Strategický plán rozvoje Domova
Vize Domova blahoslavené Bronislavy
Domov blahoslavené Bronislavy je autonomní, zdravě se vyvíjející organizace, která
pružně reaguje na výzvy doby, vývojové trendy a individuální potřeby klientů.
Sociální služby a ošetřovatelská péče jsou poskytovány na základě individuálně
zjištěných potřeb klientů a jejich aktuálního zdravotního stavu, a to kvalitně, bezpečně a
profesionálně.

Střednědobé a dlouhodobé rozvojové cíle:
Budova, investice
1. Je vybudováno nové křídlo, kde jsou pouze jednolůžkové pokoje, ad. Podmínkou
k tomuto záměru je vytvořená projektová dokumentace (2021) a dostatek finančních
prostředků na výstavbu (dokončení 2026). V návaznosti na tuto skutečnost by byly
třílůžkové pokoje předělány na dvoulůžkové a dvoulůžkové na jednolůžkové, tak by vše
vyhovovalo platným, obecně závazným právním předpisům. Odpovídá ředitel, horizont 10
let.
2. Je opravena fasáda Domova – Je dostatek financí. Odpovídá ředitel, horizont 5 let.
3. Vchody do budovy (u ředitelny a do zahrady) jsou opatřeny stříškou, jako u vchodu
hlavního. – zodpovídá ředitel, navazuje na výměnu těchto dveří. – 5 let
4. Domov je částečně vybaven novými postelemi s možností měnit výšku a s postranicí
rozdělenou na hlavovou a nožní část (cca deseti kusy v 1. patře). Odpovídá ředitel, který
bude sledovat vývoj a nabídku na trhu (Linet a.s. ad.). - horizont 10 let
5. Okna v suterénu jsou chráněny mřížemi. - zodpovídá ředitel, navazuje na výměnu těchto
oken. – 5 let
6. Je opravena podlahová krytina ve 2. patře a na zbývajících jednolůžkových pokojích. –
horizont 3 let.

Rozvojové, operační cíle pro rok 2020 (Vybavení, opravy Domova, apod.)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Je zkvalitňováno a prohlubováno zavádění standardů kvality – aktualizace písemných
pravidel.
Je poskytnuto potřebné školení i supervize pracovníkům přímé péče, příp. všem
pracovníkům Domova. (min. 2x supervize, školení)
Průběžně jsou dokupovány potřebné kompenzační pomůcky – jídelní stolky
k postelím, toaletní křesla, vozíky, rehabilitační pomůcky pro klienty, aktivní antidek.
matrace, ad.
Průběžně je dokupováno nové vybavení do pokojů klientů i do společenských
místností – stoly, židle, ledničky ad.
Je vytvořena dokumentace pro územní, resp. stavební řízení nového křídla
Jsou vymalovány některé pokoje, dveře, upraveny chodby atp.

Zodpovídá ředitel. Bezpodmínečnou podmínkou je dostatek provozních finančních prostředků.
3. 1. 2020, Mgr. Jan Výborný

