CÍLE NZDM „ŽIJEME SPOLU“ NA KALENDÁŘNÍ ROK 2018
Krátkodobé cíle:
1. Opravit vstupní chodbu do klubu.
2. Údržba a úklid zahrady: úprava pískoviště, sekání, úklid, nátěry, hubení plevele,
výsadba
3. Opravit elektronické šipky.
4. Pokračovat v úpravě vzhledu klubu s přihlédnutím k požadavkům uživatelů – vytvoření
opony
5. Besedy nejen o rizikovém chování – třídění odpadů, drogy, internet, sexuální výchova,
kontakt s úředníky,..
6. V rámci šicí dílny zapojit klienty/ky do veřejně prospěšné činnosti - šití kostýmů na
Tříkrálovou sbírku. Šití kapsáře na piktogramy trvá z loňského roku.
7. Akce – 1.Q návštěva zimního stadionu, 2.Q návštěva bazénu, 3.Q Fotbalgolf
Kroky k naplnění krátkodobých cílů:
Ad.1. Pracovníci NZDM zařadí tuto činnosti do plánu truhlářské dílny a za účasti klientů
klubu opraví vstupní chodbu do klubu. Jedná se zejména o nové vymalování prostor a
drobné zednické práce, na které mohou pracovníci využít pracovníky v rámci OPP.
Ad.2. Pracovníci NZDM zařadí tuto pracovní aktivitu do plánu akcí v průběhu roku (zejména
v letním období), uživatele budou motivovat k zapojení se. Úprava pískoviště trvá
z roku 2017.
Ad.3. Pracovníci zajistí opravu odborníkem/elektrikářem.
Ad.4.. Tento cíl trvá z roku 2017, nepodařilo se jej dosáhnout. Pracovníci v rámci
volnočasových dílen vytvoří s uživateli oponu a její uchycení.
Ad.5. V průběhu roku si pracovníci připraví besedy nejen na téma rizikového chování.
Mohou využít vlastních zdrojů nebo i externí pracovníky s ohledem na finanční zdroje
služby.
Ad 6. Pracovníci zařadí tuto činnost do plánu dílny ručních prací a zapojí klienty popřípadě i
dobrovolníky. Výroba kapsáře trvá z roku 2017, tento cíl se nepodařilo dosáhnout.
Ad 7. Pracovníci stanoví počet uživatelů služby, předem domluví návštěvu daného
sportoviště. Pracovníci zkontaktují pana Barnase s prosbou o zvýhodnění vstupu na
Fotbalgolf Dymník
Dlouhodobé cíle :
1. Úprava a doplňování metodiky NZDM a příprava zařízení na inspekci poskytovaných
sociálních služeb.
2. Zvyšovat informovanost o zařízení a jím poskytovaných službách.
3. Výměna oken v přízemních prostorách
Kroky k naplnění dlouhodobých cílů:
Ad.1. Pracovníci NZDM budou průběžně dopracovávat a kontrolovat metodiku NZDM, aby
byla stále aktuální. Aktualizace bude probíhat za týmové spolupráce pracovníků
s ohledem na zkušenosti ze zařízení nebo jiných zařízení (stáž).
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Ad.2.

Ad.3.

Kontrola metodiky a zejména její naplňování při poskytování služeb v zařízení,
kontrola letáků, plakátů, web. stránek, mail. adres a aktuálnost informací v nich
uvedených.
NZDM se připojí k projektu Ke kvalitě v Charitě, který poskytne podporu při úpravě
metodiky.
Pravidelně vydávat tiskové zprávy, aktualizovat webové stránky, zasílat webový
zpravodaj, vyhodnocovat dotazníky, pořádat informativní a prodejní akce (Den
otevřených dveří, Den charity aj.).
Účastnit se výstavních a reprezentativních akcí (Loretánské slavnosti, Rozsvícení
Vánočního stromu v Rumburku apod.)
Získání finanční podpory na výměnu oken, např. sbírkovou akcí. Jsme si vědomi
toho, že plánování tohoto dlouhodobého cíle je spíše science fiction, neboť již několik
let se daří zabezpečit pouze náklady na provoz klubu, nikoliv na rozvoj služby, natož
pak na údržbu budovy.

V Rumburku dne 3. ledna 2018
Zpracoval: Martina Škodová, DiS.; Bc. Lucie Buriánková; František Škoda
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