Krátkodobé cíle pro rok 2018 – služba chráněné bydlení
1. Podpora uživatelů v samostatnosti hospodaření s financemi – nákup potravin na individuální
přípravu snídaně, večeře – pokračování cíle z minulého roku
Kroky:
Individuální podpora uživatele při sestavování jídelníčku

Četnost
leden - prosinec

Individuální podpora uživatele ve vedení vyúčtování nákupů, poznávání
peněz

leden - prosinec

Individuální podpora uživatele při nákupu potravin

leden - prosinec

Individuální podpora uživatelů při přípravě stravy

denně

2. PR služby – vydání obrázkové kuchařky „ Vaříme s láskou“
Kroky:
Jednání s vydavatelem/sponzory – příprava PR kuchařky

Četnost
únor - srpen

Ekonomické zajištění projektu, oslovení sponzorů

únor - červen

Uvedení obrázkové kuchařky pro veřejnost

září

3. Bylinková zahrádka
Kroky:
Nákup semínek, výsev do truhlíku
Péče o bylinky, zalévání, ..

Četnost
únor
únor - březen

Výsadba do zahrádky
Používání bylinek ve vaření, nákup kuchařky –Bylinky v kuchyni

duben
duben listopad

4. Rozšíření služby chráněné bydlení – chráněné bydlení s nižší mírou podpory - přechod
6 uživatel do „nové“ služby
Kroky:
Realizace nákupu domku

Četnost
leden - březen

Výběr vhodných kandidátů z řad obyvatel chb, stanovení kritérií pro výběr, IP
– osobní cíle-přechod do nové služby
leden - únor

Materiální vybavení nových prostor
duben - srpen
Příprava metodik, domácího řádu, provozních záležitostí pro rozjezd nové
služby
únor - červen
Personální zajištění nové služby, výběrové řízení, rozpis služeb

březen - duben
- červen

Stáž nových pracovníků na chb
září
Přestěhování uživatelů, rozjezd „nové“ služby
říjen - listopad
5. Příprava služby chb na 6 nových uživatel z Domova
Kroky:
Stanovení kritérií pro výběr

Četnost
leden - únor

Výběr vhodných kandidátů z řad obyvatel Domova
únor - březen
Úpravy v metodikách – vzhledem k nové skupině uživatel a míry jejich
podpory
Příprava provozních záležitostí spojených s příchodem nových uživatel

srpen
červenec srpen

Personální pokrytí chb, rozpis služeb
Výmalba prostor chb
říjen
Přestěhování uživatelů z Domova
listopad

