Příloha č.2

Krátkodobé cíle pro rok 2020 – služba chráněné bydlení
1. Podpora uživatelů v samostatnosti hospodaření s financemi – chráněné
bydlení s nižší i vyšší mírou podpory - nákup potravin na individuální i
skupinové vaření /noví uživatelé z Dozp/ přípravu snídaně, večeře,
víkendových obědů – pokračování cíle z minulého roku
Četnost

Kroky:

Zodpovědná
osoba
KP

Individuální podpora uživatele při sestavování
jídelníčku
Individuální podpora uživatele ve vedení vyúčtování
nákupů, poznávání peněz

Ledenprosinec
Ledenprosinec

Individuální podpora uživatele při nákupu potravin

Ledenprosinec

KP

Individuální podpora uživatelů při přípravě stravy

denně

KP

KP

2. Moje volba, moje rozhodnutí, moje odpovědnost – chráněné bydlení s nižší
mírou podpory – podpora uživatele v oblasti jeho práv a povinností, v nesení
zodpovědnosti za své jednání a chování
Kroky:
Pravidelná tematická skupinová setkání
Pravidelné individuální sezení/práce
řádem, SQ, Listina lidských práv,../

Četnost
4x ročně
s Domácím 1x měsíčně

průběžně
Zaměstnání – velká výhra ale i povinnost
Stáž uživatel v podobné službě na Vysočině, příklady prázdniny
dobré praxe

Zodpovědná
osoba
Vedoucí služby
Nováková Pavla
KP

KP
Vedoucí služby

3. Vzdělávání pracovníků služby
Kroky:
Nastavení vzdělávacího harmonogramu, stanovení
priorit, komunikace se vzdělávacími agenturami

Četnost
Ledenúnor

Zodpovědná osoba
Vedoucí komunit.
služeb, vedoucí služby

Stáž do podobné služby

září

Vedoucí služby

4. Podpora uživatelů v domácích pracích a samostatnosti v oblasti osobní
hygieny a cestování – chráněné bydlení s vyšší mírou podpory
Četnost

Kroky:

LedenIndividuální podpora uživatele při nácvicích domácích
prosinec
úklidových prací/mytí podlahy, praní, žehlení,../
Individuální podpora uživatele při osobní hygieně – Ledenprosinec
vedení k samostatnosti
Individuální
podpora
samostatného cestování

uživatele

při

nácvicích Ledenprosinec

Zodpovědná
osoba
KP
KP

KP

5. Příprava uživatele na „samostatné bydlení“ v pronájmu
Četnost

Kroky:
Získání zaměstnání na pracovní poměr, podpora při
vyřizování záležitostí
Stanovení životních priorit/co chci, co můžu, na co
nemám…/+ jednoduchá písemná forma zápisu/nebo
obrázková/, vyvěsit v pokoji
Ve vztahu k prioritám, podpora hospodaření
s financemi, nákupy
Příprava uživatele na komunikaci s úřady, lékařem,..
nácvik situací, jak je řešit,..
Vyhledávání
pronájmu

vhodného

a

cenově

Ledenbřezen
Ledenbřezen
Průběžně
celý rok
Průběžně
celý rok

dostupného průběžně

Zodpovědná
osoba
Vedoucí služby,
KP+ uživatel
KP + uživatel

KP + uživatel
KP + uživatel

Vedoucí služby,
KP

6. Materiální dovybavení služby

Nová kuchyňská linka chb I.

Únor-březen

Venkovní pergola chb II.

Březen-červen

Nákup nového nábytku/šatní skříně/ do chb I.

Říjen-listopad

Zodpovědná
osoba
Vedoucí služby
Nováková Pavla
ekonom
Údržba
Hrnčár
František
Vedoucí služby

Nová sedací souprava na chb I.

Říjen - listopad

Vedoucí služby

Kroky:

Četnost

