
CÍLE na rok 2019 

Služba: domov se zvláštním režimem (DZR) 

 

Vysvětlivky: OC = obecný cíl, KC = krátkodobý cíl 

 

 

OC - Zvyšování a rozvoj kompetencí pracovníků přímé obslužné péče formou vnitřního 

vzdělávání 

 

KC - Vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku péče o osoby s demencí + supervize 

T: leden – prosinec 2019 

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

zvláštním režimem  

Ukazatel plnění: účast minimálně na dvou supervizích, uspořádání minimálně 1. vzdělávací 

akce 

 

OC - Zvyšování a rozvoj kompetencí pracovníků přímé obslužné péče formou 

vzdělávání 

 

KC - Vzdělávací aktivita – Týmová spolupráce 

T: leden – prosinec 2019 

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

zvláštním režimem  

Ukazatel plnění: účast minimálně 12 pracovníků přímé obslužné péče na zážitkovém 

vzdělávacím kurzu 

 

OC - Zvyšování spolupráce s rodinnými příslušníky, osobami blízkými klientů 

 

KC - Uspořádání setkání s rodinnými příslušníky a osobami blízkými (letní posezení a 

zimní posezení) 

T: leden – prosinec 2019 

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

zvláštním režimem  

Ukazatel plnění: uspořádání minimálně 2 akcí/aktivit s účastí rodinných příslušníků či 

blízkých osob klientů 

 

KC - Vytvoření zabezpečeného prostoru pro sdílení fotografií z aktivit klientů (účet na 

internetovém uložišti a předání hesel rodinným příslušníkům) 

T: leden – prosinec 2019 

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

zvláštním režimem  

Ukazatel plnění: funkční a bezpečné prostředí pro vkládání a následné prohlížení fotografií 

z aktivit klientů (zabezpečené heslem) 

 



 

OC – Interiérové úpravy pokojů a prostorů Domova 
 

KC – Obnova vybavení pokojů dle individuálních potřeb klientů  

T: leden – prosinec 2019 

Odpovědnost: management Domova, vedoucí domova se zvláštním režimem, vedoucí úseku 

sociálního poradenství a sociální péče 

Ukazatel plnění: min. u 3 pokojů klientů dojde k úpravě prostředí či k obnově nábytku dle 

individuálních potřeb klientů – podle finančních možností Domova 
 

KC - Vybavení sprchových koutů koupelen o pákové baterie 

T: leden – prosinec 2019 

Odpovědnost: vedoucí úseku PTSÚ 

Ukazatel plnění: cca u 5-10 koupelen dojde k výměně stávajících baterií za baterie pákové 
 

KC - Výměna a pravidelná obměna (dle ročních období) obrázků na jednotlivých 

patrech domova se zvláštním režimem (obrázky na patrech jsou pravidelně obměňovány, 

aby u klientů vyvolávaly vzpomínky na dané období a pomáhaly jim tak v časové orientaci) 

T: leden – prosinec 2019 

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

zvláštním režimem  

Ukazatel plnění: pravidelná obměna obrázků 

 
 

OC - Rozvoj kvality zázemí pracovníků POP 
 

KC - pořízení úložných prostorů na ukládání materiálu, pomůcek apod. v zázemí 

pracovníků POP  

T: leden-prosinec 2019  

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

zvláštním režimem  

Ukazatel plnění: pořízení regálů, popř. skříněk na 1. a 2. PP  


