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Krátkodobé cíle pro rok 2021 – Domov se zvláštním režimem
Barvířská 495, 43401 Most
Cíl

Kritéria úspěšnosti

Ukazatele/
data

Cíl č. 1
Realizace velké
letní akce pro
seniory
DpS,
DsZr, DoZp a
DSS
Barvířská
495
MSSS
v Mostě – p. o.

Zorganizovat tradiční
aktivizační letní akci pro
seniory, spojenou se
soutěžemi, tradičním
tancem zaměstnanců,
hudbou a zábavou.

Nástroj/metoda
sběru ukazatelů

Zapojení zaměstnanců

Akce se uskuteční v červnu
2021.

Analýza
akce

V areálu zahrady budou
stánky s možností
ochutnávek napečených
koláčů, možností nápoje
zdarma a doprovodný
program. Velká letní akce
proběhne na téma Pohádkový
svět.

Následné zhodnocení
akce a provedení Ergoterapeutky
zápisu o zhodnocení
Pracovníci v sociálních
službách
Fotodokumentace

Propozice budou podrobně
zpracovány v během prvního
čtvrtletí roku 2021.

účastníků Vedoucí zařízení
Sociální pracovnice

Fyzioterapeutky

Zodpovídá

Vedoucí
zařízení,
ergoterapeut
ky
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Cíl č. 2
Realizace výletu
na hrad Hněvín
pro seniory

Naplánovat a zorganizovat Akce proběhne během září
výlet na hrad Hněvín pro 2021
seniory.
Výlet realizují PSS –
Akce
se
zúčastní aktivizační činnosti, včetně
minimálně 5 uživatelů.
doprovodu

Analýza
akce

účastníků Sociální pracovník

Pracovníci
Následné zhodnocení službách
akce a provedení
zápisu o zhodnocení

v sociálních

Vedoucí
zařízení

Převoz bude uskutečněn Fotodokumentace
vozem MSSS pro více osob.

Cíl č. 3
Nutriční terapie
uživatelů

Nutriční terapeut je
Akce
bude
probíhat
odborníkem v oblasti
minimálně 1x měsíčně
léčebné výživy. Ve
spolupráci s úsekovými
sestrami sestavuje
odpovídající nutriční plán s
ohledem na zdravotní stav
a speciální potřeby
uživatele.

Analýza účastníků
akce
Následné zhodnocení
akce a provedení
zápisu o zhodnocení

Úseková sestra
Všeobecné sestry

Vedoucí
zařízení,
úsekové
sestry
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Dlouhodobé cíle na období 2019 až 2022 – Domov se zvláštním režimem
Barvířská 495, 43401 Most
Cíl

Kritéria úspěšnosti

Ukazatele/
data

Cíl č. 1
Oblast: práce
s uživatelem
služby
Zvýšit kvalitu
poskytované
služby
uživatelům
v terminálním
stadiu

Cílem
je
v
rámci
zkvalitnění
sociálních
služeb
umožnit
příbuzným uživatele trávit
nepřetržitě čas se svým
otcem, matkou, babičkou,
která je v terminálním
stádiu života. V rámci
projektu zajistit pohovory
s příbuznými, informovat
je o této možnosti, zajistit
konzultace s odborníky,
psychologickou pomoc.
Zaměřit se na proškolení
pracovníků v sociálních
službách a sociálních
pracovnic na komunikaci
s těmito příbuznými.

Výstupem bude zvýšení
kvality služby pro umírající
uživatele, psychická pomoc
uživateli i rodině
umírajícího, zvýšení
odbornosti pracovníků a
zlepšení vzájemných vztahů
s rodinnými příslušníky.
V neposlední řadě jde o
zapojení rodinných
příslušníků do chodu domova
a seznámení
s problematikou.

Nástroj/metoda
sběru ukazatelů

Zapojení zaměstnanců

Zkvalitnění
poskytované sociální
služby.

Vedoucí zařízení
Sociální pracovnice

Proškolení příslušných Úsekové sestry
pracovníků v této
Všeobecné sestry
problematice.
Lékař zařízení
Spolupráce a
Pracovníci v sociálních
konzultace
službách
s odborníky v oboru.

Zodpovídá

Vedoucí
zařízení
Sociální
pracovnice
jednotlivých
stanic
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Cíl č. 2
Oblast: práce
s týmem
zaměstnanců

Zaměřit se na proškolení
pracovníků v sociálních
službách a sociálních
pracovnic na komunikaci
a zacházení s příbuznými
uživatelů v terminálním
stadiu života.

Zvýšení odbornosti
pracovníků a zlepšení
vzájemných vztahů s
rodinnými příslušníky.

Zkvalitnění
poskytované sociální
služby.

V roce 2019 předložit návrh
v rámci plánovaného
rozpočtu zřizovateli
s požadavkem na navýšení
pracovního úvazku
nutričního terapeuta na
zařízení.

Zkvalitnění
poskytované
služby.

V rámci
kvalitního
proškolení
Aplikace těchto znalostí a
zaměstnanců
dovedností do praxe.
v přímé péči
zvýšit kvalitu
poskytované
služby
uživatelům
v terminálním
stadiu
Cílem je v období 20192020 zajistit uživatelům
Oblast: práce
pestrost,
kvalitu
a
s týmem
dokonalost v nutričních
zaměstnanců
hodnotách
výživy
Vznik nového zajištěné odborníkem.
funkčního
místa
pro
nutričního
terapeuta
Cíl č. 3

Vedoucí zařízení
Sociální pracovnice

Vedoucí
zařízení

Proškolení příslušných Pracovníci v sociálních
službách
pracovníků v této
problematice.

Analýza
v rámci
komise.

Vedoucí zařízení
sociální

Ředitel organizace

jídelníčku Ekonomicko –
stravovací hospodářská pracovnice
Šéfkuchařka

Vedoucí
zařízení
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Systematické absolvování
stáží zaměstnanců DsZr
Oblast: práce v ostatních
zařízeních
s týmem
podobného typu v rámci
zaměstnanců
dobré praxe.
Cíl č. 4

Zajistit stáže zaměstnanců
v zařízeních DsZr v okolí,
k načerpání zkušeností a
dovedností v rámci dobré
praxe.

Zvyšování dovedností
a zkušeností
zaměstnanců s cílem
poskytování péče
nejvyšší kvality.

Vedoucí zařízení

V
rámci
zkvalitnění
poskytované služby zajistit co
největší počet dodaných
lůžek na bytové jednotky
v daných letech.

Zkvalitnění
poskytované
služby.

Vedoucí zařízení

Sociální pracovnice

Vedoucí
zařízení

personalistka

Zvyšování
kvality
poskytované
péče
uživatelům
Cíl č. 5

Systematicky zajistit
vybavení všech bytových
Oblast změny jednotek polohovacími
prostředí
elektrickými lůžky.
Vybavení
bytových
jednotek
uživatelů
elektrickými
polohovatelný
mi lůžky

Výrazné
životního
uživatelům
služby.

sociální
zlepšení
komfortu
sociální

Usnadnění manipulace
pracovníkům
v sociálních službách
s imobilním
uživatelem

Hlavní ekonomka

Vedoucí
zařízení
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