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Krátkodobé cíle Domova pro seniora a Odlehčovacího centra pro rok 
2018  

 

1. Zkvalitnění poskytovaných služeb, humanizace služeb – směrem ke klientům 

• Malování společných prostorů/chodeb/pokojů uživatelů  
o Malování v roce 2017 nebylo uskutečněno, ačkoliv bylo plánováno. Budou 

vymalovány pokoje, uskutečněny drobné opravy na pokojích, vymalování 
společných prostor. 

 
• Instalace z vnějšku neprůhledných fólií do oken  

o Zakoupení fólií do všech oken, kterými je viděno do pokojů klientů z oblasti mimo 
areál (zajištění soukromí a důstojnosti našich klientů na základě doporučení 
komise Magistrátu hl. m. Prahy), cca 17 pokojů 
 

• Aktivizační činnosti 
o Pokračování spolupráce s organizacemi v rámci aktivizačních činností – Mezi 

námi, Stáří s aktivní tváří, Animals for help 
o Vytvoření rozpočtu na aktivizační činnosti na rok 2018 
o Nákup knih na cvičení paměti a dalšího materiálu pro skupinové činnosti 
o Úprava místnosti aktivizační pracovnice a nutriční terapeutky 

 
• Navázání spolupráce s endokrinologií 

o Rychlejší a efektivnější spolupráce, která je šetrnější pro uživatele služby 
 

• Zabezpečení fyzioterapie  

2. Zkvalitnění propagace služeb – směrem k zájemcům o službu a veřejnosti 

• Aktualizace orientačních cedulí v areálu 
o Změna starého názvu zařízení a loga společnosti a tím zajištění přesnější 

informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách 
 

• Umístění organizační struktury u vchodu do zařízení 
o Pro lepší orientaci návštěvníků a uživatelů 

 
• Propagace společenských akcí v DS a OC na Facebooku 

o Zefektivnění využití Facebookového účtu a častější informování o konaných 
činnostech v DS a OC 
 

• Vytvoření dokumentů sloužících pro lepší orientaci klientů v poskytované službě a 
ke zefektivnění práce  

o Vytvoření metodického postupu aktivizačních činností 
o Vytvoření srozumitelné formy smlouvy pro klienta 
o Úprava pokladu pro sociální šetření 
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3. Materiálně-technické zdroje 

• Pořízení nového ručního resuscitátoru 
o Z důvodu poruchy starého bude třeba zajistit resuscitátor nový 

 
 

• Nákup LED žárovek 
o Pokračování obměny, který započala v průběhu loňského roku 

 
• Nákup značkovače na prádlo  

o Prevence ztráty podložek, žínek, ručníků 
o Prevence ztráty/promíchání osobního prádla uživatelů 
 

4. Personální zdroje, udržitelnost zaměstnanců 

• Doplnění stavu PSS  
• Obsazení pozice Vedoucího DS a OC 
• Obsazení pozice Nutriční terapeutky 
• Obsazení pozice Fyzioterapeuta 
 
• Zavedení komplexnějšího vzdělávání 

o Bude plánováno na základě vyhodnocení hodnotících dotazníků zaměstnanců. 
o Průběh školení ve třech režimech: 

 

1. Základní  
– pro všechny zaměstnance 

2. Nadstavbový 
3. Specializované kurzy 

 

V Praze dne 19.1.2018 
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