
CÍLE na rok 2019 

Služba: domov pro seniory (DPS) 

 

Vysvětlivky: OC = obecný cíl, KC = krátkodobý cíl 

 

 

OC – Vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku klientů služby DPS 

 

KC – Zajištění vzdělávacího kurzu První pomoci 

T: leden – prosinec 2019 

Odpovědnost: vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, vedoucí služby DPS I. a 

II. 

Ukazatel plnění: získání osvědčení o absolvování minimálně u 40 zaměstnanců 

 

KC – Zajištění vzdělávacího semináře Pokojná smrt (se zaměřením na umírání klientů, 

přístupy v péči, paliativní péče) 

T: leden – prosinec 2019 

Odpovědnost: vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, vedoucí služby DPS I. a 

II. 

Ukazatel plnění: získání osvědčení o absolvování minimálně u 40 zaměstnanců 

 

 

OC - Zvyšování a rozvoj kompetencí pracovníků přímé obslužné péče, aktivizačních 

pracovníků  

 

KC - Vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj pracovníků s důrazem na pochopení specifik 

a problematiky cílové skupiny seniorů + supervize 

T: leden – prosinec 2019 

Odpovědnost: vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, vedoucí služby DPS I. a 

II. 

Ukazatel plnění: účast jednotlivých pracovníků přímé obslužné péče na semináři Gerontooblek 

(min. 50 zaměstnanců) a účast minimálně na dvou supervizích  

 

KC - Vzdělávací aktivita – Týmová spolupráce 

T: leden – prosinec 2019 

Odpovědnost: vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče, vedoucí služby DPS I. a 

II.  

Ukazatel plnění: účast minimálně 60 pracovníků (pracovníci přímé obslužné péče + aktivizační 

pracovníci) na zážitkovém vzdělávacím kurzu 

 

 

 

 



OC - Individualizace služeb 

 

KC – Další rozšiřování konceptu Bazální stimulace (BS) do péče o klienty služby DPS 

T: leden – prosinec 2019 

Odpovědnost: zaměstnanec pověřený vedením konceptu BS, vedoucí služby DPS, vedoucí 

úseku sociálního poradenství a sociální péče 

Ukazatel plnění: realizace konceptu u 25 klientů, vylepšení systému konceptu BS do péče o 

klienty 

 

KC – Zaměření na adaptaci klienta po příchodu do Domova (v adaptačním období 1 – 3 

měsíce) 

T: leden – prosinec 2019 

Odpovědnost: vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče 

Ukazatel plnění: přijetí sociálního pracovníka, který se bude intenzivně věnovat klientům v 

adaptačním období, tj. po příchodu do Domova. Bude komunikovat s rodinnými příslušníky, 

osobami blízkými nových klientů. Přepracování vnitřního pokynu „Metodika popisující 

adaptaci člověka na stáří a ústavní pobyt“ 

 

KC - Zavedení zahradní terapie do péče o klienty služby  

T: leden – prosinec 2019 

Odpovědnost: vedoucí úseku sociálního poradenství a sociální péče 

Ukazatel plnění: úprava místnosti pro zahradní terapii, vykonávání zahradní terapie u 

minimálně 20 klientů 

 

 

OC - Rozvoj kvality služeb 

 

KC -  Instalace oboustranného komunikačního systému sestra-pacient na DPS II. stanice 

SIGNALIZACE 

T: leden-prosinec 2019 

Odpovědnost: management Domova 

Ukazatel plnění: instalace signalizace na službě DPS (1. a 2. PP) 

 

KC - Dovybavení zázemí pro personál POP o PC pro snadnější orientaci v potřebách 

klientů, pro snadnější komunikaci mezi zaměstnanci.  

T: leden-prosinec 2019 

Odpovědnost: management Domova 

Ukazatel plnění: vybavení 3 místností pro personál POP počítačem (v 1PP, 1NP a 3NP)   

 

 

 

 

 



OC – Interiérové úpravy pokojů a prostorů Domova 

 

KC – Obnova vybavení pokojů dle individuálních potřeb klientů (klienti na vozíku, 

imobilní klienti, apod.). 

T: leden – prosinec 2019 

Odpovědnost: management Domova, vedoucí oddělení DPS, vedoucí úseku sociálního 

poradenství a sociální péče 

Ukazatel plnění: cca u 5 pokojů klientů – podle finančních možností Domova 

 

KC: Zajištění odpovídajícího policového či úložného systému do koupelen klientů 

T: leden – prosinec 2019 

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

Ukazatel plnění: Zakoupení vhodných polic či kapsářů do koupelen klientů služby DPS u min. 

25% pokojů 

 

 


