Změny v MěCKP v roce 2014
Rok 2014 byl pro klienty Městského centra komplexní péče rokem náročným, byl ve znamení
mnohých změn.
První změna, která se udála hned prvního ledna 2014, byla změna ředitelky MěCKP. Do
penze odešla oblíbená paní ředitelka Jaroslava Hlaváčková, která stála v čele MěCKP
bezmála dvacet let.
V následujících řádcích se pokusím shrnout další významné změny, kterými si klienti i
zaměstnanci MěCKP v roce 2014 museli projít, některé z nich přivítali, na jiné bylo potřeba si
zvyknout.
Jednou z prvních významných změn bylo sloučení elektroměrů všech bytů klientů
s elektroměrem MěCKP v prvním pololetí roku 2014. Následující platby za elektřinu jsou
nově součástí platby za pobyt, jak vyplývá se Zákona o sociálních službách, 108/2006 sb.
Někteří klienti tento krok přivítali, jiným více vyhovoval individuální elektroměr, nutno však
podotknout, že se s touto změnou sžili všichni rychle a bez problémů. Celá tato
administrativně, technicky i organizačně náročná akce díky přístupu klientů, zaměstnanců
MěCKP i pracovníků dodavatelské firmy v čele s panem Milanem Davídkem, proběhla bez
problémů a všichni zúčastnění si za to zaslouží obrovský dík.
Další investiční akcí bylo vybudování tří nových lůžek Odlehčovacích služeb s hygienickým
zázemím a kuchyňským koutem ve třetím patře budovy MěCKP, došlo tím k navýšení
kapacity Odlehčovacích služeb na deset lůžek. I tato větší akce, spojená se stavebními
pracemi, proběhla bez komplikací. Firma pana Roudnického odvedla perfektní práci a klienti i
zaměstnanci si opět zaslouží pochvalu za trpělivost a spolupráci.
Změna, která se dotkla všech klientů i zaměstnanců MěCKP, spočívala v přemístění prádelny
MěCKP, resp. zahájení praní prádla v Městské prádelně v průběhu léta 2014. I zde se naštěstí
nevyskytly žádné komplikace, nebyly přijaty žádné stížnosti na kvalitu či jiné aspekty praní.
Městská prádelna se navíc od 1. 1. 2015 stala součástí MěCKP. Zde si velký dík zaslouží
zejména pracovnice prádelny paní Jíchová a paní Černíková, dále paní Judová, která zajišťuje
precizní sběr a odvoz špinavého prádla i přiváží a roznáší prádlo vyprané.
Prostory stávající prádelny, resp. žehlírny a sušáren byly přestavěny. Nově zde byla
vybudována keramická dílna, která nahradila prostory keramické dílny ve třetím patře, kam
byly rozšířeny Odlehčovací služby. Další z místností byla vybavena jako šatna pro
zaměstnance se sprchovým koutem a toaletou. Z poslední z místnosti, bývalé žehlírny, se
vybudovala a vybavila kancelář pro pečovatelky z terénu, kterým v průběhu roku přibyli
klienti z okolních obcí – z těch, se kterými MěCKP uzavřelo smlouvu, k dnešnímu dni je to
městys Chotětov, obec Skorkov a obec Kochánky.
Významnou, radostnou a přínosnou skutečností se stalo navázání spolupráce s dobrovolníky
ze ZŠ Husovo náměstí, kteří k nám v zimě 2014 přišli na exkursi a nabídli nám svou pomoc
jako dobrovolníci. Tato nabídka pomoci se proměnila v perfektní spolupráci při pořádání
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pravidelných i příležitostných aktivit, o většině z nich jsme veřejnost prostřednictvím
Zpravodaje informovali. Obrovský dík si zaslouží nejen děti, které nás obrovsky příjemně
překvapily, ale v neposlední řadě také paní učitelka Ing. Pavla Zadáková, která činnost
dobrovolníků ze ZŠ Husovo náměstí koordinuje a aktivizační pracovnice MěCKP paní Bc.
Monika Megličová, dis., která se zúčastňuje všech aktivit a podílí se na jejich přípravě i
realizaci.
Dalšími novinkami bylo například zavedení nové funkce vrchní sestry, ta byla svěřena
svědomité, obětavé a zkušené sestřičce paní Janě Březinové, která se v této funkci perfektně
osvědčila. V průběhu roku jsme také se sociální pracovnicí paní Alenou Polákovou provedly
„revizi“ adekvátnosti a výše příspěvků na péči u klientů MěCKP, u většiny jsme zjistily
potřebu podání nové žádosti, či žádosti o navýšení stávajícího příspěvku, byly jsme úspěšné,
tato revize přinesla nemalé finanční prostředky do rozpočtu MěCKP, paní Aleně Polákové
patří velký dík za perfektní spolupráci. V únoru roku 2014 Rada města schválila nové
sazebníky Odlehčovacích služeb v souladu se Zákonem o sociálních službách a související
Vyhláškou 505/2006 sb., došlo zde k adekvátnímu navýšení plateb za poskytování této
služby, a i tento krok přinesl MěCKP vyšší příjmy a pomohl tak organizaci stát se více
nezávislou na cizích zdrojích.
Mezi další akce roku 2014 patří například vymalování celého přízemí MěCKP. Dále zavedení
supervize pro zaměstnance MěCKP, zejména z důvodu prevence syndromu vyhoření a
podpory v jejich náročné práci. Zjišťovali jsme také například možnost požádat o prostředky
z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“,
MěCKP navštívil na naše pozvání p. Ing. Vojnar z MPSV, poradil jak postupovat, nyní
pracuje pan architekt Foit na projektu, v průběhu roku 2015 by měla být žádost podána.
Od 1. 1 2015 také již nějaké změny proběhly, zejména jde o rozšíření týmu a služeb MěCKP
o Městskou prádelnu, dále pak přijetí dvou nových pracovnic do týmu MěCKP, konkrétně
všeobecné sestry paní Evy Perinové a pracovnice v sociálních službách slečny Nikoly
Stejskalové. Paní Bc. Monice Megličové byla změněna pracovní pozice, od 1. 1. 2015 pracuje
na půl úvazku jako aktivizační pracovnice a na půl jako sociální pracovnice, přičemž se v této
funkci střídá s paní Alenou Polákovou, která do MěCKP dochází 2 – 3 x týdně z Městského
úřadu.
A jaké má MěCKP plány a vize do roku 2015? Chtěli bychom pokračovat po cestě, na kterou
jsme vykročili. Prohlubovat spolupráci s dobrovolníky ze ZŠ Husovo náměstí a navázat
spolupráci s dalším ročníkem, „osmáci“ nám ještě nějaký čas zůstanou, ale naši milí
„deváťáci“ se nám již na podzim rozprchnou do světa – na střední školy a tak budeme rádi,
když štafetu převezmou zase další děti, všechny zájemce z řad dětí zveme k nám na
nezávaznou exkursi. Také bychom rádi navázali na stávající spolupráci s Dětským domovem
v Krnsku a psím útulkem v Lysé nad Labem. Změna, která je v jednání a bude realizována
zřejmě ještě v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015, je zajištění celodenního stravování pro
klienty MěCKP dovozem stravy ze sousedního Domova U Anežky. Zde patří velký dík panu
starostovi Jaroslavu Královi a paní ředitelce DUA Ing. Ludmile Bulířové, kteří nám vyšli
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maximálně vstříc a udělali vše pro to, aby naše poptávka po celodenním zajištění vyvážené
stravy pro naše klienty mohla být uspokojena, v tuto chvíli je celá záležitost ještě v jednání.
O proběhlých i plánovaných akcích MěCKP v roce 2015 budeme čtenáře Zpravodaje rádi
průběžně informovat, v rámci akce „Týden sociálních služeb“ chystáme na podzim opět Den
otevřených dveří, budeme moc rádi, najde-li k nám cestu široká veřejnost a budeme-li moci o
nabídce našich služeb informovat občany Benátek nad Jizerou osobně u nás v Městském
centru.
Závěrem svého příspěvku chci upřímně poděkovat všem klientům a zaměstnancům MěCKP i
představitelům města Benátky za jejich trpělivost, pomoc a podporu, kterou mi po celý můj
první rok ve funkci ředitelky poskytovali. Velmi si této podpory vážím a věřím, že
společnými silami udržíme MěCKP dobré jméno a vysoký standard poskytovaných služeb.

Bc. Emilie Kalová, ředitelka MěCKP
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