V průběhu druhého monitorovacího období dochází k postupnému naplňování jednotlivých
klíčových aktivit projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“
•

Dochází k pravidelným schůzkám transformačního týmu (1x měsíčně)

•

Pokračuje pravidelná spolupráce s odbornou konzultantkou Bc. Alenou Brožkovou

•

Pokračuje pravidelná spolupráce s projektovou kanceláří ze Zlína (Centrum Inspirace,
z.ú.) a s finanční manažerkou projektu Podpora částečné transformace Domova ve
Zboží, p.o.

•

Byla navázána spolupráce s PR manažerem projektu, dochází k pravidelným
konzultacím, byla započata činnost na tvorbě informačních letáků

•

Pokračuje práce na zpracovávání jednotlivých klíčových aktivit vedoucích ke zpracování
transformačního plánu
-

•

Analýza uživatelů ( byla zjištěna skutečná míra nezbytné podpory u všech
uživatelů našeho domova, dále byla podrobně zpracována analýza všech našich
uživatelů
Personální analýza – dochází ke zjišťování odborného přístupu zaměstnanců
k procesu transformace
PEST analýza – shrnutí vnějších vlivů na organizaci a na proces transformace
SWOT analýza – byly zhodnoceny silné a slabé stránky zařízení
Analýza lokalit vhodných pro transformaci – dochází ke zmapovaní lokalit
vhodných pro transformaci
Analýza návazných služeb – byla zmapována komplexní síť sociálních služeb v kraji

Část zaměstnanců a část uživatelů se zúčastnili prohlídky transformovaného zařízení
Domova bez zámku – Náměšť nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou – chráněné bydlení – 2 domácnosti, stacionář
Okříšky - chráněné bydlení – 2 domácnosti, odlehčovací služba
Pucov – chráněné bydlení – 2 domácnosti

•

Prohlídka komunitního bydlení Domova Háj ve Světlé nad Sázavou – prohlídky se
zúčastnila vedoucí transformačního týmu, pracovník v sociálních službách a 5 uživatelů
našeho Domova

•

Prohlídka Domova Jeřabina Pelhřimov – prohlídka transformovaného zařízení – DOZP,
DZR, CHB, Stacionáře – prohlídky se zúčastnila vedoucí transformačního týmu a
pracovnice v sociálních službách

•

V rámci klíčové aktivity KA 4- Odborný rozvoj zaměstnanců
Proběhl vzdělávací akreditovaný kurz NOVÉ POSTUPY V PÉČI O OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, kterého se zúčastnilo 9 pracovníků v sociálních službách a
1 sociální pracovnice.
Obsah kurzu: legislativní rámec poskytované služby
standardy kvality, vedení dokumentace
podpora samostatného bydlení
sociálně terapeutické dílny
volnočasové aktivity
profesionální přístup k osobám se zdravotním postižením
Proběhl WORKSHOP na téma ŘÍZENÍ TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB, kterého se zúčastnil transformační tým Domova ve Zboží
SUPERVIZE – Našim zaměstnancům poskytujeme pod odborným vedením supervize,
vedoucí k odbornému rozvoji zaměstnanců. Supervize zajišťuje PhDr. Roman Čepelák
a zaměstnanci dle zájmu mohou využít supervize skupinové a supervize individuální.

