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Cíle sociální služby „domov se zvláštním režimem“ v roce 2022
- Poskytovat sociální služby s ohledem na preventivní a krizová
epidemiologická opatření a personální možnosti vždy minimálně tak, aby
byla v nezbytné míře zajištěna ochrana života a zdraví klientů i
zaměstnanců, a to např. i poskytnutím základních činností, které se neváží
na druh sociální služby „domov se zvláštním režimem“.
- Napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci
a seberealizaci – individualizace péče klientů v adaptačním období,
realizace monitoringu poskytované péče v době adaptace min. 1x za
adaptační období.
- Zajistit vyšší kvalitu péče díky cílené individuální aktivizaci u min. 10
vybraných klientů služby podle jejich skutečných možností a schopností.
- Uskutečnit min. 2 mezigenerační setkání, pokud to preventivní
epidemiologická opatření umožní.
- Uskutečnit min. 2 kulturní nebo sportovní akce pro klienty za měsíc
v obdobích, kdy to preventivní epidemiologická opatření umožní.
- Uskutečňovat každý pracovní den min. 1 zájmovou činnost pro klienty.
- Vytvoření samostatné místnosti pro ergoterapii v 1. patře.
- Provozování „kavárničky“ s obsluhou pro pravidelné setkávání a povídání
klientů u kávy min. 1x za měsíc.
- Vydání min. 2 čísel časopisu pro klienty.
- Proškolení min. 2 zaměstnanců z bazální stimulace z důvodu zajištění
tohoto přístupu ke klientům.
- Zvýšení prostorové pohody klientů 1. patra – realizace fototapety „park“.
- Zřízení video a audio kanálu z kinosálu do vnitřního televizního okruhu.

Střednědobé a dlouhodobé cíle služby „domov pro seniory“
- Vybudování zábradlí u chodníků v zahradě pro zajištění bezpečnosti
pohybu klientů.
- Rozšíření vstupních dveří do pokojů klientů na velikost 110 cm z důvodu
možného vyjíždění klientů na postelích.
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