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VYHODNOCENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ZA ROK 2018 V SSČ
Poskytujeme sociální služby pro děti, ženy a muže se zdravotním postižením,
kteří potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči. Naší snahou je
umožnit těmto lidem žít v co nejvyšší míře běžným životem, a to dle jejich
přání a schopností.
Naplňování poslání zařízení v roce 2018
Stejně jako v letech minulých, i vloni jsme poskytovali pomoc našim klientům ve všech
důležitých oblastech jejich života v souladu s posláním zařízení.
Poskytli jsme bydlení těm, kteří nemohou bydlet samostatně, popřípadě ve vlastní rodině.
Klienty podporujeme v uspořádání pokoje dle vlastního přání a výběru, zajišťujeme jejich
soukromí, pomáháme jim s výzdobou pokoje. V péči o zdraví klienty podporujeme v rozvoji
jejich samostatnosti a schopnosti starat se o své zdraví, dbáme o jejich informovanost.
V případě potřeby je jim poskytována ošetřovatelská péče či zajištěna péče lékařská.
Při poskytování asistence a pomoci klientům se co nejvíce snažíme o rozvoj soběstačnosti,
zodpovědnosti, schopnosti volby a rozhodování. Pomoc a podporu chceme klientům věnovat
maximálně individuálně v přiměřené míře ve vztahu k jejich stupni závislosti. S přibývajícím
věkem a ubývajícími schopnostmi klientů průběžně zvyšujeme počet pracovníků přímé péče.
Klientům se snažíme pomoci se začleňováním do společnosti prostřednictvím využívání
běžných služeb, institucí a aktivit ve městě. Někteří klienti docházejí do organizace Cibela z.
s. pomáhat s venčením opuštěných psů, jiná klientka se pravidelně účastní pěších výletů
s Klubem českých turistů, apod.
S tím také souvisí pracovní uplatnění uživatelů našich služeb. Klienty podporujeme v získání a
udržení pracovního místa jak na otevřeném trhu práce, tak v chráněných dílnách, či alespoň
ve vytváření pracovních návyků v sociálně - terapeutických dílnách nebo dílnách
volnočasových. Několik klientů využívá při hledání pracovního uplatnění pomoci občanského
sdružení Mesada.
Zároveň klientům pomáháme při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů ve vztahu
k institucím, společnosti, rodině atd.
Naplňování všech těchto cílů se odvíjí od individuálních potřeb a plánů jednotlivých klientů.

Vyhodnocení cílů pro rok 2018
 Pokračování v úpravě prostředí služby
Nadále jsme pokračovali ve zvelebování jak vnějších, tak vnitřních prostor zařízení.
S pracovnicemi volnočasových dílen se klienti podíleli na květinové či sezónní výzdobě
exteriéru i interiéru zařízení. Pokračovali jsme ve zkvalitňování čistoty vzduchu jak ve
společných prostorách, tak v některých pokojích pořízením dalších čističek vzduchu.
 Personální posílení o rehabilitačního pracovníka
Od června minulého roku nastoupila do našeho zařízení pracovnice na pozice fyzioterapeut.
Spolupracuje s ošetřujícími lékaři a provádí na základě jejich indikace léčebné a
ošetřovatelské výkony. Mimo indikované výkony cvičí s klienty na základě vlastních vyšetření
a vyhodnocení zdravotního stavu klientů dle Ošetřovatelského plánu, na jehož tvorbě se také
podílí. V péči o klienty úzce spolupracuje s pracovnicemi přímé péče a všeobecnými sestrami.
Cvičení probíhají v prostorách k tomu určených nebo na domácnostech v pokojích klientů,
případně na zahradě zařízení.
 Pořízení elektrického vozíku pro usnadnění pohybu klientů ve městě
Pořízení elektrického vozíku pro usnadnění pohybu klientů se v roce 2018 nepodařilo, vozík
byl pořízen začátkem roku 2019.
 Rekonstrukce domácnosti 05
Domácnost 05 byla zrekonstruována z důvodu nevyhovujícího stavu a vybavení jak pro klienty, tak
pro zaměstnance. Vybudovala se šatna a oddělené sociální zařízení pro zaměstnance. Úpravami
vznikly také dva jednolůžkové pokoje z pokoje nyní dvoulůžkového, což lépe vyhovuje potřebám
klientům s vysokou mírou podpory.

Cíle pro rok 2019
 Pokračování v úpravě prostředí služby – pořízení dalších čističek vzduchu na chodby
a pokoje klientů, pořízení altánu před domácnost 04/I a před úsek bytů,
pokračování v zútulňování interiéru služby
 Personální posílení o pracovníky přímé péče - muže
 Provedení oprav na chatě Ratmírov sloužící k rekreaci klientů, zútulnění vnitřních
prostor
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