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Cíle Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí 

Kritérium standardu 

Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a 

okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování 

sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba 

poskytována. 

 

Cíle Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí 

Obecné cíle stanovené v rámci Veřejného závazku Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí 

(dále Domovinka). 

 

Rozvoj a udržení soběstačnosti a samostatnosti klienta 

 kroky vedoucí k naplnění cíle – stanovení cílů spolupráce klienta a služby, poskytování podpory a 

pomoci dle individuálního plánu klienta, dodržování stanovených zásad – „motivujeme klienty 

k aktivní účasti na průběhu služby“ 

 zdroj ověření – Individuální plán klienta - klient aktivně spolupracuje, podílí se na péči, využívá 

smluvené služby, vyřizuje a obstarává si (částečně) své osobní záležitosti, může žít ve svém 

přirozeném domácím prostředí dle svých zvyklostí 

 vyhodnocení – 1 x ročně v rámci revize Individuálního plánu klienta 

Navazování a rozvíjení sociálních vztahů klienta 

 kroky vedoucí k naplnění cíle – podpora při navazování kontaktů v rámci pobytu v Domovince, 

realizace společného setkání klientů, zástupců rodin nebo osob blízkých a pracovníků Domovinky – 

2x ročně, zajištění zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, dopomoc při využívání 

veřejně dostupných služeb 

  zdroj ověření – Individuální plán klienta – klient je v kontaktu s rodinou, přáteli a známými, klient 

využívá sám nebo s dopomocí veřejně dostupné služby, záznam o realizaci společného setkání – 

plán aktivit 

 vyhodnocení - 1 x ročně v rámci revize Individuálního plánu klienta, 1x ročně v rámci Výroční zprávy 

(vyhodnocení stanovených cílů)  
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Rozvoj dovedností a znalostí klienta 

 kroky vedoucí k naplnění cíle – nabídka a realizace tréninku paměti, kvízů, soutěží, realizace 

vhodných aktivizačních činností 

 zdroj ověření – Týdenní a Měsíční plány aktivit Domovinky, Individuální plán klienta – nabízené 

aktivity vedou k rozvoji znalostí a dovedností klienta    

 vyhodnocení - 1 x ročně v rámci revize Individuálního plánu klienta 

 

Podpora a prodlužování aktivity klientů 

 kroky vedoucí k naplnění cíle – stanovení cílů spolupráce klienta a služby, poskytování podpory a 

pomoci dle Individuálního plánu klienta, dodržování stanovených zásad – „motivujeme klienty 

k aktivní účasti na průběhu služby“ 

 zdroj ověření – Individuální plán klienta - klient aktivně spolupracuje, podílí se na péči, využívá 

smluvené služby, vyřizuje a obstarává si (částečně) své osobní záležitosti, může žít ve svém 

přirozeném domácím prostředí dle svých zvyklostí 

 vyhodnocení – 1 x ročně v rámci revize Individuálního plánu klienta 

Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klienta 

 kroky vedoucí k naplnění cíle – poskytnutí základního sociálního poradenství, poskytování pomoci a 

podpory dle individuálních potřeb - Individuálního plánu klienta hodnotící kritérium – počet poskytnutí 

základního sociálního poradenství, počet vyjednání, smluvení a naplánování individuální podpory a 

pomoci, která řeší nepříznivou sociální situaci klienta 

 zdroj ověření – počet záznamů o poskytnutí základního sociálního poradenství, Individuální plán 

klienta – záznam o vyhodnocení individuálního plánu 

 vyhodnocení - 1x ročně v rámci Výroční zprávy (vyhodnocení stanovených cílů), 1 x ročně v rámci 

revize Individuálního plánu klienta 

Pomoc pečujícím rodinám 

 kroky vedoucí k naplnění cíle – nabídka pomoci a podpory pečujícím rodinám – distribuce letáku 

Domovinky (lékaři, odbor sociálních věcí, informační centrum, úřad práce), prezentace služby ve 

zpravodaji – 3x ročně 

 zdroj ověření – počet distribuovaných letáků, zveřejněné články  

 vyhodnocení - 1x ročně v rámci Výroční zprávy (vyhodnocení stanovených cílů) 
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Zvyšování a udržování odbornosti pracovníků 

 kroky vedoucí k naplnění cíle – pracovníci absolvují vzdělávání zaměřené na naplňování 

individuálních potřeb klientů Domovinky, pracovníci se zúčastní 3x ročně supervize 

 zdroj ověření – realizace vzdělávání pracovníků dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, realizace supervize pracovníků – 3x ročně – doklad o absolvovaném 

vzdělávání, prezenční listina Supervize 

 vyhodnocení – 1x ročně v rámci Výroční zprávy (vyhodnocení kvality poskytované sociální služby a 

stanovených cílů) 

Cíle Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí na rok 

2018 

Realizace uložených opatření k odstranění nedostatků zjištěných při Inspekci poskytování 

sociálních služeb 

 popis opatření – náprava nedostatků (uložená opatření č. 1 – 5) dle Inspekční zprávy, vyhotovení 

zprávy o realizaci nápravných opatření v termínu k 30. 6. 2018 MPSV 

 zdroj ověření – Zpráva o realizace nápravy uložených opatření zjištěných Inspekcí kvality sociálních 

služeb 

 termín – 30. 6. 2018 

 zodpovídá – vedoucí pečovatelské služby 

 

Realizace stavebních úprav (rekonstrukce) Centra denních služeb Domovinka Kostelec 

nad Orlicí 

 popis opatření – realizace plánované rekonstrukce Domovinky - 7/2018-8/2018, zajištění provozu 

Domovinky v náhradních prostorách - společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Frošova 

763 Kostelec nad Orlicí, zachování dostupnosti sociální služby po dobu rekonstrukce 

 zdroj ověření – provedená rekonstrukce dle plánu, zajištění náhradního provozu Domovinky, zajištění 

provozu bez omezení 

 termín – 7/2018 – 8/2018 

 zodpovídá – vedoucí pečovatelské služby, Odbor správy majetku města Kostelec nad Orlicí 
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Zkvalitnění materiálně technického vybavení Centra denních služeb Domovinka Kostelec 

nad Orlicí - polohovacími křesly a úložnými prostory na odkládání osobních věcí 

 popis opatření – vybavení centra denních služeb Domovinky vhodným nábytkem – 2 polohovací 

křesla, která budou sloužit klientům k odpočinku, uzamykatelné skříňky na odkládání osobních věcí 

klientů v době pobytu v Domovince, realizace a nákupu zboží 

 zdroj ověření – realizace nákupu křesel a uzamykatelných skříněk, zavedení vybavení do užívání 

klientům Centra denních služeb Domovinka 

 termín – 11/2018 

 zodpovídá – vedoucí pečovatelské služby 

 

Realizace společného setkání klientů, zástupců rodin nebo osob blízkých a pracovníků 

Domovinky – 2x ročně 

 popis opatření – příprava a realizace společného setkání s cílem prezentovat sociální službu 

a společně prodiskutovat a zhodnotit kvalitu poskytovaných služeb, vytvoření vhodného 

programu setkání, distribuce Dotazníků spokojenosti s poskytovanými službami, příprava 

prostor a samotná realizace setkání 

 zdroj ověření – realizace setkání, záznamy v Průběhu poskytované péče, realizovaná 

dotazníková akce s vyhodnocením 

 termín – 30. 10. 2018 a 31. 12. 2018 (den seniorů a vánoční setkání) 

 zodpovídá sociální pracovník, pracovník Domovinky 

Realizace návrhu a tisku nového propagačního materiálu (letáku) Centra denních služeb 

Domovinka Kostelec nad Orlicí 

 popis opatření – příprava podkladových materiálů pro zadání Letáku k tisku, objednání tisku letáku 

 zdroj ověření – aktualizovaný propagační materiál 

 termín – 31. 12. 2018 

 zodpovídá – sociální pracovník 
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Dlouhodobé cíle Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad 

Orlicí na roky 2018 – 2020 (Plán rozvoje sociálních a navazujících 

služeb pro Kostelec nad Orlicí na období 2018 – 2020) 

Priorita č. 3  

Zlepšení navigačního a informačního systému ve městě – zviditelnění informací o sídle sociálních služeb 

(pečovatelské služby a Centra denních služeb Domovinky)  

Popis problémové situace: Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí sídlí v Domě s pečovatelskou službou 

Frošova 1414 v Kostelci nad Orlicí, což je mimo centrum města. Zde se také nachází Centrum denních 

služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí. V současné době nejsou tyto jmenované sociální služby zahrnuty do 

informačního a navigačního systému města Kostelec nad Orlicí. Situace je zatěžující pro osoby, které řeší 

nepříznivou sociální situaci, potřebují sociální služby osobně kontaktovat a ve městě se neorientují. Tato 

skutečnost nepřispívá k dobré informovanosti a prezentaci obou sociálních služeb.  

Popis opatření:  

3.1. Rozšíření stávajícího informačního systému města. Realizace srozumitelného navigačního systému, 

který bude informovat o sídle Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí a Centra denních služeb Domovinka 

Kostelec nad Orlicí, popřípadě doplnění stávajícího navigačního systému města Kostelec nad Orlicí o 

informace o sídle jmenovaných sociálních služeb.  

3.2. Označení hlavního vstupu do PS a do CDS - Město Kostelec nad Orlicí, jako zřizovatel služby by mělo 

zajistit označení budovy, kde sídlí Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí a Centrum denních služeb 

Domovinka Kostelec nad Orlicí, tak, aby bylo zřejmé, že obě služby, zde mají sídlo.  

Zdroj ověření: Instalace/rozšíření orientačního a navigačního systému města Označení vstupu do 

Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí Označení vstupu do Centra denních služeb Domovinka Kostelec 

nad Orlicí  

Dopady cíle: Zvýšení informovanosti o poloze sídla sociálních služeb. Dostupná a srozumitelná navigace pro 

osoby, které mají zájem sociální služby osobně kontaktovat. Prezentace sociálních služeb.  

Termín realizace: 2019  

Odpovědná osoba: Vedoucí  

Realizátoři, dotčené subjekty: OSMM  

Předpokládané finanční dopady: Rozpočet města – dle nabídky zhotovitele. 
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Priorita č. 5  

Zkvalitnění materiálně technického zabezpečení Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí  

Popis problémové situace: Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí (dále Domovinka) 

zajišťuje poskytování ambulantních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s 

chronickým onemocněním. Kapacita Domovinky je 9 klientů. K zajištění požadovaných služeb využívá 

Domovinka denní místnost, kuchyňku a sociální zařízení. Tyto prostory se nacházejí v 1. patře Domu s 

pečovatelskou službou Frošova 1414 Kostelec nad Orlicí. Denní místnost slouží také jako šatna pro klienty, 

kancelář sociální pracovnice a prostor určený k odpočinku klientů. Mezi základní strategická východiska 

Královéhradeckého kraje v oblasti péče o seniory patří podpora života v běžném prostředí prostřednictvím 

ambulantních sociálních služeb. Nejlevnější alternativou péče zabezpečující potřebu trvalého dohledu a 

asistence jsou právě centra denních služeb. Mezi základní požadavky k zajištění kvalitní péče patří dodržení 

materiálně technického standardu, jehož kritérium je požadavek na 2 oddělené denní místnosti pro 

poskytování požadovaných služeb. Denní místnost pro běžné činnosti (např. aktivizační činnosti, 

terapeutické činnosti, podávání jídla a pití a další) a místnost sloužící pro odpočinek klientů. Oddělené 2 

denní místnosti v současné době nejsou ve vyhrazených prostorech CDS možné zřídit. Jako jediné řešení 

se nabízí možnost využít prostory, kde v současné době sídlí lékaři, kteří se společně střídají v jedné 

kanceláři. Tyto prostory vč. čekárny pro pacienty a sociálního zázemí by byly zcela dostačující k naplnění 

tohoto cíle.  

Popis opatření:  

5.1. Zajištění podmínek materiálně technického standardu CDS Vedení pečovatelské služby vyvolá jednání 

s vedením města a OSMM, aby došlo k naplnění cíle: 1. zajistit splnění podmínek materiálně technického 

standardu centra denních služeb 2. využít stávající prostory v domě s pečovatelskou službou – ordinaci 

lékaře 3. vyvolat jednání se zástupci města Kostelec nad Orlicí s cílem ukončení pronájmu prostor ordinace 

lékaře v Domě s pečovatelskou službou Frošova 1414 Kostelec nad Orlicí 4. realizace doporučovaného 

materiálně technického standardu centra denních služeb – zřízení místnosti na odpočinek a prostoru šatny 

pro klienty Domovinky. 

 

Zdroj ověření: Realizace doporučovaného materiálně technického standardu pro centra denních služeb – 

zřízení místnosti na odpočinek a prostoru šatny pro klienty Domovinky.  

Dopady cíle: Zkvalitnění materiálně technického vybavení Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad 

Orlicí. Zajištění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb.  

Termín realizace: 2019 -2020  

Odpovědná osoba: Vedoucí   

 

Realizátoři, dotčené subjekty: Vedení města, OSMM  

Předpokládané finanční dopady: Rozpočet města, dotace MPSV 


