CÍLE ORGANIZACE rok 2017 - VYHODNOCENÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBA: DOMOV PRO SENIORY - VYHODNOCENÍ
Krátkodobé cíle
-

-

-

Nákup 15 polohovacích lůžek – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ, z důvodu časového skluzu realizace
výběrového řízení na tato lůžka bylo zakoupeno formou poptávkového řízení pouze 5 polohovacích
lůžek
Každý den nabídnout uživatelům 1 zájmovou, kulturní či sportovní činnost – SPLNĚNO
Každý měsíc vydávat Orlický zpravodaj – SPLNĚNO, zpravodaj vydáván pravidelně po celý rok
Vybudování relaxační místnosti – SPLNĚNO, na konci roku vybudována relaxační a fototerapeutická
místnost v budově Orlická 3
Přijmutí ergoterapeutky – NESPLNĚNO, nepodařilo se najít vhodného pracovníka
Zakoupení profesionálního bubnové sušiče na Orlickou 3 - SPLNĚNO
Zlepšení vzhledu chodeb v obou budovách – zavěšení obrázků - SPLNĚNO
Uspořádání oslav k 30.výročí založení DS Orlická – SPLNĚNO, uspořádáno několik akcí – v květnu
vystoupení pěveckého sboru LINDUŠKY, v červnu velká Letní slavnost, v červenci hudební koncert
v parčíku, v říjnu vystoupení zpěvačky Yvetty Simonové
Zapojit dobrovolníky do akcí DS Orlická – SPLNĚNO- byla uzavřena smlouva o spolupráci
s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem, aktivně se zapojilo celkem 6 dobrovolníků

Střednědobé a dlouhodobé cíle
-

-

Rekonstrukce 5 pokojů 2+1 společné příslušenství na dva pokoje se samostatným vchodem a
příslušenstvím – projektová dokumentace zpracována – NESPLNĚNO, vzhledem k současné cílové
skupině klientů není tato rekonstrukce preferována, nebudeme zatím uskutečňovat, cíl pozastavíme
Vybudování bezbariérové koupelny na Orlické 3 – projektová dokumentace zpracována – SPLNĚNO,
v září 2017
Rekonstrukce vrátnice v budově Orlická 1 – získání WC pro návštěvy, posezení pro klienty a
návštěvy – projektová dokumentace zpracována- NESPLNĚNO, překládáme na rok 2018
Vybudovat WIFI připojení k internetu na pokojích uživatelů – NESPLNĚNO- odloženo na rok 2018
Zavedení elektronického systému inventarizace majetku – NESPLNĚNO, finančně náročné
Klientům poskytovat pocit domácího a bezpečného prostředí – PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ, STÁLÝ CÍL

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI - VYHODNOCENÍ
Krátkodobé cíle
-

Vymalování pokojů – SPLNĚNO- vymalovány všechny pokoje
Rozšiřování finanční gramotnosti uživatelek AD – SPLNĚNO - uspořádáno několik besed
Uspořádání Dne pro děti, sportovních her, Mikulášské besídky - SPLNĚNO
Získat dobrovolníky - SPLNĚNO- byla uzavřena smlouva o spolupráci s Dobrovolnickým centrem
v Ústí nad Labem, aktivně se zapojilo celkem 6 dobrovolníků

Střednědobé a dlouhodobé cíle
-

Rekonstrukce pokojů ve 12.poschodí na zcela samostatné pokoje – NESPLNĚNO- nedostatek
finančních prostředků
Poskytovat kvalitní sociální službu s odborně vyškoleným personálem – PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ A
STÁLE

V Ústí nad Labem 10.1.2018

Jarmila Nováková, ředitelka

