
Krátkodobé cíle pečovatelské služby na rok 2020 
 

STRAVOVÁNÍ A ROZVOZ 
- Zkvalitnění rozvozu a zajištění vyššího komfortu pro klienty – splnění podnětu z průzkumu 

spokojenosti – zajistit těsnící víčka a zabránit tak vylévání obsahu do jídlonosiče  
- Setkání klientů a rodinných příslušníků s nutriční terapeutkou – lepší informovanost klientů 

odebírajících stravu o nabízených dietách a jejich složení  
- Pokračovat v tematických jídelníčkách – 4 týdny v rámci jednoho roku 
- Zavést 4 tematické setkání na jídelně pro klienty odebírající stravu s vedoucí stravovacího 

provozu a nutriční terapeutkou  - např. den diabetu apod.  

DPS BLATENSKÁ 
- Půjčovna kompenzačních pomůcek – navýšit počet výpůjček, rozšířit sortiment pomůcek 

k vypůjčení o případné žádané pomůcky, které nejsou v půjčovně vedeny 

DBB PETÝRKOVA 
- Dokončit renovaci zázemí pečovatelek – přetrvává z minulého roku. Nově zkusit do renovace 

zahrnout i úpravu nevhodného řešení toalety pro personál  

TERÉN 
- Úprava provozní doby – v současné době všední dny od 7:00 do 15:30. Od 1. dubna každý 

den od 7:00 do 19:00 možnost odebírání péče klienty  

SOH 
- Navýšit počet klientů využívajících možnosti ambulantní služby a také počet hodin 

ambulantně poskytnuté hygieny  

KLIENTI OBECNĚ 
- Zjistit aktuální potřebnost u zavedených klientů ohledně trvání poskytované služby a zjistit, 

zda poskytovaná služba je dostačující u všech klientů 
- Provést průzkum u obyvatel bydlících v DPS / DBB a nečerpajících pečovatelskou službu – 

zjistit důvod nepotřebnosti péče, případně udělat informační osvětu, co pečovatelská služba 
nabízí 

PRACOVNÍCI OBECNĚ 
- Školení pracovníků v přímé péči – více témat, více akreditovaných školení, více praktických 

nácviků 
- Zaměřit se na zvýšení počítačové gramotnosti pracovníků v přímé péči 
- Pracovníci v přímé péči v DPS a DBB – uskutečnit společné čtyři schůzky během roku a 

vytvořit prostor pro předávání a sdělování podnětů a zajistit prostor pro vzájemnou diskuzi 

TECHNICKÉ RŮZNĚ 
- Zefektivnit využívání prostor – uvolnit nevyužívané prostory pro skladové prostory jiných 

služeb / středisek 
- Rekonstrukce vzduchotechniky v objektu Křejpského – přetrvává z minulého roku 



ROZVOJ SLUŽBY OBECNĚ  
- Aktualizovat metodiku pečovatelské služby a pracovní postupy s ohledem na praxi v minulém 

roce  
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