
CÍLE na rok 2018 

 

Služba: domov pro seniory (DPS) 

 

 

Vysvětlivky: OC = obecný cíl, KC = krátkodobý cíl 

 

 

OC – Vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku klientů služby DPS 

KC – Zajištění kurzu pro zaměstnance - Manipulace s imobilním klientem dle konceptu 

kinestetické  mobilizace 

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí služby DPS  

Ukazatel plnění: získání osvědčení o absolvování minimálně u 10 zaměstnanců 

 

 

OC - Zvyšování a rozvoj kompetencí pracovníků přímé obslužné péče  

KC: Vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj pracovníků s důrazem na dodržování 

etických zásad a přístupů + supervize 

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, vedoucí domova pro 

seniory 

Ukazatel plnění: účast jednotlivých pracovníků přímé obslužné péče minimálně na dvou 

supervizích, uspořádání minimálně 2. vnitřních vzdělávacích akcí, účast minimálně 85% 

pracovníků POP na kurzu o supervizi a etických zásad 

 

 

OC - Individualizace služeb 

KC – Zavádění konceptu Bazální stimulace do péče o klienty služby DPS 

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost:  vedoucí oddělení DPS, vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče 

Ukazatel plnění: vznik metodiky Bazální stimulace v péči o klienty Domova, vytvoření 

systému pro zavádění konceptu BS do péče o klienty, realizace konceptu u 20 klientů 

 

KC – Úprava metodiky individuální plánování na službě DPS, následné zvyšování 

procesu individuálního plánování na službě DPS 

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost:  vedoucí oddělení DPS, vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče 

Ukazatel plnění: přepracování vnitřní metodiky Individuální plánování na službě DPS, 

kontrola a následné přepracování standardu č. 5., vnitřní proškolení zaměstnanců POP služby 

DPS, pracovní pozice metodik pro individuální plánování. 

 

 



OC - Rozvoj kvality služeb 

KC: Zahájení přípravy k instalaci oboustranného komunikačního systému sestra-

pacient na DPS II. stanice 

T: leden-prosinec 2018 

Odpovědnost: management Domova 

Ukazatel plnění: zpracování a předání investičního záměru zřizovateli, spolupráce na dalších 

postupech 

 

 

OC – Interiérové úpravy pokojů a prostorů Domova 

KC - Postupné dovybavení pokojů dle individuálních potřeb klientů (v rámci finančních 

možností Domova) 

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí oddělení DPS, vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče 

Ukazatel plnění: min. u 15% klientů dojde k úpravě prostředí či pokojů dle individuálních 

potřeb 

 

KC: Úprava a dovybavení kuchyněk pro aktivizaci klientů 

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí oddělení DPS, vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, 

vedoucí TPÚ 

Ukazatel plnění: Úprava a dovybavení minimálně 3 kuchyněk na patrech služby DPS 

 

KC: Vytvoření zázemí - pro praxe studentů i jako denní místnost pro zaměstnance 

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí oddělení DPS, vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, 

vedoucí TPÚ 

Ukazatel plnění: vytvoření a vybavení odpovídajících prostorů pro praxe studentů 

 

KC – Otevření a vybavení denní místnosti klientů na 3.NP 

T: leden-prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí oddělení DPS, vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, 

vedoucí TPÚ 

Ukazatel plnění: zařízení denní místnosti dle individuálních potřeb klientů 

 

 

OC- Vzdělávání zdravotních sester zaměřené na problematiku klientů DPS 

KC- Zajištění školení zdravotních sester na aktuální téma - zdravotní stav klientů 

Domova - péče o ránu, péče o klienty s DM, péče o PEG 

T: leden-prosinec 2018 

Odpovědnost: manažerka ZOU, kvalitář ošetřovatelské péče 

Ukazatel plnění: získání osvědčení u 6zaměstnanců 

 


