ROZVOJOVÉ CÍLE DZR 2020 - 2021
1. Do poloviny roku 2020 zkvalitnit a rozšířit ubytovací kapacity prostřednictvím vybudování
nových prostor domova se zvláštním režimem (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, vlastní
sociální zařízení).
Odpovědnost: Ing. Radek Jaroš
2. Vybudovat u budovy sociální služby prostornou zahradu, kde se všichni uživatelé sociální služby
budou moci samostatně a bezpečně pohybovat či zde pobývat. Do konce roku 2020.
Odpovědnost: Ing. Radek Jaroš

Vyhodnocení předchozích rozvojových cílů sociální služby domov se zvláštním
režimem:
1. Proškolit pracovníky v sociálních službách v individuálním plánování průběhu sociální
služby, v práci s rizikovým a problémovým chováním uživatele sociální služby a
bezpečných úchopech a tím účelem, aby bylo podpořeno vytvoření služby, která bude
co nejvíce odpovídat potřebám každého uživatele a která bude pro ně bezpečná a
důstojná. Do poloviny roku 2019.
Odpovědnost: Mgr. Petra Motalová
Vyhodnocení: V první polovině roku 2019 prošli všichni pracovníci sociální služby (včetně
vedoucí přímé obslužné péče a sociálních pracovníků) výcvik klíčových pracovníků
v individuálním plánování sociální služby. Kurzů týkajících se práce s rizikem a práce
s klientem s problémovým chováním i zdravotničtí pracovníci organizace. Na základě
těchto kurzů byli aktualizovány metodické materiály vztahující se k těmto tématům a až
doposud jsou pracovníkům služeb poskytovány konzultace odborným pracovníkem, aby
se nově nabyté vědomosti naučili aplikovat do praxe a poskytovaná služba byla více
bezpečná, důstojná a odpovídala potřebám každého uživatele. Tento cíl byl tedy na
základě našeho hodnocení naplněn.

2. Do konce roku 2019 zkvalitnit a rozšířit ubytovací kapacity prostřednictvím vybudování
nových prostor domova se zvláštním režimem (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje,
vlastní sociální zařízení).
Odpovědnost: Ing. Radek Jaroš
Vyhodnocení: Na naplňování tohoto cíle je nadále pracováno, od dubna 2019 došlo
k přestěhování uživatelů domova se zvláštním režimem do prostor přízemí zámku, cca
od dubna 2020 se 30 klientů (došlo ke zvýšení kapacity služby) přestěhuje do nově
postavené budovy. Stále platí cíl, že se bude jednat o jednolůžkové a dvoulůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením.

3. Vybudovat u budovy sociální služby prostornou zahradu, kde se všichni uživatelé
sociální služby budou moci samostatně a bezpečně pohybovat či zde pobývat. Do
konce roku 2020.
Odpovědnost: Ing. Radek Jaroš
Vyhodnocení: na naplňování tohoto cíle je nadále pracováno, aktuálně jsou vyhledávány
finanční zdroje na realizaci tohoto cíle a plánováno, jak bude tento prostor vypadat.

V Pačlavicích 20. 2. 2020
Mgr. Petra Motalová

