
CÍLE na rok 2018 

Společné cíle pro obě služby 

 

Vysvětlivky: OC = obecný cíl, KC = krátkodobý cíl  

OC – Dodržení všech závazných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů 

 

KC - Plnění finančního plánu:  

       -  PNP 3. a 4. stupně pro službu DPS i DZR více jak 50% klientů a současně obdrženo:  

          DPS 1 000 000,- Kč /měsíc; DZR 120 000,- Kč /měsíc = průměrně         

       -  příjmy ZP 500 000,- Kč/měsíc   

T: leden- prosinec 2018 

Odpovědnost: manažerka zdravotně ošetřovatelského úseku, vedoucí úseku sociálního 

poradenství a sociální péče, vedoucí služby DPS, vedoucí služby DZR 

Ukazatel plnění: průměrné měsíční plnění 100% 

 

KC - Udržení počtu 10 míst VPP – pomocný pracovník v sociálních službách  

T: leden- prosinec 2018 

Odpovědnost: management Domova 

Ukazatel plnění: udržení 10 míst VPP 

 

OC  - Rozvoj kvality služeb  

 

KC- Příprava přeregistrace služby DZR v souladu s kriterii ČALS  

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, vedoucí služby DZR, 

management Domova. 

Ukazatel plnění:  zahájení procesu přeregistrování služby (snížení počtu lůžek na DPS a 

navýšení na DZR), snížení věku klientů DZR 

 

KC- Udržení chodu kontaktního místa pro ČALS 

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, vedoucí služby DZR, 

management Domova. 

Ukazatel plnění: poskytování poradenství, kurz pro poradce, poskytování měření kognitivních 

funkcí, realizace akce Týden paměti. 

 

KC: Uspořádání čtvrtletních setkání s rodinnými příslušníky a osobami blízkými 

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost:  management Domova 

Ukazatel plnění: uspořádání minimálně 4 setkání rodinných příslušníků, osob blízkých 

s managementem Domova. 

 



KC: Každoměsíční taneční odpoledne pro klienty Domova 

T: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, vedoucí služby DZR, 

vedoucí služby DPS 

Ukazatel plnění: uspořádání minimálně 12 odpoledních tanečních akcí pro klienty Domova na 

jídelně Domova 

 

OC – Udržení standardu kvality stravování klientů 

KC - Zachování individuálního stravování u nově příchozích klientů s ohledem na 

zdravotní stav a osobní návyky 

T: leden- prosinec 2018 

Odpovědnost: nutriční terapeut, vedoucí stravovacího úseku, manažerka zdravotně 

ošetřovatelského úseku  

Ukazatel plnění: Aktualizované seznamy individuálního stravování od NT 

 

 

OC – Zavedení nových přístupů péče stravování klientů zvyšujících kvalitu péče 

Domova 

 

KC – Úprava receptur příloh kašovité stravy pro větší pestrost  

T: leden – únor 2018 

Odpovědnost: nutriční terapeut, vedoucí stravovacího úseku 

Ukazatel plnění: Úprava a rozšíření receptur v IS Cygnus 

 

 

OC - Rozvoj prostředí klientů 

 

KC - Úprava a údržba venkovních prostor a objektu Domova  

Venkovní prostory Domova budou udržovány ve stavu způsobilém k pobytu klientů včetně 

pravidelného sekání travního porostu a 1x ročně zástřihu křovin. Bude zajištěna bezpečnost 

prostředí, nepoškozování zdraví a majetku třetích osob. Rozšíření venkovního posezení pro 

klienty Domova v zahradě Domova a osazení vhodným zahradním nábytkem.  

Termín: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí provozně technického úseku  

Ukazatel plnění: realizace dle plánu a zpětná kontrola v rámci plánu vnitřních kontrol 

 

KC – Vybudování místnosti pro aktivizaci klientů s prvky zahradní terapie 

Termín: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí provozně technického úseku, vedoucí úseku sociálního poradenství a 

sociální péče. 

Ukazatel plnění: vybudování místnosti pro aktivizaci klientů na 1.PP, dovybavení místnosti 

úložnými prostory a potřebami pro aktivizaci klientů s prvky zahradní terapie. 

 



KC – Vybudování krytého zahradního sezení  

Termín: duben – řízen 2018 

Odpovědnost: vedoucí PTÚ 

Ukazatel plnění: 100% realizace 

 

KC -  Malování vnitřních prostor objektu Domova dle potřeb a hygienických norem 

Termín: leden – prosinec 2018 

Odpovědnost: vedoucí PTÚ 

Ukazatel plnění: 100% plnění dle hygienických norem  

 

KC - Výměna oken a pořízení nových sítí proti hmyzu ve stravovacím provozu (dle 

finančních možností) 

Termín: leden – únor 2018 

Odpovědnost: vedoucí PTÚ 

Ukazatel plnění: dle závažnosti opotřebení, havarijní stav  

 

KC – Výměna svodu odpadu pod výpustí kotlů ve stravovacím provozu 

Termín: leden – červen 2018 

Odpovědnost: vedoucí PTÚ 

Ukazatel plnění: realizace výměny svodu odpadu 

 

 

OC – Dosažení energeticko-ekonomické optimalizace objektu 

KC  Výměna energeticky náročného zařízení                               

Termín: červen  - prosinec 2018                                       

Odpovědnost: vedoucí PTÚ  

Ukazatel plnění: výměna minimálně 1 energeticky náročného zařízení (dle finančních 

možností Domova) 

 

KC  Průběžné hodnocení spotřeby všech energií, průběžné sledování spotřeby:  

        Topení, TÚV a SV  

Termín: leden – prosinec 2018                                         

Odpovědnost: vedoucí PTÚ 

Ukazatel plnění: měsíční vyhodnocování spotřeby energií (tabulka intranet) 

 


