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VYHODNOCENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ZA ROK 2016 V SSČ
Vize SSČ: „Umožnit lidem žít v co nejvyšší míře běžným životem, a to dle jejich
přání a schopností.“
V uplynulém roce jsme pokračovali ve snaze zlepšovat a zkrášlovat prostředí, v němž naši
klienti žijí, a to ve smyslu zútulňování a zosobňování prostředí zařízení. Naším cílem je, aby
bydlení klientů i v podmínkách velkého zařízení co nejvíce připomínalo domov.

Vyhodnocení cílů pro rok 2016
 Bazální stimulace jako každodenní součást péče o klienty
V únoru minulého roku 21 pracovníků v sociálních službách absolvovalo kurz bazální
stimulace. Poznatky a dovednosti z kurzu jsou nyní pravidelně využívány při práci s klienty
s vyšší mírou podpory jak na domácnosti, tak při využití relaxační místnosti, kam klienti za
pracovnicí docházejí.
 Zvýšení počtu asistentů na specializované domácnosti 05
Na specializované domácnosti 05 pro klienty s vyšší mírou podpory se podařilo navýšit počet
pracovníků a pracovní tým posílit o další muže. Toto opatření zvyšuje bezpečnost a pohodu
klientů a pomáhá zajistit zvýšený počet pracovníků v nočních směnách.
 Nový koncept rozvoje volnočasových dílen
Ve volnočasových dílnách byl vytvořen nový koncept, který umožňuje zpřístupnění činností
více klientům a zároveň rozšiřuje okruh činností v těchto dílnách. Nyní zde pracuje více
pracovnic, zachován je individuální přístup ke klientům. Pracovnice absolvovaly kurzy
potřebné ke své činnosti.
 Kulturně-společenské vyžití klientů v zařízení
Ke společenskému a zábavnému využití byly klientům do společných prostor dány k dispozici
kulečníkový stůl a stolní fotbal, pořízené z finančního daru soukromé osoby. Rozšířila se
možnost společného posezení ve společných prostorách pořízením nových sedacích koutků.

Zásadní události roku 2016
 Projekt Pomůcky Sociální služby Česká
V rámci tohoto projektu byly zakoupeny pomůcky sloužící ke zvyšování kvality života klientů
jak ve vnitřních prostorách zařízení, tak při odpočinku v zahradě. Pracovníkům v sociálních
službách pomáhají tyto pomůcky kvalitněji pečovat o klienty s vyšší mírou podpory, zároveň
pak tito pracovníci mohou lépe a ve větší míře aplikovat poznatky získané na kurzu bazální
stimulace.
Projekt byl spolufinancován městem Jindřichův Hradec.
 Otevřený trh práce
I v minulém roce se nám podařilo udržet několik míst pro naše klienty na otevřeném trhu
práce. Nadále klienti každý den dojíždějí do Žirovnice do knoflíkářského závodu. Klienti si
cení vlastnoručně vydělaných peněz a přístupu ostatních spolupracovníků, což zvyšuje jejich
sebevědomí a pocit užitečnosti.
 Pořízení nového vybavení
Pro zlepšení celkového zdravotního stavu klientů jsme pořídili rehabilitační stroj na
procvičování horních i dolních končetin. Je určen jak pro klienty, kteří sami mohou
končetinami vědomě pohybovat, tak pro ty, za něž „cvičí stroj“. Stroj je hojně využíván
hlavně pro klienty s vyšší mírou podpory.
Pro imobilní klienty bylo pořízeno nové pojízdné křeslo, odpovídající současným požadavkům
na komfort imobilních klientů při pobytu vevnitř i venku.
Na konci roku bylo pro klienty s větší mírou podpory z finančního daru České pošty dodáno
hudební křeslo, do provozu bude dáno v roce 2017.

Významné opravy a rekonstrukce v roce 2016






oprava a nátěr fasády na budově 02
zakoupení nového průmyslového žehliče do prádelny zařízení
rekonstrukce kuchyňky s jídelnou v domácnosti 04/II
rekonstrukce společné koupelny na domácnosti 02/I
výměna podlahové krytiny v podkroví budovy 03 – chodba a pokoje klientů

Výhled na rok 2017
Pro letošní rok jsme si definovali následující cíle:









Pokračování v úpravě prostředí služby
Zavedení pravidelné aplikace bazální stimulace na další domácnost
Zkvalitnění přímé péče v oblasti hygieny
Rozšíření aktivit a prostoru volnočasových dílen pro více klientů
Zlepšení kulturně společenského vyžití přímo v zařízení
Vytvoření nové domácnosti 06 rekonstrukcí budovy 06
Rekonstrukce prostoru volnočasových dílen
Rekonstrukce domácnosti 05

V Jindřichově Hradci dne 20. 2. 2017

Mgr. Alexandra Bláhová, vedoucí Sociálních služeb Česká

