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Vyhodnocení cílů sociální služby „domov se zvláštním režimem“ v
roce 2019
-

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.
Cíl z personálních důvodů splněn jen částečně (po část roku 2019). Přechází
do roku 2020.

-

Zajistit vyšší kvalitu péče díky cílené individuální aktivizaci u min. 15
vybraných klientů služby dle jejich skutečných možností a schopností. Cíl
z personálních důvodů splněn jen částečně (po část roku 2019). Přechází do
roku 2020.

-

Uskutečnit min. 10 mezigeneračních setkání. Cíl splněn.

-

Uskutečnit min. 2 kulturní nebo sportovní akce pro klienty za měsíc. Cíl
splněn.

-

Uskutečňovat každý pracovní den min. 1 zájmovou činnost pro klienty. Cíl
splněn.

-

Obnova nábytku z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu klientů – nákup
min. 2 polohovacích postelí. Cíl splněn.

-

Vydání min. 2 čísel časopisu pro klienty. Cíl splněn.

-

Proškolení min. 2 zaměstnanců z bazální stimulace z důvodu zajištění tohoto
přístupu u klientů. Cíl nesplněn, přechází do roku 2020.

-

Zvýšení prostorové pohody klientů 1. patra – realizace fototapety „park“ na
chodbu 1. patra. Cíl nesplněn, přechází do roku 2020.

-

Zlepšení kultury stravování mimo jiné vybudováním samostatných výdejen
stravy. Cíl splněn.

Vyhodnocení střednědobých a dlouhodobých cílů služby „domov
se zvláštním režimem“ za rok 2019
-

Rekonstrukce služebního bytu pro účely vzniku terapeutických místností. Cíl
nesplněn – pro rok 2020 cíl změněn na vytvoření místnosti pro ergoterapii
v 1. patře.

-

Zlepšení kvality života klientů vybudováním nového bezbariérového
východu na zahradu v zadní části objektu, vč. přiléhajícího sociálního
zařízení a vybudování zábradlí u chodníků v zahradě pro zajištění
bezpečnosti pohybu klientů. Cíl nesplněn – přechází do roku 2020.

V Ústí nad Labem dne 27.1.2020
Ing. Bc. Petr Boťanský
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