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VYHODNOCENÍ POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZA ROK 2018

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.

organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Domov seniorů Dačice poskytuje sociální službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

POSLÁNÍ DOMOVA SENIORŮ DAČICE
Domov seniorů Dačice poskytuje služby osobám, které se vzhledem ke svému věku a v důsledku
akutního zhoršení svého zdravotního stavu dostaly do nepříznivé životní situace, mají sníženou
schopnost zajistit si základní životní potřeby, kvalitu života a není možnost poskytnout péči ze strany
rodiny či okolí.

VYHODNOCENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ PRO ROK 2018
Naplňování dlouhodobých cílů pro rok 2018
Zaměstnanci Domova seniorů Budíškovice plní průběžně dlouhodobé cíle ve smyslu Zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Řídí se pravidly uvedené v Listině základních práv a svobod, Standardů kvality a jinými
právními předpisy jako jsou vnitřní směrnice, vyhlášky a další zákony.
Naplňování krátkodobých cílů pro rok 2018
Cíle, které jsme si stanovili, byly splněny. Jednalo se o:
cíl č. 1: Naplánovat detailní logistiku stěhování Domova seniorů.
Stěhování celého Domova seniorů Budíškovice do nových prostor Domova seniorů Dačice proběhlo
dle plánovaného harmonogramu. Detailně propracovaná logistika přesunu celého Domova zajistila
plynulý a poklidný chod. Nejdříve se začalo s přemisťováním skříní, stolečků, volných lůžek, policí
a dalších věcí, aby uživatelé již mohli vstoupit do pěkně vybavených místností a útulných prostor
v domácím a zabydleném duchu. V pondělí dne 17. 9. 2018 se uskutečnilo slavnostní otevření nového
Domova seniorů za přítomnosti hejtmanky Jihočeského kraje, paní Mgr. Ivany Stráské, a dalších
významných hostů. Po slavnostním otevření následovala prohlídka Domova pro širokou veřejnost.
cíl č. 2: Pokračovat ve snižování kapacity vícelůžkových pokojů pro větší komfort a intimitu uživatelů.
Cíl ponechán z důvodu přestěhování Domova seniorů Budíškovice do nově postaveného Domova
seniorů v Dačicích.
Postupné snižování kapacity Domova seniorů Budíškovice proběhlo dle předpokládaných odhadů.
V době stěhování byla kapacita odpovídající nové kapacitě Domova seniorů Dačice.
cíl č. 3: Zajistit plynulé a klidné přestěhování Domova seniorů do nového Domova v Dačicích
v optimálním čase.
Na přestěhování Domova seniorů byl vymezen relativně krátký časový úsek, avšak i s tímto časovým
omezením jsme se vypořádali velice dobře. Především bych chtěla poděkovat zaměstnancům
Domova, kteří zajišťovali kvalitní péči o seniory a souběžně trpělivě pomáhali při balení osobních
věcí uživatelů. Další část zaměstnanců vytvářela v novém Domově seniorů každému uživateli jeho
budoucí domov. Samotné přestěhování uživatelů bylo naplánováno na středu 19. 9. 2018, kdy byl
také zároveň zahájen provoz. Stěhování proběhlo výborně a v odpoledních hodinách si každý uživatel
mohl již spokojeně a v klidu pochutnat na svačině v novém prostředí.
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cíl č. 4: Zprostředkovat podmínky pro úspěšnou adaptaci uživatelů v novém Domově v Dačicích.
Zajištění vhodných podmínek pro úspěšnou adaptaci uživatelů bylo prioritou celého přesunu Domova
seniorů. Jak před, tak při stěhování, i následně po přestěhování se vše odehrávalo v zájmu uživatele.
Samozřejmostí však je, že každý jedinec má své tempo přizpůsobování se, a proto jsme
upřednostňovali individuální přístup ke každému jednotlivci.
cíl č. 5: Naplánovat a zkoordinovat nový systém práce pro zaměstnance na všech úsecích v novém
Domově.
Zkoordinování nového systému práce bylo velice náročné a fakticky probíhá neustále i po několika
měsících praxe v novém Domově. Jiné prostory a jiná náročnost práce nám ukázala i nové přístupy.
Základem všeho je stálé preferování individuálního systému.
STANOVENÍ CÍLŮ DOMOVA SENIORŮ DAČICE PRO ROK 2019
Rok 2019 bude pro nás rokem „vypilovávání“ celého systému práce a prostředí. Ač máme
již dobře zaběhlý chod Domova, je zapotřebí neustále vylepšovat všechny dosud nastavené
procesy. Všeho bychom chtěli dosáhnout stanovením těchto cílů:
cíl č. 1: Zoptimalizovat provoz nového objektu Domova seniorů v Dačicích.
cíl č. 2: Proškolit 75 % všech zaměstnanců přímé péče v Bazální stimulaci a Smyslové terapii, a být
tak o krůček dál k získání certifikátu kvality.
cíl č. 3: Zapojit okolní instituce do vzájemné komunikace s našimi uživateli, jako je například
knihovna, škola, školka, klub důchodců aj.
cíl č. 4: Získat více dobrovolníků do procesu poskytování péče.
cíl č. 5: Začít kvalitně poskytovat novou sociální službu Denní stacionář.

Všem zaměstnancům děkuji za profesionální přístup při poskytování sociální služby.

„Úspěch je součtem malých snažení, které se opakují každý den.“
Robert Collier

V Dačicích dne 28. 2. 2019

Mgr. Stanislava Šenkyplová
vedoucí DS Dačice
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