Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 778702653
www.socsluzbyzdar.cz

Zhodnocení plnění poslání, cílů a principů služby
Služba: DENNÍ STACIONÁŘ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ OSOBY
Dne 30.1.2017 se sešel tým zaměstnanců Denního stacionáře ke zhodnocení plnění poslání,
cílů a principů služby za rok 2016
Posláním stacionáře je:
Poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním
postižením s přidruženými vadami tělesnými nebo smyslovými, která podporuje rozvoj a
uchování získaných psychických a fyzických schopností, dovedností a návyků, rozvoj
samostatnosti a soběstačnosti s přihlédnutím k individuálním možnostem uživatelů.
CÍLE

• poskytovat uživatelům pomoc a podporu s následným zvyšováním jeho míry soběstačnosti
v sebepéči , sebeobsluze a socializaci
podpora uživatelů při realizaci jejich osobních cílů

•
• umožnit uživatelům vzájemná setkávání, navázání nových kontaktů a přátelských vztahů
Poslání služby je plněno prostřednictvím průběžného naplňování osobních cílů uživatelů. Do
zájmových aktivit se ve sledovaném období zapojilo celkem
14 uživatelů
Nadále probíhají pracovní aktivity na upevnění a prohloubení dovedností, které uživatelé
získali v období předešlém (samostatnost a soběstačnost uživatelů v praktických domácích
činnostech).
• Obsluha myčky nádobí
• Praní / věšení prádla /
• Žehlení prádla
• Péče o květiny
• Úklid keramické dílny
• Úklid thermo-nádob
• Obsluha a příprava při stolování
• Příprava svačin

10 uživatelů
11 uživatelů
8 uživatelů
18 uživatelů
5 uživatelů
18 uživatelů
10 uživatelů
7 uživatelů

V průběhu roku 2015 se 18 uživatelů účastnilo cca 26 x příprav, vaření jednoduchých
pokrmů a nakupování surovin
- do praktických domácích činností bylo zapojeno celkem 18 uživatelů. 13 z nich zvládá činnosti
samostatně 5 uživatelů zvládá své úkoly s dopomocí.

- v rámci výchov byli uživatelé rozdělováni do pracovních skupin podle věku a schopností. Byl
kladen důraz na jejich individuální schopnosti, přání a aktuální stav.
Do zařízení byli přijati tři noví uživatelé.

Základní poslání a cíle služby jsou plněny.

Cíle pro rok 2015
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CÍL:
Hipoterapie
canisterapie
Rytmická skupina
Prezentace výrobků
keramické dílny
Rozšířit zájmové
aktivity o kroužek
tématického
skupinového tance
relax program, rozvoj
znalostí města a okolí

naplnění cíle
V období duben 2015 -listopad 2015 bylo realizováno 23 návštěv u
sdružení AMBRA. Celkem bylo do těchto aktivit zapojeno 15 uživatelů.
Ve spolupráci se sdružením KAMARÁD bylo realizováno celkem 25
canisterapeutických jednotek, kterých se zúčastnilo 19 uživatelů.
Secvičení tří nových skladeb. Nácvik koled na Vánoční besídku zařízení

Stálá výstavka výrobků v keramickém studiu Bára a v zařízení.
Propagace výrobků v knihovně J.M.SychryVzhledem k malému zájmu se kroužek skupinového tance nahradil
dramatickým kroužkem, který secvičil a sehrál pro ostatní uživatele dvě
maňáskové bajky.

návštěvy solné jeskyně se uskutečnily celkem 9 krát, bylo přítomno 12
uživatelů. 10 akcí spojených s orientací ve městě a blízkém okolí ( tématické
vycházky, výlety. Pro celkem 18 uživatelů,Sportovní hry Zubří 5 uživatelů,
Vítání léta Březejc 2 uživatelé.
Rozšíření cílové skupiny od 1.4. Přeřazení služby Domovinka z peč. Služby pod denní stacionář,
o seniory nad 60 let
rozšíření cílové skupiny o osoby s demencí.

Krátkodobé cíle stanovené pro rok 2015 jsou splněny. Krátkodobé cíle vyplývají z jednotlivých
IP uživatelů a zároveň naplňují základní činnosti stacionáře zejména v oblasti výchovných,
vzdělávacích, aktivizačních a rehabilitačních činností, dále zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a podpoře sociálního začleňování.
PRINCIPY:
•
•
•
•

všichni jsme si rovni
můžeme být sami sebou
rozhodujeme společně
podporu máme, jakou potřebujeme

-

individuální přístup
důvěra a bezpečí
spolupráce s odborníky, rodinou

-s uživateli, jejich rodinami i opatrovníky je jednáno slušně, s úctou a v rámci pravidel slušného
chování.
Prostředí důvěry a bezpečí je dáno otevřeností pracovníků v přímé péči a vědomím uživatelů, že se
mohou bez nejmenších obav svěřit komukoliv se svým problémem
- zaměstnanci se při poskytování služby snaží vytvořit příjemné a klidné prostředí s uživateli jednají
jako s rovnocennými partnery. Pracovny i hlavní společenská místnost jsou vymalovány barvami
navozujícími příjemné prostředí, střízlivě vyzdobeny a jsou vybaveny předměty, které jsou pro
provozování výchov vhodné a nezbytné.
- - všechny důležité informace o průběhu služby se zaznamenávají do sešitu s názvem Denní záznamy
služby. V nutném případě zaměstnanci kontaktují rodiče nebo opatrovníky uživatelů.
- v průběhu poskytování služby byly navázány kontakty a spolupráce s odborníky v oblasti
canisterapie, hipoterapie, keramiky, hudby aj.

principy služby jsou naplňovány
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Stanovení cílů pro rok 2017:
CÍLE PRO ROK 2017 :

stanovené cíle na rok 2016 vychází z naplňování osobních cílů uživatelů a zároveň dále rozvíjí
základní činnosti služby v oblasti:
aktivizačních, vzdělávacích a rehabilitačních činností, zprostředkováním kontaktu se
společenským prostředím a podpory sociálního začleňování.
CÍL:
spolupráce s odborníky

způsoby naplnění cíle
Hipoterapie sdružení Ambra

termín plnění
kdo odpovídá
duben - listopad 2017 p. Král

p. ŠtefáčkováChybová
spolupráce s odborníky

poskytovat uživatelům
pomoc a podporu
s následným zvyšováním
jeho míry soběstačnosti
v sebepéči, sebeobsluze
a socializaci

umožnit uživatelům
vzájemná setkávání,
navázání nových
kontaktů a přátelských
vztahů
Relax program

Canisterapie sdružení Kamarád

práce v keramické dílně,
prezentace výrobků
Práce v embosovací dílně
prezentace výrobků
Práce s uživateli ve cvičném
bytě
návštěvy solné jeskyně, výlety,
návštěvy výstav apod.
Účast na sportovních hrách v
Zubří
Vítání léta Březejc

vybavení snoezel
masážní koupele

Vprůběhu roku 2017
1x za 14 dnů

p. Marešová
p. Urbanová
V průběhu roku 2017 p. Král

p. ŠtefáčkováChybová
p. Marešová
p. Urbanová
p. Zástěrová
červen 2017

p. Král
p. Zástěrová
p. ŠtefáčkováChybová

V průběhu roku 2017

p. Král

p. Koláčková
p. Urbanová

poskytovat uživatelům
pomoc a podporu
s následným zvyšováním
jeho míry soběstačnosti

aktiv program cvičení na
židlích,cvičení paměti,
kavárnička

V průběhu roku 2017

p. Doležalová

CÍLE obecné doplněné pro další období:

• poskytovat uživatelům se sníženou soběstačností pomoc a podporu při jejich začleňování do
•

běžného života
klást důraz na individuální přístup, podporovat uživatele při realizaci jejich osobních cílů
zejména v oblasti rozvoje samostatnosti a soběstačnosti

vize:
Domovinka zřízení pracovny pro rukodělnou činnost
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ve Žďáře nad Sázavou dne 3.2.2017

zapsal: Král Jaroslav
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