
Cíle Asistenční služby pro rodiny s dětmi na rok 2018  

(dále jen ASRD) 

Krátkodobé cíle: 

1. Vzhledem k poznatkům z praxe, pracovníci služby pilotně otestují přehled 

dokumentace jednotlivých rodin. Očekávaným výstupem bude nejen 

zpřehlednění pro uživatele, ale zejména pro pracovníky/asistenty, kteří se 

budou moci zaměřit na konkrétní téma, kterou rodinu trápí. 

2. Pomoci zrealizovat nejméně u jedné rodiny (dle NSS) akci, kde by rodina 

sama naplánovala a zrealizovala za podpory asistentky z běžně dostupných 

volnočasových služeb z okolí rodinný program.  

3. Zrealizovat jednodenní akci na získání nebo upevnění si dovedností při péči o 

nemocného 

 

Dlouhodobé cíle jsou: 

1. Profesní růst zaměstnanců 

2. Podle potřeb a vývoje služby dotvářet a zdokonalovat metodiku  této služby a 

připravit  tak ASRD na bezproblémové splnění požadavků inspekce na kvalitu 

poskytovaných služeb.  

3. Zvyšovat informovanost občanů Šluknovského výběžku o této službě  

 

Kroky k naplnění krátkodobých cílů: 

Ad. 1  Pracovníci zpracují dokument – přehled dokumentace rodiny, který 
společně s rodinou vyplní. Zjistí se tak, kde má rodina rezervy a na co je 
potřeba zaměřit další spolupráci. Pokud se dokument a postup práce 
osvědčí, může být výstup jedním z podkladů při ukončení spolupráce mezi 
službou a rodinou.  

Ad. 2 Myšlenkou této aktivity je zprostředkování běžně dostupných zdrojů z okolí 
(kina, Středisko NP České Švýcarsko, návštěva sportovního areálu 
v Krásné Lípě, divadlo v Rbk nebo VDF, koncert, návštěva bazénu…). 
Finančně si tuto akci bude rodina hradit sama, plánovat ji může ve 
spolupráci s asistentkou. Jde o posílení odpovědnosti rodin za volný čas, 
finance, plánování a posílení rodinných vztahů. Dalším cílem této akce je 
neuzavřít rodinu do prostředí OCH Rumburk v rámci společenských akcí, 
ale umožnit rodině splynout s přirozeným okolním prostředím. 

Ad. 3 Vzhledem ke zkušenostem z praxe a častým otázkám týkajících se péče o 
nemocné děti apod.,  plánují pracovníci jednodenní, interaktivní akci. 
V přípravné fázi budou pracovnicemi navrženy jednotlivé části 
akce/soutěže, které svým významem a podstatou budou směřovat k cílům 
této akce. Společně a za aktivní spolupráce s odborným pracovníkem 
připraví celý průběh akce po jednotlivých částech. V první polovině roku by 
pak měla plánovaná akce proběhnout. Zajistí také motivační ohodnocení 
jednotlivých rodin. 

 
 
 
 



Kroky k naplnění dlouhodobých cílů: 
Ad.1 Další vzdělávání pracovníků dle odst. 3) § 111 a odst. 9) 116, zák. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách (ve znění pozdějších vyhlášek a 
předpisů).  

Ad. 2 Pracovníci na všech pozicích (především v přímém kontaktu s klienty) 
budou zapojováni do tvorby a aktualizace stávající metodiky služby. Budou 
zohledňovat aktuální legislativu, své zkušenosti z praxe (terénu) a odborné 
podklady. Metodiku dále budou připomínkovat pracovníci z jiných středisek, 
aby byl zajištěn i pohled nezainteresovaných osob. 

Ad. 3  Pravidelně aktualizovat webové stránky a rozesílat webový zpravodaj, 
vydávat tiskové zprávy, distribuovat informační letáky (na infocentra, 
městské úřady a do dalších institucí, které ať už přímo či  nepřímo souvisí 
s poskytovanou službou),  vyhodnocovat dotazníky, pořádat informativní a 
reprezentativní akce (Den otevřených dveří, Den charity aj.).  

 Účastnit se výstavních a reprezentativních akcí (Loretánské slavnosti 
apod.). 

 
V Rumburku dne 3.1.2018                     Zpracovaly:  
  Dáša Minaříková,DiS., asistentka 
  Martina Škodová, DiS. ředitelka  

  Mgr. Vymerová Petra, sociální pracovnice 
  

 
 
 


