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II. Preambule
Péče o osoby s mentálním postižením v Horním Maxově se datuje již od roku
1963, kdy zde Ústav sociálního zabezpečení Národního výboru hl. m. Prahy založil
Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením. O prvních 8 obyvatel ústavu
se staralo 8 členek Institutu Blahoslavené Panny Marie (IBMV) ve vile čp. 181. O rok
později se ústav rozšířil do další budovy – bývalé školy a do Maxova přišlo dalších 40
chlapců s mentálním postižením. Do roku 1990 se provoz ústavu rozšířil celkem do
pěti budov Horního Maxova, které jsou přirozenou zástavbou obce, a počet chlapců
se zvýšil na 86.
Od roku 1990 nastaly rozsáhlé změny nejen v personální oblasti, kdy většina
řádových sester odešla na Slovensko, ale také rekonstrukce budov a ubytovacích
kapacit. Došlo k rekonstrukci většiny objektů ústavu a zlepšení životních podmínek
obyvatel. Pro obyvatele Domova Maxov byly zrekonstruovány jedno a dvoulůžkové
pokoje, do kterých se přestěhovali například z bývalé školní třídy, kde žilo a spalo 18
chlapců. Neméně důležitá však byla změna v možnostech a právech obyvatel a
přístupu personálu - od pečovatelsko ošetřovatelského přístupu k důstojnému,
partnerskému a podporujícímu přístupu v oblasti rozvoje samostatnosti,
soběstačnosti a nezávislosti.
Od roku 2001 je Domov Maxov příspěvkovou organizací, která je zřízená
Hlavním městem Prahou. Nachází se v horské obci Horní Maxov v katastru města
Lučany nad Nisou.
O využívání strategického plánování jako nástroje řízení organizace svědčí
dokumenty „Návrh koncepce poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov“,
„Strategický plán Domova Maxov na období 2009 – 2012“ a rovněž zapojení do
Individuálního projektu Libereckého kraje – „Podpora střednědobého plánování a
rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji“.
Od června 2011 do prosince 2012 Domov Maxov realizoval vzdělávací projekt
„Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality sociálních služeb v Domově
Maxov“. Celý projekt byl hrazen z Operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost.
Cílem projektu je získání a rozšíření odborných kompetencí, které přispějí ke
zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením, které doprovázíme a podporujeme.
V rámci tohoto projektu bylo realizováno vzdělávání pro vedoucí pracovníky v
oblastech Právní minimum, Manažerské dovednosti, Efektivní vyjednávání a řešení
konfliktů, Úvod do problematiky PR a fundraisingu. Pro pracovníky v sociálních
službách Domova Maxov bylo připraveno vzdělávání v oblastech Alternativní
komunikace, Práce s klientem s rizikovým chováním, Bazální stimulace, masážní a
další techniky, Sexualita u osob s mentálním postižením, Vzdělávání ve SQSS,
Muzikoterapie, První pomoc, Autismus, Individuální plánování.
Součástí projektu byly individuální a skupinové supervize zaměřené na
analýzu a plánování rozvoje kvality sociálních služeb. Celkem proběhlo 16
supervizních setkání, kterých se zúčastnili zaměstnanci sociálních služeb, provozu a
managementu.
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Jedním z výstupů projektu „Celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj kvality
sociálních služeb v Domově Maxov“ je tento rozvojový plán, který v sobě zahrnuje
plány jak celé organizace Domov Maxov, tak i jednotlivých druhů sociálních služeb:
- Domov pro osoby se zdravotním postižením
- Chráněné bydlení
- Sociálně terapeutické dílny

Strana 4 (Celkem 41)

III. Vyhodnocení cílů předchozího
plánovacího období
Vyhodnocení rozvojového plánu vytvořeného v roce 2009:
Strategický cíl č.1

Plnění strategického cíle č. 1 –
co se podařilo do 31.10.2012:

Zavedeni, fungování a vyhodnocení intranetu 2009, jeho další provoz 20102012

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Dlouhodobé cíle
Plnění dlouhodobého cíle č. 1 –
co se podařilo do 31.10.2012:

1.1. Vytvoření a schválení schématu intranetu, účastníků provozu intranetu
1.1.1. Vytvoření návrhu schématu Intranetu
1.1.2. Schválení a připomínkování vybraných okruhů a celkového schématu
úzkým týmem ředitele
1.1.3. Zadání a zpracování systému intranetu dle schváleného schématu
1.1.4 Zavedení zkušebního provozu intranetu

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Plnění dlouhodobého cíle č. 2 –
co se podařilo do 31.10.2012:

1.2 Proškolení zaměstnanců
1.2.1 Proškolení vedoucích zaměstnanců
1.2.2. Proškolení řadových zaměstnanců nadřízenými

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Plnění dlouhodobého cíle č. 3 –
co se podařilo do 31.10.2012:

1.3 Ověřování provozu v praxi
1.3.1 Sbírání připomínek, stížností a podnětů od jednotlivých služeb a
zaměstnanců
1.4 Krátkodobý cíl - Vyhodnocení provozu, plán dalšího provozu
1.4.1 Vyhodnocení a upřesnění průběžných připomínek, ev.úprava schématu
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intranetu
1.4.2 Schválení a připomínkování vybraných okruhů a změn ve schématu úzkým
týmem ředitele
1.5 Krátkodobý cíl - Provoz intranetu na ostro
Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Strategický cíl č.2
Plnění strategického cíle č. 2 –
co se podařilo do 31.10.2012:

Zavedení, realizace, vyhodnocení systému porad.

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Dlouhodobé cíle
Plnění dlouhodobého cíle č. 1 –
co se podařilo do 31.10.2012:

2.1. : Stanovit, zavést a zrevidovat nový systém porad do 2009
2.1.1. Rozbor starého systému porad a stanovení nového systému
2.1.2. Úprava a schválení nového systému porad
2.1.3. Zavedení systému porad
2.1.4. Doplnit schůzky dalších služeb do materiálu o poradách v Domově Maxov
2.1.6. Vyhodnocení a úprava systému porad
2.1.7. Vyhodnocení a úprava systému porad

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

2.1.5. zpracování tabulky porad na ½ roku

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

Tabulka porad byla zpracovávána zkušebně jeden rok. Po vyhodnocení, tým
dospěl k závěru, že termíny se příliš často měnily a proto porady týmů
domácností jsou v kompetenci vedoucích, termíny porady sociálních služeb je
pravidelný v 14 denním režimu

Plnění dlouhodobého cíle č. 2 –
co se podařilo do 31.10.2012:

2.2.: Fungování systému porad
2.2.1. Fungování systému porad
2.2.2. Vyhodnocení a úprava systému porad + Intranet
2.2.3. Fungování systému porad
2.2.4. Vyhodnocení systému porad + Intranet

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-
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Strategický cíl č.3
Plnění strategického cíle č. 3 –
co se podařilo do 31.10.2012:

Aktualizované pracovní náplně

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Dlouhodobé cíle
Plnění dlouhodobého cíle č. 1 –
co se podařilo do 31.10.2012:

3.1 Aktualizovaná organizační struktura, zrevidovat náplně dle katalogu prací
Aktivity:
3.1.1 Aktualizovat organizační strukturu

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Plnění dlouhodobého cíle č. 2 –
co se podařilo do 31.10.2012:

3.2. Analýza přetíženosti / pracovních povinností

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

Proběhla analýza pracovních povinností vedoucích pracovníků externí firmou
Newton Solutions Focused zajištěná zřizovatelem

Plnění dlouhodobého cíle č. 3 –
co se podařilo do 31.10.2012:

3.3. Doplnit do pracovních náplní kompetence, aktualizovat náplně dle analýzy
přetíženosti (s odborníkem zvenčí), aktualizovat směrnice

3.2.1 – Personální či procesní audit Oslovit externistu - analýza dat, - výstup - ve
kterých oblastech na všech úrovních řízení jsou pracovníci přetíženi, nemají
jasné kompetence, pravomoci či pracovní povinnosti.

3.3.1 revize pracovní náplně dle katalogu prací + zakomponování měřitelných
produktů, zastupitelnosti Koordinátora práce a vzdělávání, Koordinátora sociální
služby, Koordinátora chráněného bydlení, Koordinátora provozní a finanční
služby
3.3.2 revize pracovní náplně dle katalogu prací + zakomponování měřitelných
produktů, zastupitelnosti Vedoucích domácností, Sociálního pracovníka,
Vedoucích provozní služeb, Asistentů práce, asistentů chráněného bydlení
3.3.3 revize pracovní náplně dle katalogu prací + zakomponování měřitelných
produktů, zastupitelnosti asistentů v domácnosti, pracovníci služeb
3.3.4 Seznámení, převzetí a podepsání pracovních náplní
3.3.5 Aktualizace směrnic – koncepce, vnitřní předpisy, organizační řád, pracovní
řád
3.3.6 roční zhodnocení pracovníků na základě naplnění produktů
3.3.7 Přehodnocení výstupů z produktového hodnocení
3.3.8 Úprava pracovních náplní dle přehodnocení (rozšíření či zrušení produktů,
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přeformulování)
3.3.9 Seznámení, převzetí a podepsání pracovních náplní
3.4 Aktualizovat hodnotící a motivační systém
3.4.1 Aktualizace hodnotícího a motivačního systému v 10.standardu
3.4.2 Motivační rozhovor s pracovníky dle 10.standardu. Výstup bude uložen v
osobní složce zaměstnance
3.4.3 Hodnotící rozhovory s pracovníky dle 10.standardu. Výstup bude uložen v
osobní složce zaměstnance, statistické zhodnocení týmu domácnosti bude
odevzdáno řediteli organizace a koordinátoru služby.
Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Strategický cíl č.4
Plnění strategického cíle č. 4 –
co se podařilo do 31.10.2012:

Posílit interní vzdělávání

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Dlouhodobé cíle
Plnění dlouhodobého cíle č. 1 –
co se podařilo do 31.10.2012:

4.1. Realizace vzdělávacího plánu
4.1.1. Zpracovat návrhy koordinátorů provozu vzdělávání jejich podřízených
pracovníků
4.1.1. Vytvoření vzdělávacího plánu pro jednotlivé zaměstnance – verze povinná
4.1.2. Vytvoření vzdělávacího plánu pro jednotlivé zaměstnance – verze
posouvající organizaci
4.1.3. Samotná realizace vzdělávání
4.1.4. Vyhodnocení posunu kvality organizace díky realizovanému vzdělávání

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Strategický cíl č.5
Plnění strategického cíle č. 5 –
co se podařilo do 31.10.2012:

Plán, realizace, vyhodnocení PR každý rok

Co se nepodařilo, čeho nebylo

-
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dosaženo do 31.10.2012:
Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Dlouhodobé cíle
Plnění dlouhodobého cíle č. 1 –
co se podařilo do 31.10.2012:

Vytvoření a realizace PR plánu:
5.1.1 Leden – aktualizace www stránek (ředitel Domova a vedoucí služeb
zaktualizují své prezentace, bude zajištěn správce a upřesněn způsob dodávání
nových zpráv
- příprava nabídky dárků pro individuální dárce (sponzory), nabídka bude
prezentována na úzkém poradním týmu v únoru
-1.přípravné setkání Maxovského bálu
5.1.2 Únor - výroba drobných dárků pro sponzory - bude připraven a dán do
tisku letáček o Domově, vizitky
5.1.3 Březen – Maxovský bál – zaměstnanci,sponzoři a přátelé Domova;
- proběhnou cca 3 přípravná setkání, na kterých budou rozděleny úkoly
(pozvánky – internet, tisk; místo konání a kapela; vstupenky a jejich distribuce;
tombola) (koordinátoři služeb)
5.1.4 Duben – 1. přípravné setkání Maxovské pouti – velký poradní tým
- Trhy na Sychrově (distribuce letáků o Domově + vložené pozvánky na
Maxovskou pouť)
5.1.5 Květen – Trhy Smržovky, Jablonec, Praha (distribuce letáků o Domově +
vložené pozvánky na Maxovskou pouť)
5.1.6 Červen – Maxovská pouť (mše svatá, trhy, kulturní program, zábava pro
děti, slavnostní oběd, pozvánka i pro potenciální individuální dárce, sponzory,
pozvat i zřizovatele) – větší propagace u zřizovatele,obce, farnosti, místního
tisku
5.1.7 Červenec – zkušební speciální aktivita dílen – pobyt pro děti zaměstnanců
a děti z okolí v dílnách, dílna pro zájemce
5.1.8 Srpen – trhy na Jizerce (distribuce letáků o Maxově + pozvánky na říjnový
eko program)
5.1.9 Září – trhy Kristiánov (distribuce letáků o Maxově + pozvánky na říjnový
eko program)
5.1.11 listopad – prezentace Domova na Podzimním plese pro zdravotně
postižené v Praze
5.1.12 Prosinec – Trhy Jablonec (distribuce letáků o Maxově)
Vánoční setkání zaměstnanců, důchodců a maminek na mateřské
Půlnoční mše svatá + slavnostní popůlnoční setkání – pro sponzory,
zaměstnance, přátele Domova
5.1.14 Cílovou skupinou všech prodejních akcí je veřejnost z nejbližšího okolí
(Jablonec, Lučany, Smržovka, Sychrov – většinou obyvatelé Liberce) –tj.
potencionální dárce či žadatele o službu
5.1.15 Prezentace v Praze zaměřena i na zřizovatele

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

- 1.přípravné setkání EKO prezentace;
5.1.10 Říjen – nová prezentační forma EKO programu (program s kapelou,
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prezentace práce v dílnách, otevření Domova, spolupráce s dalšími ekologickými
organizacemi, program pro návštěvníky s dětmi) (koordinátor práce)
5.1.13 Měřitelnost PR – počítadlo na www stránkách, odhad počtu účastníků
prodejních, výstavních a společenských akcí, počty distribuovaných letáků.

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

Program EKO byl nahrazen dnem otevřených dveří v Domově Maxov a
prezentací pro školy, odborníky a širokou veřejnost. Ekologické přístupy
Domova Maxov jsou prezentovány při tomto dni

Plnění dlouhodobého cíle č. 2 –
co se podařilo do 31.10.2012:

5.2. Vytvoření a realizace PR plánu na další roky
5.2.1 Tradiční a osvědčené aktivity z předchozích let
5.2.2 Výstava prací (např.fotografie, malba na hedvábí v reprezentativních
prostorách v Jablonci, příp. Praze)

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Strategický cíl č.6
Plnění strategického cíle č. 6 –
co se podařilo do 31.10.2012:

Posílit fundraising

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Dlouhodobé cíle
Plnění dlouhodobého cíle č. 1 –
co se podařilo do 31.10.2012:

6.1.1. Databáze stávajících dárců, tabulka

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

6.1. Získat 50 individuálních dárců s pravidelným darem (min 1x ročně) do roku
2012 cíl je získat 20 prvodárců:

6.1.2. Druhy darů, nápady a plán výroby

6.1.3. Pravidelná celoroční výroba darů
6.1.4. Plán „koho oslovovat + způsob platby + způsoby oslovení“ (rodiče,
opatrovníky, přátelé, účastníky akcí – návaznost na PR plán – dát oslovovací
letáky na akce)
6.1.5. Samotné oslovování a práce s dárci
6.1.5. Aktualizace databáze, průběžné plnění úkolů z ní vyplývajících
Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

Změny struktury organizace, Pracovní vytíženost kompetentních pracovníků

Plnění dlouhodobého cíle č. 2 –

6.2.1. Vytvořit seznam možných sponzorů / firemních dárců
6.2.2. Vytvořit nabídku pro dárce + oslovovací dopis
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co se podařilo do 31.10.2012:
Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

6.2.: Oslovit 12 firem s nabídkou spolupráce (sponzoring / smlouva o reklamě
nebo smlouva darovací) do 2012 (každý rok min 3 firmy).
6.2.3. Oslovit min 3 firmy s nabídkou
6.2.4. Sepsat smlouvy, realizovat nabídku
6.2.5. Aktualizace nabídky + oslovovací dopis
6.2.5. Druhá vlna oslovování – seznam sponzorů
6.2.5. Smlouvy + realizace nabídky

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:
Plnění dlouhodobého cíle č. 3 –
co se podařilo do 31.10.2012:

6.3: Podat na 3 činnosti, na které nemáme zdroje žádost o grant
6.3.0. Zadání témat pro grantové zdroje
6.3.1. Prozkoumat možnosti grantových zdrojů (OPLZZ, OPŽP, IOP, regionální OP
Severovýchod, EHP – mfcr.cz, Neziskovky.cz – grantový kalendář, www.ecn.cz,
www.rada-vlady.cz, Liberecký kraj, globální grant SF EU, blokový grant EHP), kde
kdy žádat
6.3.2. Rozhodnutí, kde kdy kam podat žádost – plán podávání žádostí
6.3.3. Konzultace s příslušnými orgány
6.3.4. Samotné podávání žádostí (cca 1x ročně na SF EU / EHP, 1x ročně nadace,
1x ročně Liberecký kraj)
6.3.5. Vyhodnocení úspěšností, eventuální úprava žádosti na další podání

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

-

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Strategický cíl č.7
Plnění strategického cíle č. 7 –
co se podařilo do 31.10.2012:

Dosáhnout na ISO

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

7.1. Získat certifikát ISO v oblasti bezpečnosti práce

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-

Dlouhodobé cíle
Plnění dlouhodobého cíle č. 1 –
co se podařilo do 31.10.2012:

-

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

7.1.1. zjištění podmínek pro ISO – web
7.1.2. kontakt s ÚSP Hajnice, návštěva
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7.1.3 vyhodnocení zjištěných skutečností a domluvení další realizace
7.1.4. zpracování povinností ke splnění
7.1.5 realizování požadavků
7.1.6 interní zhodnocení připravenosti
7.1.7 zažádání kompetentních orgánů o přidělení ISO
Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

Po zjištění podmínek cíl zrušen z důvodu technických parametrů, které se
nehodí k sociálním službám a z důvodu finanční zátěže při získání ISO do
technických provozů
Strategický cíl č.8

Plnění strategického cíle č. 8 –
co se podařilo do 31.10.2012:

-

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

Domov Maxov - Koedukované zařízení

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

Dlouhodobé cíle
Plnění dlouhodobého cíle č. 1 –
co se podařilo do 31.10.2012:

8.1. Zajistit pravidelné sociální kontakty se sociálním zařízením, kde žijí ženy
– cílem je zajistit 2 místa v Centru v JN a uskutečnit 4 společné akce:
8.1.1. Vstupní kontakt s ředitelem zařízení
8.1.2. Navázat kontakt s centrem sociálních služeb JN a nabídnout možnost
vzájemného zaměstnávání uživatelů sociální služby, zjistit podmínky
8.1.3. Nabídka pravidelného docházení pro 2 uživatele do Centra v JN
8.1.4. Společné aktivity:
8.1.4.1. Masopust – tancovačka
8.1.4.2. Maxovská pouť
8.1.4.3. sportovní setkání v tělocvičně v JN a na Maxově
8.1.4.4. aktualizace koncepce přeměny Domova Maxov v zařízení poskytující
koedukované možnosti života ve všech službách.
organizace
8.1.4.5 Domluvit nejvhodnější objekt pro budoucí nastěhování uživatelek služby,
požádat zřizovatele o rozšíření počtu uživatelů (březen - červen 2009, ředitel
organizace) kontakt se zařízením poskytujícím sociální služby ženám (JN Paseky,
Rudné u Nejdku, Domov Svaté Rodiny) Zveřejnit na webu požadavek na přijmutí
uchazeček o služby, evidence žádostí
8.1.4.5 1x 2měsíce vzdělávání cca 15 uživatelů v partnerské výchově

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

8.1.4.5. Letní společná dílna
8.1.4.6 společný výlet v rámci turistického oddílu
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Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

-Nabídnuta docházka ženám z JN do STD

Plnění dlouhodobého cíle č. 2 –
co se podařilo do 31.10.2012:

8.2.: Nastavení života v Domově Maxov na přeměnu v koedukované zařízení

-Turistický oddíl nerealizuje výlety, probíhají individuální společné výlety

8.2.1 Pokračovat ve společných sportovních a kulturních akcích
8.2.2 1x 2měsíce vzdělávání cca 25 uživatelů partnerské výchově
8.2.3 Oboustranná možnost pracovních a terapeutických příležitostí pro 5
uživatelů služby

Co se nepodařilo, čeho nebylo
dosaženo do 31.10.2012:

8.2.4 I.fáze Koedukované zařízení - oddělené soužití v samostatných
domácnostech. (leden 2010-červen 2010, ředitel organizace)
8.2.5 II.fáze koedukovaná domácnost (leden 2012-červen 2012, ředitel
organizace)
8.2.6 III.fáze partnerské soužití v chráněném bydlení (leden 2014-červen 2014,
ředitel organizace)

Popis překážek, které bránily
v dosažení strategického cíle:

Nedostatečné prostorové podmínky v Domově Maxov, koedukace probíhá
úspěšně v odlehčovací službě
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IV. Plán rozvoje – Domov Maxov
IV. 1. VIZE ROZVOJE DOMOVA MAXOV
Poznámka.: Vize je popis, jak organizace vypadá na konci realizovaného strategického plánu.
Činnost organizace
Zde doplňte 

Vytvořit bezpečný prostor, umožňující spokojený a důstojný život lidem, žijícím v domácnostech
Domova Maxov, jakož i zaměstnancům, kteří je na jejich životní cestě doprovázejí službami. •
Garantovat kvalitu služeb, zakotvenou v aktuálních právních předpisech, ve vnitřních
předpisech domova a v „Koncepci poskytovaných služeb obyvatelům Domova Maxov“.
Podporovat i nadále vytváření a fungování smysluplných, hodnotných lidských vztahů,
existujících v rámci společenství, prostřednictvím organizace Domov Maxov. Podpora uživatelů
v samostatnosti

Cílové skupiny uživatelů
Zde doplňte 

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením

Způsob poskytování
Zde doplňte 

Důstojný život v domácnostech rodinného typu, či v bytě se supervizí. • Respektování a
naplňování základních občanských práv každého jedince, největší možnou mírou svobody a
autonomie. • Hodnotná pracovní činnost a dle možnosti i placené zaměstnání. • Veškeré
potřebné služby a osobní asistence, poskytovaná kvalifikovanými a lidsky disponovanými
asistenty. • Být alternativou pro městské možnosti života s bydlením ve vesnické zástavbě,
využitím přírodních možností Jizerských hor a nabídkou terapeutických a rukodělných aktivit či
smysluplnou prací. Předpokladem je, že v budoucnu obstojí pouze ta organizace, která ústavní
formu péče nahradí kvalitní nabídkou služeb. Podpora uživatelů

Financování
Zde doplňte 

Platby uživatelů, zřizovatel, MPSV, zdravotní pojišťovny, granty

Seznam členů pracovní skupiny a jejich pozicí uvnitř organizace, kteří se účastnili tvorby rozvojových plánů;
kontakt na zpracovatele písemného výstupu.
Zde doplňte 

Milena Svobodová (vedoucí zdravotnické služby), Mgr.Zuzana Peštová (koordinátorka
ekonomické služby), Leona Rousková (provozní pracovnice), Luboš Novák (vedoucí stravování),
Jaroslav Záruba (koordinátor provozní služby), Mgr.Dana Petrovičová (koordinátorka STD),
Bc.Martin Stříbrný (koordinátor CHB), Mgr.Roman Hlubuček (koordinátor DOZP)

Kdo je zodpovědný za vyhodnocování naplňování plánu
Zde doplňte 

Ing.Stanislav Petrovič (ředitel Domova Maxov)

Termíny hodnocení
Zde doplňte 

1x ½ roku
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IV.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ DOMOVA MAXOV
Poznámka: Strategických záměrů může být více, stejně jako etapových kroků. Tabulku je možno kopírovat dle
Vaší potřeby

Strategický záměr č. 1

změna informačního systému v modelu E-quip

Název:
Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné
realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)
Garant strategického záměru

Stanislav Petrovič, ředitel

Jméno, příjmení, pozice
Dlouhodobý cíl č. 1.1

Pilotní ověření programu ve službách CHB a STD
v modelu e-quipu

Název:
Popis kroků
Krok
1

Krok
2

Krok
3

STD, CHB - Každodenní záznam asistentů o sociální
službě do programu, týdenní kontroly
koordinátorem, měsíční hodnocení s ředitelem,
pracovní výkazy, individuální plánování.
Ekonomické, provozní hodnocení práce s equip
DOZP, OS -Ekonomická kalkulace (31.12.2013),
proškolení pracovníků, zadání dat o obyvatelích do
eqiupu, Každodenní záznam asistentů o sociální
službě do programu, týdenní kontroly
koordinátorem, měsíční hodnocení s ředitelem
Ekonomické, provozní hodnocení práce s equip,
překlopení dat
Zaznamenávání provozních služeb – sklady, strava,
zdravotníci - Ekonomická kalkulace, překlopení
proškolení pracovníků, zadání dat

Dlouhodobý cíl č. 1.2

Odpovědný
pracovník

Termín

Koordinátor
služby

31.12.2013

Koordinátor
služby

Koordinátor
služby

Předpoklady realizace

1.1.201431.12.2014

Vyhodnocení pilotní
projektu v STD, CHB, 2013
bude rozhodnuto, zda se
tento systém použije

1.1.201431.12.2014

Zjišťování možností
propojenosti
v programech STD, CHB v
roce 2013

Překlopení dat, ověřování

Název:
Popis kroků
Krok
1

Současný program záznamů sociální služby je spíše
evidenčním programem, který neodpovídá potřebám
záznamů o sociální službě. Není možné se na něj
připojit odkudkoliv.

Odpovědný
pracovník

Všechny služby pracují ve vybraném informačním
modelu

ředitel

Krok
2
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Termín
1.1.2015

Předpoklady realizace
Proškolení, vhodnost
programu

Krok
3
Strategický záměr č. 2

Nastavení efektivního předávání informací v rámci
Domova Maxov

Název:
Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné
realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)
Garant strategického záměru

Na setkáních v rámci projektu byla sdělena
dlouhodobé rezervy v předávání informací, návaznost
na I.strategický plán
ředitel

Jméno, příjmení, pozice

Dlouhodobý cíl č. 2.1

Nastavení efektivního předání informací mezi službami

Název:
Popis kroků

Odpovědný
pracovník

Termín

Předpoklady realizace

Krok
1

Analýza, pojmenování informací,nastavení
efektivního systému, jak si to ověřit

Koordinátoři
jednotlivých
služeb

1.1.201330.4.2013

Porady schůzky, analýzy
potřebnosti dokumentů

Krok
2

Revize stávajících metodik a dokumentů

Koordinátoři
jednotlivých
služeb a
ředitel

1.1.201330.5.2013

Krok
3

Zakotvení systému do dokumentace a metodik,
pravomocí a odpovědnosti, ověřování a kontrola
systému

Dlouhodobý cíl č. 2.2

ředitel

1.931.11.2013

Dle Vyhodnocení kroků
1,2 Důslednost,
pravidelné informování
na poradách

Analýza zpracovávání písemností a záznamů o sociální
službě

Název:
Popis kroků

Odpovědný
pracovník

Termín

Předpoklady realizace

Krok
1

Analýza oblasti standardů – práva, jednání se
zájemcem, stížnosti uživatelů

Koordinátoři
jednotlivých
služeb

1.1.201331.12.2013

Porady, schůzky

Krok
2

Nastavení nových pravidel v oblasti standardů –
práva, jednání se zájemcem, stížnosti uživatelů

Koordinátoři
jednotlivých
služeb a
ředitel

1.1.201431.12.2014

Porady, schůzky

Koordinátoři
jednotlivých
služeb

1.1.201530.6.2015

Analýza oblasti standardů – individuální plánování,
vedení dokumentace
Krok
3

Nastavení nových pravidel v oblasti standardů–
individuální plánování, vedení dokumentace
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Zakotvení systému do dokumentace a metodik
Strategický záměr č. 3

ředitel
Vznik nové sociální služby – domov se zvláštním
režimem či rozšíření služeb v rámci DOZP či CHB

Název:
Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné
realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)
Garant strategického záměru

Nevyužitý objekt, zájem uživatelů

ředitel

Jméno, příjmení, pozice

Dlouhodobý cíl č.3.1
Název:
Popis kroků

Odpovědný
pracovník

Krok
1

Zájem uživatelů, vhodná cílová skupina, návštěva
DZR v Německu pro lidi s Prader Willi syndrom,
Libčici n.V. pro lidi s autismem

Krok
2

Návštěvy potenciálních zájemců v rámci OS,
potřebné úpravy a vybavení v objektu pro cílovou
skupinu, domluva se zřizovatelem

Krok
3

Registrace, stěhování, Otevření nové služby DZR

Strategický záměr č. 4

Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou
předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá
k naplnění stanoveného poslání)

Jméno, příjmení, pozice
Dlouhodobý cíl č. 4.1
Název:

Vyhledání supervizorů pro 7
týmů v sociální službě a 1

ředitel

1.1.201330.6.2013

přehodnocení využití
objektů v návaznosti na
vznik nové služby
1.11.2012- 31.12.2012

ředitel

1.1.2013 –
31.12.2013

U investic vyčlenění z
rozpočtu

ředitel

K 1.1.2014

Fyzická a psychická náročnost profese přispívá k většímu ohrožení
syndromem vyhoření. Týmová spolupráce, podpora zaměstnavatele
minimalizuje nezvládnutí dlouhodobé vyčerpanosti, únavy stresu

ředitel

supervize
Odpovědný
pracovník

Krok 1

Předpoklady realizace

Podpora pracovních týmů a zaměstnanců

Název:

Garant strategického záměru

Termín

ředitel

Termín
Do
31.3.2013
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Předpoklady realizace
Finanční a časové možnosti,

manažerský tým, vyčlenění
finančních prostředků
Krok 2

Krok 3

Týmová setkání minimálně
1x2měsíce, dotazníkové šetření
na začátku supervize x po roce
využívání, zhodnocení na konci
roku

ředitel

Od
1.4.2013

Případná individuální supervize

ředitel

Od
1.4.2013

Dlouhodobý cíl č. 4.2

Teambuilding – zážitkové a sebezkušenostní pobyty

Název:

Odpovědný
pracovník

Popis kroků

Termín

Předpoklady realizace
Smlouva o spolupráci, zakázka, finanční
požadavky

Krok 1

Navázání kontaktu, možnost
spolupráce s TU Liberec

ředitel

31.6.2013

Krok 2

Nabídka teamového setkání pod
vedením TU LBC, příprava týmu,
minimálně 1 tým ročně

Koordinátor
služby

1.6.201331.12.2017

Krok 3

1x 3 měsíce výjezdní porada
koordinátorů a ředitele

ředitel

1.1.201331.12.2017

Dlouhodobý cíl č. 4.3

Týmová neformální setkání – bowling, sportovní hala, turistický výlet,
divadelní představení

Název:
Popis kroků

Odpovědný
pracovník

Termín

Koordinátor
služby

31.1.2013

Financování FKSP

Předpoklady realizace

Krok 1

Min.1x2měsíce
setkávání
zaměstnanců ve sportovní hale

Krok 2

V podzimním období nalezení
divadelního představení v Praze,

31.12.2013

Financování FKSP

Krok 3

Předvánoční
bowling
pro
vedoucí/zaměstnance Domova
Maxov – pronájem 8 drah nebo
samostatné zaplacení setkání 10
pracovním týmům

31.12.2013

Financování FKSP

Strategický záměr č. 5

- Interní audit -

Název:
Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné
realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)

V návaznosti na standard 15 je důležité mít nástroje
pro zjišťování a ověřování kvality poskytovaných
služeb. Znaky kvalitní služby - Individualita služby,
profesionální personál, transparentnost, zveřejnění,
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sdělení uživatelů o spokojenosti, externí audit, interní
audit se zaměřením na např.IP, společně s pracovníky
jiných služeb.
Interní audit je jedním z efektivních, praktických a
finančně nenáročných způsobů jak zjistit aktuální stav,
upozornit na nedostatky a uskutečnit nápravná
opatření u systému SS či jednotlivců
Garant strategického záměru

ředitel

Jméno, příjmení, pozice

Dlouhodobý cíl č.5.1

Interní audit ke zjištění naplňování standardů

Název:
Popis kroků

Odpovědný
pracovník

Termín

Krok
1

Metodika pro zajištění interního auditu, tým –
uskutečňují pracovníci z jiných služeb

ředitel

31.10.2013

Krok
2

Audit jednotlivých standardů, 2standardy x půl
roku, vyčlenění pracovníků

Koordinátor
služby

1.1.201431.12.2017

Krok
3

Vyhodnocení, zpětná vazba, dobrá praxe,
nápravná opatření

Koordinátor
služby

1.1.2014 –
31.12.2017

Strategický záměr č. 6

Instruktáž pracovníků podpůrných služeb

Název:
Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné
realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)

Garant strategického záměru
Jméno, příjmení, pozice

Dlouhodobý cíl č.6.1
Název:
Popis kroků

Předpoklady realizace

V Domově Maxov se setkávají s uživateli i pracovníci
z podpůrných služeb (zdravotníci, rehabilitační
pracovníci, kuchaři, úředníci, údržbáři, pracovníci
v prádelně, externisté) a nemají žádné informace o
přístupu k uživatelům
Koordinátor pobytové služby

instruktáž pracovníků podpůrných služeb – kde se
setkávají s uživateli, co by měli vědět o sociálních
službách v Domově Maxov
Odpovědný
pracovník
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Termín

Předpoklady realizace

Krok
1

Rozčlenění potřebných informací, metodika pro
instruktáž, tým

ředitel

1.1.201331.5.2013

Krok
2

Systematické informování nových pracovníků a 1x
rok aktualizovaná instruktáž týmů

Pověřený
pracovník

1.5.2013 –
31.12.2013

IV.3. NÁVRH ROZPOČETU REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU A ZDROJE JEHO FINANCOVÁNÍ DOMOVA
MAXOV
STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 1 - ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V MODELU E-QUIP
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

1.1SW – 37 tisíc rok pro 62 uživatelů, zatím nemá řešené sklady a propojení PER se stravováním
zaměstnanců
1.2 tento bod se odvíjí od možností SW

INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

1.1 0
1.2 0

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

Neinvestiční dotace zřizovatele, pokud se zruší program Iresoft (-79 tisíc), bude zřejmě potřeba
řešit sklady a stravování s propojením do personalistiky a pobytových služeb

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

Zatím nevíme

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 2 - NASTAVENÍ EFEKTIVNÍHO PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ V RÁMCI DOMOVA
MAXOV
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

Pokud bude nezávislá firma – 30 tisíc, jinak 0

INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

0

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

Neinvestiční dotace zřizovatele

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

Spíš snížení nákladů- menší administrativa, úspora papíru a barev – cca 10 tisíc rok
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STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 3 - VZNIK NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ČI
ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB V RÁMCI DOZP ČI CHB
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

Roční provoz 4500 tisíc

INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

0

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

Neinvestiční dotace zřizovatele, příjem uživatelů služby za pobyt, příspěvek na péči

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

-

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 4 - PODPORA PRACOVNÍCH TÝMŮ A ZAMĚSTNANCŮ
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

4.1 192 tisíc
4.2 2 týmy v roce 40 tisíc
4.3 10 tisíc

INVESTIČNÍ NÁKLADY
NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

0

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

Neinvestiční dotace zřizovatele, FKSP

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

Nefinanční zisk v podobě spokojených zaměstnanců

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 5- INTERNÍ AUDIT
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

0

INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

0

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

0
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UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

0

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 6- INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ PODPŮRNÝCH SLUŽEB
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

0

INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

0

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

0

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

0
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V. Strategický plán Sociálně terapeutické
dílny
V.1. VIZE ROZVOJE STD
Poznámka.: Vize je popis, jak organizace vypadá na konci realizovaného strategického plánu.
Činnost organizace
Zde doplňte 

Síť sociálně terapeutických dílen v Jablonci n.N. a Horním Maxově, umožňující předpracovní
zkušenosti osobám aktuálně neumístitelným na otevřeném trhu práce. Spolupráce se školskými
či kulturními zařízeními na integračních a výtvarných projektech.

Cílové skupiny uživatelů
Zde doplňte 

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením

Způsob poskytování
Zde doplňte 

Poskytování tvůrčího, smysluplného naplnění času s podporou pracovních dovedností
a možností jejich rozvoje.
Provázanost s ambulantními službami (např. CDS) a speciálním školstvím a agenturami
pro podporované zaměstnávání.

Financování
Zde doplňte 

Zřizovatel, MPSV, granty, prodej výrobků, workshopy

Seznam členů pracovní skupiny a jejich pozicí uvnitř organizace, kteří se účastnili tvorby rozvojových plánů;
kontakt na zpracovatele písemného výstupu.
Zde doplňte 

Ing. Stanislav Petrovič (ředitel Domova Maxov), Květuše Merklová (asistentka STD), Helena
Králová (asistentka STD), Radka Broučilová (asistentka STD), Hana Svobodová (asistentka STD),
Alena Uhlířová (asistentka STD), Majka Frumarová (asistentka STD), Mgr. Dana Petrovičová
(koordinátorka STD)

Kdo je zodpovědný za vyhodnocování naplňování plánu
Zde doplňte 

Mgr. Dana Petrovičová (koordinátorka STD)

Termíny hodnocení
Zde doplňte 

1x ½ roku

V.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ STD
Poznámka: Strategických záměrů může být více, stejně jako o etapových kroků. Tabulku je možno kopírovat dle
Vaší potřeby
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Strategický záměr č. 1

Změna způsobu poskytování služby STD v nových
prostorách a následné rozšíření služby STD do Jablonce
nad Nisou

Název:
Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady
úspěšné realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného
poslání)

Garant strategického záměru

Ing. Stanislav Petrovič, ředitel Domova Maxov

Jméno, příjmení, pozice
Dlouhodobý cíl č. 1.1

Změna pracovního režimu STD

Název:
Popis kroků
Krok
1

Nový systém práce v STD

Krok
2

Přestěhování do nových
Horního Maxova, č.p. 220

Krok
3

Právě rekonstruované prostory STD nabídnou možnost
celodenního využívání služby a kvalitnější přípravy na
pracovní zapojení. V souvislosti s absencí této služby
v Jablonci a zájmem cílové skupiny, se jeví jako
perspektivní realizace této služby pro naše i externí
klienty v nové lokalitě.

Odpovědný
pracovník
Koordinátorka
STD,
asistentka
STD
prostor

v lokalitě

Zkušební provoz nového systému

Dlouhodobý cíl č. 1.2

Termín

Předpoklady realizace

1.1.2013

Aktivní spolupráce všech
asistentek STD

Koordinátorka
STD,
koordinátor
provozní
služby

30.1.2013

Koordinátorka
STD

30.6.2013

Dokončení staveb. úprav,
dodání základního
vybavení

Spolupráce všech služeb
Domova

Analýza potřebnosti služby STD, jednání s KÚ, MÚ,

Název:
Popis kroků

Odpovědný
pracovník

Krok
1

Sběr dat o potřebnosti služby

Krok
2

Jednání o spolufinancování nové služby s KÚ

Krok
3

Jednání s MÚ v Jablonci, hledání vhodného
objektu

Termín

Předpoklady realizace

Koordinátorka
STD

31.12.2013

Spolupráce DOZP
Jablonec, Speciální školy,
Centra pro zdravotně
postižené

Ředitel
Domova
Maxov

31.6.2014

Nová legislativa

Ředitel
organizace,
koordinátorka
STD,

31.12.2014
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asistentka
STD
Dlouhodobý cíl č. 1.3

Otevření sociálně terapeutické dílny v Jablonci nad
Nisou

Název:
Popis kroků

Odpovědný
pracovník

Krok
1

Prostorové a materiální zabezpečení

Krok
2
Krok
3

Termín

Ředitel
Domova
Maxov

12/2014

Personální zabezpečení, smluvní vztah s novými
uživateli

Koordinátorka
STD

12/2015

Zahájení provozu

Koordinátorka
STD

2016

Strategický záměr č. 2

Předpoklady realizace

Udržení a rozvoj kvality sociální služby STD Domova Maxov

Název:
Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou
předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá
k naplnění stanoveného poslání)
Garant strategického záměru

Využití modelu E-quip, pravidelné hodnocení organizace v 9
bodech: vedení, politiky a strategie organizace, pracovníků,
partnerství a zdrojů, procesů, spokojenosti uživatelů i pracovníků,
společenské odpovědnosti a výkonnosti organizace se jeví jako
nejlepší způsob pro trvalý rozvoj kvalitní služby
Ing. S. Petrovič, ředitel Domova Maxov

Jméno, příjmení, pozice
Dlouhodobý cíl č. 2.1

Zkvalitnění individuálního plánování (rozvoj potenciálu pracovníků)
a hodnocení kvality

Název:

Odpovědný
pracovník

Popis kroků

Termín

Předpoklady realizace

Krok 1

Sjednocení a zjednodušení
dokumentace

Koordinátorka
STD

30.1.2013

Absolvované vzdělání v IP, nová
metodika

Krok 2

Zkušební období pro nové
formy práce, stanovení stupňů
prac. dovedností v jednotlivých
dílnách korespondujících
s kritérii meřitelnosti

Asistentky
STD

30.3.2013

Fungující metodika, aktivní
spolupráce asistentů

Zavedení metodických skupin IP

Koordinátorka
STD

30.3.2013

Spolupráce služeb Domova

Krok 3

Dlouhodobý cíl č. 2.2
Název:

Zefektivnění alternativní a augmentativní komunikace v STD
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Odpovědný
pracovník

Popis kroků
Krok 1

Termín

Předpoklady realizace

Vypracování AAK podoby IP

Koordinátorka
STD

5.2013

Funkčnost nové metodiky IP

Krok 2

Tvorba
fotografických
pracovních postupů

Asistentky
STD

12.2013

Technické zajištění, proškolení min.
2 asistentek v PC foto programu

Krok 3

Využití PC techniky pro AAK
komunikaci,
nová
forma
podpory

Koordinátorka
STD

6. 2014

Zajištění vhodných pomůcek

Dlouhodobý cíl č. 2.3

Plné využití modulu E-quip pro sociální službu STD

Název:

Odpovědný
pracovník

Termín

Předpoklady realizace

Vyplňování denních záznamů v
Equip

Asistenti STD

1.1.2013

Přístup k PC, znalost postupů

Pracovní výkazy v Equip

Koordinátorka
STD,
personální
pracovnice

5.2013

Převoditelnost
databáze Iresoft

IP v Equip

Koordinátorka
STD,
asistentka
STD

30.10.2013

Vypracování
asistentů

Popis kroků
Krok 1
Krok 2

Krok 3

Dlouhodobý cíl č. 2.4

Termín

Zavedení supervize v organizaci

Ředitel Domova
Maxov

3.2013

Nabídka, finanční zajištění

Týmová supervize v STD

Ředitel Domova
Maxov

6.2013

Zprostředkována Domovem,
příp.využití praxe při
supervizorském studiu

Individuální supervize

Ředitel Domova
Maxov

1.2014

Krok 2

Předpoklady realizace

Plán kapacity uživatelů služby a pracovníků sociálně terapeutických dílen
2012

2013
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2014

2015

2016

2017

do

zaškolení

Odpovědný
pracovník

Popis kroků

Krok 3

metodiky,

Zavedení supervize v STD

Název:

Krok 1

záznamů

2018

Počet uživatelů služby Okamžitá kapacita/celková
kapacita

29/49

29/48

29/48

36/55

36/55

36/55

36/55

Počet pracovníků

7,2

7,2

7,2

8,2

8,2

8,2

8,2

Poměr pracovníků/ uživatelů

1/4

1/4

1/4

1/4,5

1/4,5

1/4,5

1/4,5

V.3. NÁVRH ROZPOČTU REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU A ZDROJE JEHO FINANCOVÁNÍ STD
STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 1
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

1.1. – PC 20 tisíc
1.2. a 1.3.– záměr posunut v čase, nyní v CDS převis nabídky, výhled – 300 tisíc na nákup
vybavení STD

INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

Rekonstrukce provedena z investičních zdrojů zřizovatele, SFŽP, FRIM
1.2. a 1.3. – předpoklad investičních nároků – 500 tisíc – stavební úpravy pro potřeby STD,
zařízení pro STD – keramická pec, apod.

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

1.1. – výnosy z prodeje výrobků STD
1.2. a 1.3. – předpokladem je spolupráce Města Jablonec a jeho spolupodílení, jinak zdroje
zřizovatele za předpokladu, že s tím souhlasí

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

Workshopy v průběhu prázdnin

200 tis Kč

1.2. a 1.3. – stále je ve hře varianta CDS – platba uživatelů

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 2
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

2.1. – interní proškolení 0,2.2. – PC 2 ks pro potřeby uživatelů včetně SW programů – 50 tisíc
fotopostupy – materiál k vlastní výrobě – 15 tisíc
2.3. – 2 PC pro zaměstnance – 30 tisíc
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2.4. – 0,- je to společný cíl, finančně vyčíslen ve společných cílech Domova Maxov
INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

0,-

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

2.2. – využít granty, případně dary, jinak neinvestiční dotace zřizovatele – PC pro uživatele
neinvestiční dotace zřizovatele, případně Rezervní fond, nebo spoluúčast zdrojů uživatele
2.3. – neinvestiční dotace zřizovatele

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

Dotace MPSV

100 tis,-Kč
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VI. Plán rozvoje Chráněného bydlení
VI.1. VIZE ROZVOJE CHB
Poznámka.: Vize je popis, jak organizace vypadá na konci realizovaného strategického plánu.

Činnost organizace
Zde doplňte 

Do budoucna - plán koedukovaného Chráněného bydlení,v objektu č. p. 131. V tomto směru by
zázemí mělo poskytnout podmínky k bydlení pro 4 ženy splňující cílovou skupinu. Rovněž
vznikne zázemí pro soužití v páru. Nutné bude vytvořit podporované bydlení pro obyvatele žijící
v objektu č. p. 178 v běžné zástavbě (typ garsonka) v Jablonci nad Nisou. Tím dojde k přesunu a
posunu některých obyvatel v jejich soběstačnosti a samostatnosti výše. Obyvatelé, žijící ve
městě by mohli nadále spolupracovat s Domovem Maxov, nebo využívat jiných podpůrných
služeb. Jednalo by se přibližně o 2-3 uživatele. Místo nich, by do stávajícího objektu č. p. 178
přešli jiní uživatelé z objektu č. p. 131 a uvolnilo by se tak místo pro skupinku žen.
Větší počet zaměstnání na dohodu, nebo řádnou pracovní smlouvu, někteří uživatelé služby
Chráněného bydlení by mohli za zaměstnáním dojíždět do okolních měst (nyní využíváme v
tomto směru sdružení Rytmus pro vyhledávání zaměstnání pro osoby se sníženou pracovní
schopností). Dobře placené zaměstnání je podmínkou k přestěhování a sociálním posunu
obyvatele dále.
Možnost individuálního pořízení drobných domácích zvířat (zlepšuje atmosféru v chráněném
bydlení).

Cílové skupiny uživatelů
Zde doplňte 

Osoby se zdravotním postižením (mentální postižení a kombinované)

Způsob poskytování
Zde doplňte 

Specializace na samostatné vedení, komunikaci s uživateli služby, provázání služby v Domově
Maxov se službami v blízkých městech, vypracovat koncepci vedení a poskytování podpory pro
nové (mladší) zájemce o tuto služby s minimálním počtem asistentů (větší důraz na samostatný
život). Zintenzivnění probíhajících praxí, využití dlouhodobých praxí, informovanost o možnosti
získání praxe na příslušných místech: VŠ, vyšší odborné školy, dobrovolníci.

Financování
Zde doplňte 

Zřizovatel, MPSV, granty

Seznam členů pracovní skupiny a jejich pozicí uvnitř organizace, kteří se účastnili tvorby rozvojových plánů;
kontakt na zpracovatele písemného výstupu.
Zde doplňte 

Ing.Stanislav Petrovič (ředitel Domova Maxov), Magda Linková (asistentka CHB), Jana Šimberská
(asistentka CHB), Marián Svoboda (asistent CHB), Bc. Martin Stříbrný (koordinátor CHB)
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Kdo je zodpovědný za vyhodnocování naplňování plánu
Zde doplňte 

Bc. Martin Stříbrný (koordinátor CHB)

Termíny hodnocení
Zde doplňte 

1x ½ roku

VI.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ CHB
Poznámka: Strategických záměrů může být více, stejně jako o etapových kroků. Tabulku je možno kopírovat dle
Vaší potřeby
Strategický záměr č. 1

Koedukace

Název:
Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné
realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)

Garant strategického záměru

Bc.Martin Stříbrný, koordinátor CHB

Jméno, příjmení, pozice
Dlouhodobý cíl č. 1.1

Samostatná domácnost žen

Název:
Popis kroků

Krok
1

Přijímání žádostí, propagace, příprava prostoru,
vyčlenění personálu, vzdělání personálu, návštěva
zařízení, kde žijí žena a mapování jejich potřeb,
podpora a doporučení interdisciplinárního týmu
(psycholog, zdravotník, soc.prac, koordinátoři
služeb, ekonom)

Krok
2

Příprava na přechod v rámci odlehčovací služby –
seznamování se s maxovským způsobem života

Krok
3

přestěhování min 2 uživatelek – jednání, smlouva,
domluva STD či práce, ověřování spokojenosti a
naplnění potřeb – maximálně 4 ženy

Dlouhodobý cíl č. 1.2

V Domově Maxov žijí pouze muži, se ženami, které
jsou jejich vrstevnice se setkávají pouze při kulturních
akcích. Předpoklady pro naplnění cíle jsou veliké,
neboť je zde vhodný prostor. Naplní se přirozené
soužití uživatelů

Odpovědný
pracovník

Termín

koordinátor
CHB

30.6.20131.1.2014

Pracovníci
v přímé
péči CHB

Od 1.10.
2012

Evidence potencionálních
zájemců o službu

Od 1.1.
2014

Soužití komunity žen
v komunitě mužůpropojení žen v rámci
služeb

koordinátor
CHB

Koedukovaná domácnost
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Předpoklady realizace

Název:
Popis kroků

Krok
1

Krok
2

Krok
3

Odpovědný
pracovník

Zjištění zájmu uživatelů o skupinové soužití
v domácnosti, jednání s opatrovníky, vyčlenění
prostoru (případné nalezení domácností pro
obyvatele, kteří nechtějí žít koedukovaně),
podpora a doporučení interdisciplinárního týmu
(psycholog, zdravotník, soc.prac, koordinátoři
služeb, ekonom)
Příprava na přestěhování – intenzivní vzdělávání
uživatelů a personálu (návštěva koedukovaných
zařízení, společenská pravidla, takt, protokol o
sexualitě)

Přestěhování uživatelů – ověřování spokojenosti,
řešení aktuálních situací

Dlouhodobý cíl č. 1.3

Popis kroků

Krok
2

Příprava na přestěhování – intenzivní vzdělávání
uživatelů a personálu (návštěva zařízení,
společenská pravidla, takt, protokol o sexualitě)

Krok
3

Přestěhování uživatelů – ověřování

Název:
Stručný popis:

Od 1.1.
2013

koordinátor
CHB

2014

Informování uživatelů
služby v oblasti intimního
života a soužití kolektivu
žen a mužů, eliminace
rizik

koordinátor
CHB

2015

Realizace koedukované
domácnosti

Odpovědný
pracovník

Zjištění zájmu uživatelů o partnerské
soužití,jednání s opatrovníky, vyčlenění prostoru,
podpora a doporučení interdisciplinárního týmu
(psycholog, zdravotník, soc.prac, koordinátoři
služeb, ekonom)

Strategický záměr č. 2

Předpoklady realizace

Partnerské soužití

Název:

Krok
1

koordinátor
CHB ,
ředitel
Domova
Maxov

Termín

koordinátor
CHB

Termín

Předpoklady realizace

2015

koordinátor
CHB

2015

koordinátor
CHB

2016

Informování uživatele
služby, zvládnutí teorie
z oblasti soužití muže s
ženou

Přechod uživatelů CHB do samostatnějšího způsobu bydlení

Uživatelé, kteří vyžadují samostatné bydlení či městský způsob života
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(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou
předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá
k naplnění stanoveného poslání)
Garant strategického záměru

Bc.Martin Stříbrný, koordinátor CHB

Jméno, příjmení, pozice
Dlouhodobý cíl č. 2.1

Přechod ze skupinového do individuálního bydlení

Název:

Odpovědný
pracovník

Popis kroků
Krok 1

Krok 2

Zmapování požadavků a
dovedností či finančních
možností uživatelů, jednání s
opatrovníky

koordinátor
CHB

příprava uživatele pro
samostatné bydlení- spotřebiče,
VČ, řešení kriz.situací

Pracovníci
v přímé péči
CHB

Přestěhování, podpora,
ověřování spokojenosti,
vyhodnocení

Pracovníci
v přímé péči
CHB,
koordinátor
CHB

Krok 3

Dlouhodobý cíl č. 2.2

Odpovědný
pracovník

Termín

Jednání s o.s. Portus, prohlídka
bydlení, zjištění požadavků na
samostatnost, dojednání plánu
přechodu a doby adaptace,
podpora
a
doporučení
interdisciplinárního
týmu
(psycholog, zdravotník, soc. prac,
koordinátoři služeb, ekonom)

koordinátor
CHB

1.6.201215.10.
2012

Zmapování
požadavků
a
dovedností
či
finančních
možností
uživatelů,
jednání
s opatrovníky,

koordinátor
CHB

2012

Popis kroků

Krok 2

Termín

Předpoklady realizace

Přechod z CHB Domova Maxov do CHB v Jablonci nad Nisou

Název:

Krok 1

naplníme tuto potřebu. Díky prostorovým možnostem a spolupráci
s o.s.Portus Horní Maxov jsou veliké předpoklady
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Předpoklady realizace

Krok 3

příprava uživatele pro přechod
do města, přestěhování, podpora
v adaptační době

Pracovníci
v přímé péči
CHB

15.10.201215.1.2013

2010

2011

2012

2013

Plán kapacity uživatelů služby a pracovníků
2014

2015

Počet uživatelů služby

10

10

10

10

10+3/4

13

Počet pracovníků

4

4

4

4

4+2

6

Poměr pracovníků/uživatelů
KOMENTÁŘ:

VI.3. NÁVRH ROZPOČTU REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU A ZDROJE JEHO FINANCOVÁNÍ STD
STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 1
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

Vybavení bytu – 200 tis Kč
Vybavení místnosti pro zaměstnance – 70 tis Kč

INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

Rekonstrukce bytu – 200 tis Kč

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

FRIM – vlastní fond rekonstrukce investičního majetku – 200 tis
Vybavení bytu – neinvestiční příspěvek zřizovatele 100 tis Kč
Vybavení bytu - Granty a Nadace – 100 tis Kč
Vybavení bytu – přímé oslovení, dárci, jak to půjde
Vybavení místnosti zaměstnanců – neinvestiční dotace zřizovatele – 70 tis Kč
Žádost MPSV – podpora koedukace

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
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2016

2017

Zde doplňte 

Grant, žádost nadacím, žádost MHMP, zvýšený příjem od uživatelů z důvodů navýšení kapacity,
přezkoumání smluv o poskytování sociální služby – efektivita (FN)

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 2
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

0

INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

0

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

-

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

Grant, žádost nadacím, žádost MHMP
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VII. Plán rozvoje Domova pro osoby se
zdravotním postižením
VII.1. VIZE ROZVOJE DOZP
Poznámka.: Vize je popis, jak organizace vypadá na konci realizovaného strategického plánu.
Činnost organizace
Zde doplňte 

- bydlení a život v domácnostech pro 6-8 osob, koedukované bydlení, partnerské soužití
- zajištění každodenní pracovní či terapeutické aktivizace pro většinu uživatelů (přeměna či
vznik prostoru pro aktivizaci, využívání pracovních příležitostí a sociálních služeb v JN)
- na sebe navazující druhy pobytových služeb umožňující samostatný život (domov pro osoby se
zdravotním postižením – chráněné bydlení – podporované bydlení)

Cílové skupiny uživatelů
Zde doplňte 

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením

Způsob poskytování
Zde doplňte 

Realizované cíle domova pro osoby se zdravotním postižením v roce 2017
- základním rozhodnutím je svobodný výběr tohoto místa pro život uživatele sociální služby.
Člověk, který preferuje venkovský způsob života s blízkými vztahy s místními sousedy, milovník
klidu hor a okolních lesů, přirozeného rytmu si zde může vybudovat domov. Pracovně,
společensky a vztahově se bude moci zapojit do místní komunity a bude jejím plnoprávným
členem.
- uživatelé zde mají svůj domov (ve svém obytném prostoru mají předměty, vybavení, zvířata,
které si sami vybrali či odpovídají jejich životním potřebám; asistenti si osvojili roli, že jsou zde
pouze k individuální podpoře či péči a zajištění skupinové spolupráce)
- koedukované zařízení (4 ženy již žijí ve společné domácnosti s muži, účastní se pracovních a
terapeutických činností)
- osobní zodpovědnost (obyvatelé a zaměstnanci si nesou osobní zodpovědnost za své činy a
rozhodnutí, společně se spolupodílejí na rozvoji domácnosti, jsou ohleduplní k majetku kolem
nich – zaměstnanci se projevují k prostoru a vybavení jako k domácímu zázemí, obyvatelé se
podílejí na opravě zničeného předmětu či na jeho nákupu za své peníze)
- terapeutická pracoviště (v domácnostech rozvoj individuality každého obyvatele, nalezení
smysluplné pracovní aktivity, pracoviště bazální stimulace, alternativní a augmentativní
komunikace, terapeutické řešení problémového chování)
- zdravý životní styl jako nabídka plnohodnotného života pro obyvatele a zaměstnance
(stravování, pohyb, práce se stresem, závislostmi, příjemný prostor plný důvěry a naslouchání
si)
- spolupráce všech obyvatel a zaměstnanců na směřování k naplnění vize či jejich cílů (sdělení
jasného směru, priorit – návrat k člověku, minimalizace technokratických povinností, pravidelné
vyhodnocování, ztotožnění se „maxováků“ s nimi, otevřená spolupráce, komunikace, mezi
domácnostmi, jednotlivými službami, hierarchiemi vedení)
- větší autonomie domácností (přehled o finančních možnostech rozvoje, podpora priorit,
možnost ovlivnit finanční motivátor, některé dílčí opravy svépomocí - vymalování pokoje,
navrtat poličku, dotáhnout šroub, obyvatel se podílí na opravě poškozeného předmětu, osobní
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automobil pro 2 domácnosti)
- princip „normality“ života (vytvořit podmínky pro život menších komunit, jejich větší integrity,
prostor pro využívání běžných služeb mimo Domov)
- spoluprožívání roku, duchovního života (jako smysluplné ukotvení v postmoderní době,
terapeutické plynutí času, spoluvytváření přirozenosti v návaznosti na cyklus křesťanských
svátků a tradic, otevřenost prožívání duchovních potřeb)
- spolupráce s ostatními službami Domova Maxov:
sociálně terapeutické dílny – rozvoj pracovních návyků, dovedností, pracovní možnosti pro
všechny obyvatele 4 a 5.domácnosti,
chráněné bydlení – spolupráce při přechodu uživatelů DOZP k samostatnějšímu životu,
zdravotnická služba – spolupráce s neurologem, psychiatrem při optimalizaci medikace,
nezávislá zpětná vazba poskytované péče, působení zdravotní sestry jako podpora při rozvoji
samostatnosti a soběstačnosti obyvatele
provozní služba údržby – profesní zodpovědnost a podpora při vytvoření domova uživatelů,
provozní služba kuchyně – stravování dle zdravého životního stylu, podpora odůvodněných
individuálních požadavků,
provozní služba prádelny – efektivní systém sběru, praní a oprav prádla napojený na potřeby
jednotlivých domácností,
spolupráce s finanční službou – větší průhlednost, pravidelná informovanost a zapojení se do
plánovaných investicí,
spolupráce s ředitelem Domova – odsouhlasení si koncepčních priorit a možností, informování
o ročních cílech, konstruktivní komunikace a spolupráce při zkvalitňování života uživatelů
služby.
Financování
Zde doplňte 

vícezdrojové financování (PP, Platba za pobyt stravu fakult.poplatky, Dotace MHMP, MPSV,
Zdr.pojišťovna, rozšíření o další možnosti - individuální a firemní dárcovství, využívání grantů
nadací a výzev krajského úřadu, navýšení plateb za poskytované služby

Seznam členů pracovní skupiny a jejich pozicí uvnitř organizace, kteří se účastnili tvorby rozvojových plánů;
kontakt na zpracovatele písemného výstupu.
Zde doplňte 

Ing.Stanislav Petrovič (ředitel Domova Maxov), Lucie Říhová, DiS. (sociální pracovnice), Veronika
Hladíková (vedoucí 1.domácnosti), Mgr.Michal Bartoš (vedoucí 2.domácnosti), Petr Svoboda
(vedoucí 3.domácnosti), Iva Pivničková (vedoucí 4.domácnosti), Bc.Miroslav Kardaus (vedoucí
5.domácnosti), Mgr. Roman Hlubuček (koordinátor DOZP)

Kdo je zodpovědný za vyhodnocování naplňování plánu
Zde doplňte 

Mgr. Roman Hlubuček (koordinátor DOZP)

Termíny hodnocení
Zde doplňte 

1x ½ roku
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VII.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ DOZP
Poznámka: Strategických záměrů může být více, stejně jako etapových kroků. Tabulku je možno kopírovat dle
Vaší potřeby
Strategický záměr č. 1

Optimalizace pobytových míst pro uživatele dle potřeb
a stupně závislosti

Název:
Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné
realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)

Garant strategického záměru

Přirozeným stárnutím uživatelů, změnou v jejich
zdravotním stavu vyžadují specifické potřeby
ubytování. Vzhledem k reálným potřebám obyvatel
jsou předpoklady velké. S posláním jsme ve shodě
v oblasti rozvoje samostatnosti a naplňování
individuálních potřeb. Pro uživatele dojde
k vhodnějšímu nalezení podpůrnějšího prostředí
(vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a potřebám) pro
poskytování SS.
Mgr.Roman Hlubuček, koordinátor DOZP

Jméno, příjmení, pozice
Dlouhodobý cíl č. 1.1

Stěhování uživatelů v rámci domácností na základě
jejich zdravotního stavu, potřeby a přání

Název:
Popis kroků

Odpovědný
pracovník

Termín

Předpoklady realizace

1.1.201330.9.2013

Zájem uživatelů,
opatrovníků, komplexní
informování opatrovníků,
vzájemná shoda
zainteresovaných
Nastavení asistentů,
vybavení č.p.169 pro
potřeby druhého
obývacího pokoje a
jídelny s kuchyní

Krok
1

Zmapování uživatelů vhodných pro přestěhování,
jednání s opatrovníky, průběžné návštěvy mezi
uživateli domácností. Podpora multidisciplinárního
týmu (psycholog, zdravotník, lékař, soc.prac,
koordinátoři služeb, ekonom, ředitel)

Krok
2

Rozdělenění domácnosti v č.p.169 na jednotlivá
patra, seznamování asistentů s novým složením
uživatelů, rozdělení do pokojů, studium
dokumentace. Stěhování a změna ve složení
uživatelů v domácností,

Koordinátor
DOZP

30.4.201331.10.2013

Krok
3

Mapování spokojenosti, individuální podpora,
zhodnocení procesu

Koordinátor
DOZP

1.11.20141.6.2014

Dlouhodobý cíl č. 1.2

Optimalizace počtu uživatelů a počtu asistentů
v domácnosti

Název:
Popis kroků
Krok
1

Krok
2

Koordinátor
DOZP

Odpovědný
pracovník

Termín

Předpoklady realizace

Nastavení parametrů nákladů na lůžko x stupeň
závislosti x počet uživatelů x počet zaměstnanců x
specifické potřeby v multidisciplinárním týmu
(zdravotník, soc.prac, koordinátoři služeb,
ekonom, provoz, ředitel)

Koordinátor
služby

31.12.2013

Spolupráce a pracovní
porady zainteresovaných
pracovníků

Nalezení nejvhodnější změny - Žádosti o snížení
počtu uživatelů, ponechání počtu zaměstnanců, či
zřízení nové služby s navýšením počtu uživatelů
v DM, navýšením počtu zaměstnanců a snížením
počtu uživatel v domácnosti či jiná optimalizace

Ředitel
Domova
Maxov

30.6.2014

Konsensus kompetentních
pracovníků

Strana 37 (Celkem 41)

pracovních úvazků
Krok
3

Jednání s opatrovníky o případném stěhování,
snížení počtu uživatelů v domácnosti přirozenou
cestou či přestěhováním/případně zaměstnanců

Dlouhodobý cíl č. 1.3

Ředitel
Domova
Maxov

31.12.2015

Důkladná příprava,
dostatečný předstih
jednání s opatrovníky

Přechod 2 uživatelů do služby chráněného bydlení

Název:
Popis kroků

Odpovědný
pracovník

Termín

Předpoklady realizace

Krok
1

Jednání s opatrovníkem, Žádost o poskytnutí
služby v CHB, popis vhodné podpory a nácviku
samostatnosti

Koordinátor
služby

1.1.201330.6.2013

Zájem uživatele

Krok
2

Nácvik samostatnosti, průběžné návštěvy
uživatele v domácnosti, pobyty v rámci
odlehčovací služby

Vedoucí
domácnosti

1.4.201331.12.2015

Dostatečné dovednosti,
samostatnost a
soběstačnost uživatele

Krok
3

Přestěhování, podpora a hodnocení

Vedoucí
domácnosti

1.1.201431.12.2017

Strategický záměr č. 2

Rozšířit a zkvalitnit komunikaci s obyvateli, další možnosti pracovních
a aktivizačních činností

Název:
Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou
předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá
k naplnění stanoveného poslání)

Garant strategického záměru

Mgr.Roman Hlubuček, koordinátor DOZP

Jméno, příjmení, pozice
Dlouhodobý cíl č. 2.1

Rozšíření AAK v domácnostech DOZP

Název:

Krok 1

Krok 2

Polovina uživatelů DOZP nekomunikuje verbálně, využití možností,
které okolí nabízí. Veliká podpora zaměstnanců, nízké finanční
požadavky dělají z tohoto záměru favorita. S posláním shoda
v rozvíjení samostatnosti uživatelů, sociálních kontaktů, sdělení o
individuálních potřebách. Zkvalitnění SS souvisí s kvalitou života
uživatel, alternativní komunikace přispěje k lepší informovanosti a
zapojení do rozhodování o svém životě, přispěje k minimalizaci
problémového chování

Odpovědný
pracovník

Termín

Předpoklady realizace

Vzdělávání pracovníků, návštěva
zařízení, předávání zkušeností
mezi domácnostmi, službami,
vybavení fotoaparáty,

Koordinátor
DOZP

31.12.2013

Finance na vzdělávání, nalezení sponzorů
na vybavení fotaparáty

Individuálně nastavené (obrázky,
fotografie, jednoduchý text,
zvukový záznam- individuální
plány, webové stránky,
harmonogramy, jídelníčky,
pracovní postupy, předměty,
pečovatelské a obslužné
úkony,pravidla soužití, smlouvy,

Koordinátor
DOZP

30.6.2014

Vzdělaní, aktivní a kreativní pracovníci
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standardy, zápisy z porad
Krok 3

Nákup individuálních
komunikačních pomůcek ze
zdrojů uživatele či grantu

Koordinátor
STD,
soc.prac

Dlouhodobý cíl č. 2.2

Odpovědný
pracovník

Termín

Předpoklady realizace

Zmapování možností a zájmu
pěstovat plodiny na pozemku
domácnosti (byliny, rajčata,
okurky,
cukety),
finanční
náročnosti (skleník, hnojivo,
náčiní)

Vedoucí
domácnosti

28.2.2013

Dlouhodobý zájem pracovníků, uživatelů,
grantové možnosti u investic

Zmapování zájmu o kontakt a
péči o domácí zvířata u místních
pí.Tůmová, PORTUS

Koordinátor
DOZP

28.2.2012

Grantové možnosti u investic

Nákup
finančně
předmětů z grantu

Soc.prac

31.12.2014

Priorita sociálního pracovníka

Popis kroků

Krok 2

Krok 3

Zdroje uživatele, grantové příležitosti

Pěstitelství, chovatelství

Název:

Krok 1

31.12.2013

náročných

VII.3. NÁVRH ROZPOČETU REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU A ZDROJE JEHO FINANCOVÁNÍ DOZP
STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 1
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

1.1 drobné stavební úpravy provedené vlastními silami – nákup materiálu, dozdění - 60tisíc
1.1 vybavení DDHM do 40 tis. – stoly, TV, koberce – 60 tisíc
1.2 zaměstnanci – 25 tisíc – pracovní místnost

INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

1.1 – sedačka, obýváková stěna – 120 tisíc

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

1.1. - Vlastní úpravy, DDHM – neinvestiční příspěvek zřizovatele
Investice - FRIM

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

Při povinnosti zachovat 15% z příjmů - 0

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 2
PROVOZNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

2.1. – školení pro 10 vybraných zaměstnanců 3 dny – 60 tisíc
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2.1. – DDHM – fotoaparáty 5 ks – 12,5 tisíce
2.2. – skleník – 15 tisíc
2.2. – sazenice, hnojivo, postřiky, apod – 15 tisíc
INVESTIČNÍ NÁKLADY
Zde doplňte 

0

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Zde doplňte 

2.1. – školení - neinvestiční dotace zřizovatele, pomůcky pro jednotlivé obyvatele – jejich vlastní
zdroje
2.2. – rezervní fond z darů

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE
Zde doplňte 

0
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VII. Závěrem
Závěrem bych ráda ocenila přístup a aktivitu vedení Domova Maxov v oblasti
plánovaní rozvoje kvality sociálních služeb a také angažovanost všech pracovníků, kteří se
podíleli na vytváření Analýzy současného stavu poskytování sociálních služeb a Plánu rozvoje
Domova Maxov.
Ve zpětné vazbě posledního supervizního setkání zaznělo, že tato forma zpracování a
spoluúčasti byla pro účastníky zajímavá, přestože se jednalo o strategické plánování.
Pracovníci týmů I a II si na posledním setkání stanovovali osobní pracovní cíl/cíle, jejichž
naplňováním přispějí k naplnění cílů služby a potažmo i poslání služby. Doporučuji podpořit i
ostatní pracovníky, kteří se neúčastnili supervizních setkání, aby si stanovili osobní pracovní
cíle. Stanovené cíle následně sledovat a vyhodnocovat, např. v rámci hodnocení pracovníků.
Velkou devizou Domova Maxov je skutečnost, že Domov pro osoby se zdravotním
postižením je situován v domech běžné vesnické zástavby, takže nepůsobí stigmatizujícím
způsobem. Jak již bylo uvedeno v úvodu Analýzy, od roku 1991 prošly domy rozsáhlou
rekonstrukcí. Účastníci v supervizních setkáních popsali aktuální nedostatky a podněty pro
úpravy v prostorových a provozních podmínkách DOZP. Při plánování těchto úprav je
žádoucí, aby byla zohledněna i kriteria Transformace domovů pro osoby se zdravotním
postižením, kterou realizuje MPSV.
A ještě jeden krátkodobý cíl, který není výše uveden a neměl by být zapomenut.
Pracovníci managementu se na prvním setkání zamýšleli nad posláním celé organizace
Domova Maxov, s cílem stávají poslání aktualizovat, přehodnotit. Společně pojmenovali,
sepsali hodnoty a informace, které by poslání mělo obsahovat. Dalším krokem k naplnění
krátkodobého cíle je vytvoření podmínek, aby pracovníci mohli společně poslání formulovat
v kontextu výstupu z prvního setkání managementu.

V Horním Maxově dne 31. 10. 2012
Za Občanské sdružení INSTAND: Ing. Milena Tomášková, DiS.
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