Zhodnocení krátkodobých cílů za rok 2020
DOZP Hostěradice
Naplánované krátkodobé (roční) cíle pro rok 2020 byly splněny jen částečně,
Jednalo se konkrétně o tyto cíle:

1. Vzdělávání pracovníků služby
2. Zavedení nabídky terapií wellness, snoezelen a smyslová zahrada do každodenní
péče o uživatele
3. Založení bylinkové a ovocné zahrádky
4. Spolupráce s veřejností a opatrovníky, PR služby

Zhodnocení cílů:

1. Vzdělávání pracovníků služby
Vzdělávání pracovníků probíhalo podle schváleného Harmonogramu vzdělávání na rok 2020.
Z plánovaných školicích akcí nebyly realizovány pouze Základy první pomoci (plánováno pro
čtyři pracovníky). Všichni pracovníci se účastnili Individuálního plánování
s nekomunikujícím klientem a kurzu Využití polohovacích pomůcek. Plánované stáže do
podobných služeb se z důvodu onemocnění COVID-19 neuskutečnily.

2. Zavedení nabídky terapií wellness, snoezelen a smyslová zahrada do každodenní péče o
uživatele
Došlo k nastavení obsahového konceptu jednotlivých terapií. Dalším konkrétním krokem byla
výroba přenosných smyslových tabulek. Sestavené tabulky s rozpisem docházky na jednotlivé
terapie se ukázaly jako časově nereálné. Protože se jedná o službu, která je založena na
individuálním přístupu ke každému jednotlivému uživateli, bude nutné časové rozpisy tabulek
přepracovat a upravit tak, aby plně vyhovovaly potřebám uživatelů. Pouze tak budeme moci
garantovat plné využití nabízených terapií ze strany uživatelů, neboť nedostatek času byl
častou příčinou ne vždy kvalitního a plnohodnotného prožitku. Negativně se na aktivním
využívání jednotlivých terapií také projevil nedostatek zaměstnanců zapříčiněný následujícími
faktory – COVID-19, čerpání dovolených a nemocenské.

3. Založení bylinkové a ovocné zahrádky
Součástí nově otevírané služby byl i velký vlastní nezastavěný pozemek, čehož bylo využito
ke koncipování multismyslové zahrady s ohledem na budoucí využívání ze strany uživatelů.
Byly vybrány vhodné rostliny a stromy a došlo k jejich zasazení – především musíme zmínit
ovocné stromy a keře nebo vinnou révu. Nad rámec plánů jsme vytvořili s využitím kamenů
z blízkého lomu skalku. Vyvýšené záhony byly osázeny zeleninou – paprikami, rajčaty,
dýněmi. Také jsme si pořídili pojízdné truhlíky, které jsme osázeli bylinkami využitelnými
v kuchyni při každodenní přípravě stravy. O rostliny se pracovníci pravidelně starají –
výsledkem je fungující zahrada. Pozitivně hodnotíme používání rostlin v kuchyni při přípravě
stravy – ve vegetačním období denně využíváme vlastní bylinky, ovoce a zeleninu. Díky
včasnému zasazení většího množství sazenic jahodníků jsme mohli po celé léto využívat
jejich plody, které byly u našich uživatelů velice oblíbeny. Také jsme z naší sklizně vyráběli
sirupy a marmelády. Zahrada a její plody nám také slouží k posilování smyslového vnímání
uživatelů. V plánu je pěstování a sušení bylinek pro použití v zimním období a také bychom
rádi ušili voňavé pytlíčky, které budou uživatelé využívat především v době vegetačního klidu
rostlin jako náhradu za zahradu.

4. Spolupráce s veřejností a opatrovníky, PR služby
Nová služba je v rámci Hostěradic situována do oblasti novostaveb na okraji obce. S uživateli
pravidelně chodíme po okolí, ze služeb v obci jsme využili cukrárnu a obchod k nákupům.
Společenské akce v obci byly v důsledku onemocnění COVID-19 buď zcela zrušeny, nebo
značně omezeny. Na konci června došlo ke slavnostnímu otevření služby za přítomnosti
veřejnosti, o naší službě natočila krátký vstup i Česká televize. Rozsvícení vánočního
stromečku na první adventní neděli se muselo obejít bez veřejnosti. Podařilo se nám založit
kroniky služby, jakož i jednotlivých domků, a zaznamenáváme do nich všechny významné
události. Veřejnost se o nás může dozvědět z facebookové stránky, kterou pravidelně
aktualizujeme.
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