚSS lze
výrazných
změn.
Procesy
konstatovat, že strategické cíle byly
se dařilo udržet a efektivně zastupovat, byl připraven
všechny splněny. Kromě plánovaných cílů, které byly
krizový pandemický plán. Průběžně se i přes pandemický
pandemií znemožněny či odsunuty, ty zůstávají cíli pro rok
vývoj dařilo plnit některé cíle pro rok 2020. Cíle byly
2021 se podařilo splnit mnoho jiných dílčích krátkodobých
stanoveny v oblastech organizace a rozvoje lidských zdrojů,
cílů a potvrdit tak realitu flexibilní, učící se organizace.
monitorace
kvality
a
zjišťování
spokojenosti
zainteresovaných stran, image organizace a marketingové
strategie, zvyšování kvality poskytovaných služeb,
optimalizace kapacit poskytovaných služeb, infrastruktury
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Závěr
ZÁVĚR
Vážené dámy, Vážení pánové,
na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří svou poctivou
každodenní prací, svou ochotou, proaktivním přístupem
a solidaritou s našimi klienty pomohli zvládnout náročný
rok, plný změn, omezování strachu a úzkosti. Dovolte mi
ocenit práci kolegů z řad všech zaměstnanců, studentů,
dobrovolníků a letos poprvé i vojáků armády ČR. Považuji
za důležité připomenout, že organizace a řízení v době
krize bylo velmi náročné. Poděkování patří tedy vedoucím
pracovníkům, kteří nekoukali na čas, na své potřeby a plně
se věnovali řízení krize. Všichni po celou dobu pracovali
skoro nepřetržitě. Krizové řízení, které klade vysoké
nároky na čas a psychiku lidí trvá již více jak rok. Soboty,
neděle, svátky všichni ochotně pomáhali zvládnout
náročnou situaci. Mnohdy pomáhali zvládat směny na
odděleních, studovali nařízení vlády a doháněli náročnou
administrativu a zaváděli do praxe legislativní změny, které
provázeli služby po celou dobu pandemie. Stres způsobený
důsledky epidemie je hraniční ve všech profesích. O to víc
si vážím všech, kteří v plném nasazení pracovali na tom, aby
se služby co nejdříve vrátily k normálu. S klienty byly
plánovány aktivity, probíhaly individuálně, nebo v malých
skupinkách. Důraz na kvalitu a vysokou úroveň péče byl
vidět po celou dobu. Úcta a respekt zaměstnanců ke
klientům byly i předmětem velkého množství poděkování.
Díky testování, trasování a očkování se podařilo snížit

negativní dopad. Rok 2020 přešel v hektickém tempu až
do roku 2021, kdy vrcholily přípravy na masivní očkování v
našich zařízeních.
Zdůraznit musím i vysokou společenskou odpovědnost,
kterou má většina našich zaměstnanců. Ta se projevila
na začátku pandemie, kdy většina zaměstnanců skoro úplně
omezila soukromý život, izolovali se od okolí, aby
nepřinesli nákazu do zařízení. Stejně tak oceňuji i přístup
zaměstnanců k očkování, uvědomují si svou roli a nutnost
chránit sebe a potažmo tím klienta.
Poděkovat bych chtěla i zřizovateli, kdy nás koordinátor
pravidelně kontaktoval a nabízel pomoc, děkujeme mu
i za pomoc s ubytováním vojáků. Rada a vedení radnice se
pravidelně zajímaly o dění ve službách a velkou pomocí byla
podpora zřizovatele a jeho zájem v době, kdy nám bylo
velmi těžko a vypořádávali jsme se s důsledky epidemie.
Při rekapitulaci všeho, čím jsme si loňského roku prošli, si
myslím, že jsme tento rok zvládli se ctí a s pocitem, že jsme
v tom nezůstali sami, že nám v nejhorších časech vždy
někdo podal pomocnou ruku, a to je pro nás velmi důležité.
Hospodaření v roce 2020 jsme zvládli. Podařilo se udržet
vyrovnaný rozpočet, a to díky prvnímu pololetí, ve kterém
jsme drželi vysokou obložnost. K vyrovnanému rozpočtu
nám také pomohly vypsané dotační tituly, kterých jsme se
aktivně zúčastnili. Významnou měrou se podíleli finanční
příspěvky od dárců, příjmy z reklamy, bonusy

od dodavatelů a projekty, včetně transparentního účtu.
V roce 2020 se podařilo posílit příjmovou část rozpočtu
o celkovou částku 960 173 Kč. Za všechny zaslané
prostředky a dary děkujeme Všem našim příznivcům
a donátorům. I v roce 2020 pokračoval projekt Cesta
z dluhů, který vytvořil výnos ve výši 2 755 922 Kč
použitelný převážně na platy pracovníků odborných
sociálních poraden. Závěrem roku musel ekonomický úsek
zvládnout vyúčtovat rekordní počet dotací.
Rok 2020 byl opravdu náročný, museli jsme se poprat
s řadou situací, které byly nové a neexistoval na ně návod.
Vše se zajišťovalo s vypětím sil za pochodu, fyzické
a psychické vypětí bylo, a ještě stále je veliké.

Mgr. Eva Šulcová
ředitelka
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Příloha 1: Kulturní akce roku pro zaměstnance
PŘÍLOHA 1: KULTURNÍ AKCE ROKU PRO ZAMĚSTNANCE
Rok 2020 nepřál kultuře a bylo opravdu
málo příležitostí zprostředkovat pro naše
zaměstnance pro relaxaci nějaké kulturní
vyžití. I přesto se nám v období před
nařízeními anebo v době jejich rozvolnění
podařilo pár akcí uskutečnit.
V únoru loňského roku jsme navštívili
pořad Etiketa s Ladislavem Špačkem
v chomutovském divadle.
V červnu v Mostě měli naši zaměstnanci
možnost zhlédnout představení Lotrando a
Zubejda, Noc na Karlštejně a Ať žijí
duchové. Tato venkovní představení na
hradě Hněvín jsou u nás hodně oblíbená, a

tak se vstupenky pro zaměstnance již
třetím rokem snažíme včas zajistit.
V srpnu jsme se vypravili do areálu
Červeného
hrádku
na
divadelní
představení Příběh jednoho hradu.
Poslední akcí, kterou jsme stihli během
rozvolnění, byl dvoudenní zájezd na Safari
do Dvora Králové. Ubytování a program
v Safari byl krásně zajištěn a trochu ho
kazilo jen počasí, které nám úplně nepřálo,
ale přesto pozitivní zážitky zvítězily. Safari
jsme navštívili pod záštitou pana ředitele
Přemysla Rabase a za to mu patří náš dík.
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Příloha 2: Ježíškova vnoučata
PŘÍLOHA 2: JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
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Příloha 3: Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
PŘÍLOHA 3: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svob odném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Určení povinnosti

Popis povinnosti

Popis plnění

Zákon 106/1999Sb. § 18 a)

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí
o odmítnutí žádosti

V roce 2020 nebyla podána MěÚSS Jirkov, p.o. žádná žádost o poskytnutí
informace. Nebylo vydáno tedy ani žádné odmítnutí žádosti.

Zákon 106/1999Sb. § 18 b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

V roce 2020 nebylo podáno MěÚSS Jirkov, p.o. ani žádné odvolání proti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, jelikož žádná žádost nebyla
přijata, viz výše.

Zákon 106/1999Sb. § 18 c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance
a nákladů na právní zastoupení

V roce 2020 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí MěÚSS Jirkov, p.o.

Zákon 106/1999Sb. § 18 d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence

V roce 2020 nebyla MěÚSS Jirkov, p.o. poskytnuta žádná výhradní licence.

Zákon 106/1999Sb. § 18 e)

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

V roce 2020 nebyla podána MěÚSS Jirkov, p.o. žádná stížnost dle §16a
zákona 106/1999 Sb. v platném znění.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

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

Zákon 106/1999Sb. § 18 f)
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