
 

CÍLE  NZDM „ŽIJEME SPOLU“  NA  KALENDÁŘNÍ  ROK  2009 
  

 
Krátkodobé cíle:  
 

1. Částečné ošetření dřevěných doplňků zahrady farní charity. 
2. Dosít trávu a doupravit terén zahrady farní charity. 
3. Zhotovit voliéru pro ptactvo ZOO koutku. 
4. Zhotovit výzdobu v podobě chobotnice v klubovně NZDM. 

 
Kroky k naplnění krátkodobých cílů: 
     
Ad.1. a 3.  Pracovníci  NZDM budou klienty motivovat při úpravě  zahrady a      jejich 

doplňků v rámci volnočasových dílen ( truhlářská, ZOO koutek) 
 
Ad.4.  Klienti se budou maximálně podílet na výzdobě klubovny NZDN v podobě 

velké chobotnice, která bude zavěšena na stropě a zhotovena z plastových 
lahví, které klienti sami nasbírali.  

 
Dlouhodobé cíle :  

1. Úprava a doplňování metodiky NZDM 
2. Připravovat  zařízení na inspekci poskytovaných sociálních služeb. 
3. Rekonstrukce hudební dílny a místnosti za ZOO koutkem. 

 
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. 
 

Ad.2.  Kontrola metodiky a zejména  její naplňování při poskytování služeb 
v zařízení, kontrola letáků, plakátů, web. stránek, mail. adres a aktuálnost 
informací v nich uvedených. 

 
Ad.3.  Získání prostor hudební dílny do pronájmu od Města Rumburk. Získání fin. 

podpory na úpravu hudební dílny např. sbírkovou akcí. Motivace klientů při 
rekonstrukci hudební dílny a její následné úpravy, na které se budou podílet 
sami v rámci volnočasových dílen. (malba, návrhy na výzdobu atd..) 

 
V Rumburku dne 2. ledna 2009 
 
Zpracovala: Kateřina Kočová 
                    Vedoucí NZDM 
 

 



ZHODNOCENÍ CÍLŮ  NZDM „ŽIJEME SPOLU“  ZA  KALENDÁŘNÍ  ROK  
2009 

 
  

Hodnocení na poradě NZDM s ředitelkou FCH dne 6.ledna 2010 
Přítomní:  
Martina Škodová, vedoucí NZDM 
Zdeňka Mlatečková, kontaktní pracovník 
František Škoda, kontaktní pracovník 
 
 
Vyhodnocení krátkodobých cílů:  

1. Dřevěné doplňky na zahradě farní charity byly kompletně ošetřeny kromě 
horní části vstupní brány (draci). Důvodem byly špatné povětrnostní 
podmínky, mnoho akcí v době letních prázdnin a absence financí potřebných 
na nákup kvalitní nátěrové hmoty. Částečně tedy zahradní doplňky ošetřeny 
byly. Naopak byl navíc zhotoven dřevěný kompostér. Nesplněná část tohoto 
cíle pak bude cílem krátkodobým v nadcházejícím roce. 

2. V jarním období byla tráva v místech potřeby doseta. Během vegetace a 
pravidelnou údržbou (sekání) se trávník zotavil. Terén bylo zapotřebí doupravit 
především v místech u plotu. Ten, díky umísťování posekané trávy, byl 
srovnán a tvoří nyní velmi výživnou půdu pro výsadbu dalších květin a keřů. 
Úprava zahrady a ošetření doplňku se vždy realizovalo v rámci volnočasové 
truhlářské dílny. Tento cíl splněn. 

3. Za pomoci firemních dobrovolníků z Pojišťovny Kooperativa a aktivní účasti 
klientů se podařilo zhotovit přepažení místnosti dřevěnou konstrukcí 
s pletivem a umístit část dřevěného kmene do voliéry, jako doplněk pro 
ptactvo. Výroba voliéry probíhala v rámci volnočasové dílny (truhlárna a ZOO 
koutek). Cíl splněn, nyní je zapotřebí vybavit voliéru. 

4. Tento krátkodobí cíl nebyl splněn. Jeho realizace se dostala jen do fáze sběru 
platových lahví, které nakonec skončily ve tříděném odpadu. Důvodem 
nesplnění tohoto krátkodobého cíle byl nezájem klientů, změna struktury 
(nejen věková) oproti té, která cíl plánovala. V průběhu roku volili spíše 
výzdobu s tématikou daného období. 

 
Vyhodnocení dlouhodobých cílů :  

1. Týmová spolupráce, získané zkušenosti v průběhu školení a dalšího 
vzdělávání a aktivní práce v odborném kolegiu pro oblast komunitní práce, to 
vše se zasloužilo o aktualizaci a doplnění vnitřní metodiky zařízení. Metodika 
byla doplněna a upravena o standard č. 6, 9, 12,   a o přílohy č. 2, 8, 12, 15, 
16, 17, 20, 24, 36, 41,  54, 61, 62, 67, 68, 83, 89,  90, 91, 92,  93.  

2. Příprava na inspekci probíhala nepřetržitě po celý kal. rok. Byla doplňována a 
aktualizována vnitřní metodika zařízení (viz. bod 1), měsíčně byly 
aktualizovány webové stránky organizace, proběhla aktualizace letáku 
zařízení, jehož design vyhovuje požadavkům klientů. Nepřímo byl tento bod 
naplňován i v rámci odborného kolegia pro oblast komunitní práce, kde si 
pracovníci jednotlivých NZDM vyměňují své zkušenosti. A v neposlední řadě 
pak přispělo i akreditované školení pracovníků v přímé péči ve standardech 
3,4 a 5. 



3. Tento dlouhodobý cíl byl splněn po fázi získání prostor hudební dílny do 
pronájmu. V tomto roce se také organizace zapojila do veřejné sbírky 
Pozvedněte slabé!, která za celý půlrok přinesla 743,- Kč. Tyto finance budou 
použity v roce 2010 na úpravu této zájmové dílny. 

 
 

V Rumburku dne 6. ledna 2010                  
Zpracovala: Martina Škodová,   

          vedoucí NZDM, ředitel 


