
CÍLE na rok 2020 

Společné cíle pro obě služby 

 

Vysvětlivky: OC = obecný cíl, KC = krátkodobý cíl  

 

OC  - Rozvoj kvality služeb  

 

KC- Udržení chodu kontaktního místa pro ČALS 

T: leden – prosinec 2020 

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

Ukazatel plnění: poskytování poradenství, poskytování měření kognitivních funkcí, zahájení 

setkávání svépomocných skupin. 

 

KC: Každoměsíční taneční či hudební odpoledne pro klienty Domova 

T: leden – prosinec 2020 

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

vedoucí služby DPS 

Ukazatel plnění: uspořádání minimálně 10 odpoledních tanečních akcí pro klienty Domova na 

jídelně Domova 

 

KC: Přechod z IS Cygnus 1 na Cygnus 2 

T: leden – prosinec 2020 

Odpovědnost: management Domova 

Ukazatel plnění: uzavření Smlouvy, proškolení personálu, zavedení do praxe 

 

OC – Vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku klientů obou služeb 

 

KC – specializační kurz – katetrizace močového měchýře a péče o PMK 

T: leden – červen 2020 

Odpovědnost: Manažerka zdravotně ošetřovatelského úseku, kvalitář ošetřovatelské péče 

Ukazatel plnění: získání certifikátu u 2 zdravotních sester 

 

 

OC – Udržení standardu kvality stravování klientů 

KC - Zachování individuálního stravování u stávajících a nově příchozích klientů 

s ohledem na zdravotní stav a osobní návyky 

T: leden- prosinec 2020 

Odpovědnost: vedoucí stravovacího úseku, manažerka zdravotně ošetřovatelského úseku  

Ukazatel plnění: aktualizované seznamy individuálního stravování  

 



OC – Zavedení nových přístupů péče o stravování klientů zvyšujících kvalitu péče 

Domova 

 

KC – Revize receptur a skladových karet 

T: leden – prosinec 2020 

Odpovědnost: nutriční terapeut, vedoucí stravovacího úseku, skladník 

Ukazatel plnění: úprava a rozšíření receptur v IS Cygnus 

 

 

OC - Rozvoj prostředí klientů 

 

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

Termín: leden – prosinec 2020 

Odpovědnost: vedoucí PTSÚ 

Ukazatel plnění: 100% plnění dle hygienických norem  

 

KC: Úprava schodiště a chodeb 

Termín: leden – prosinec 2020 

Odpovědnost: vedoucí PTSÚ, management Domova 

Ukazatel plnění: doplnění obrázků na schodiště a chodby a natření zábradlí podle finančních 

možností Domova 

  

KC: Renovace opěrné zdi u východu na zahradu Domova 

Termín: leden – prosinec 2020 

Odpovědnost: vedoucí PTSÚ, management Domova 

Ukazatel plnění: úprava opěrné zdi např. vymalováním, podle finančních možností Domova 

 

KC - Výměna oken 

Termín: leden – prosinec 2020 

Odpovědnost: vedoucí PTSÚ 

Ukazatel plnění: dle závažnosti opotřebení, havarijní stav - podle finančních možností Domova 

 

KC - Výměna zářivkových těles za ledková svítidla 

Termín: leden – prosinec 2020 

Odpovědnost: vedoucí PTSÚ 

Ukazatel plnění: dle závažnosti opotřebení, havarijní stav - podle finančních možností Domova 

 

KC - Výměna vodovodních baterií za baterie pákové 

Termín: leden – prosinec 2020 

Odpovědnost: vedoucí PTSÚ 

Ukazatel plnění: dle závažnosti opotřebení, havarijní stav - podle finančních možností Domova 

 

 

 



OC - Rozvoj zázemí zaměstnanců 

 

KC – Výměna původních dřevěných šatních skříní za odpovídající kovové šatní skříně 

Termín: leden – prosinec 2020 

Odpovědnost: management Domova 

Ukazatel plnění: výměna šatních skříní - podle finančních možností Domova  

 

  


