CÍLE NZDM „ŽIJEME SPOLU“ NA KALENDÁŘNÍ ROK 2016
Krátkodobé cíle:
1. Dotvořit přehledná práva a povinnosti uživatelů v klubu a umístit je
v prostorách NZDM.
2. Pokračovat v opravách a renovaci dřevěných doplňků (soch,..) zahrady
Oblastní charity Rumburk.
3. Opravit další poškozené hudební nástroje (klávesy).
4. Vybavit klub – nové edukační hry (nákup nebo samosvýroba v zájmových
dílnách).
5. Pokračovat v úpravě vzhledu klubu s přihlédnutím k požadavkům uživatelů
Kroky k naplnění krátkodobých cílů:
Ad.1. Pracovníci NZDM zapojí uživatele konečné fázi tvorby práv a povinností např.
v rámci volnočasových dílen ( truhlářská, výtvarná), které budou stabilně
umístěny v prostorách NZDM (pokračuje z předchozího roku). Důraz bude
kladen na srozumitelnost, přehlednost pro uživatele služby a jejich vhodné
umístění, alternativní ztvárnění-např. piktogramy (již prověřeny z předchozího
roku).
Ad.2. Pracovníci NZDM zařadí tuto pracovní aktivitu do plánu akcí v průběhu roku
(zejména v letním období), uživatele budou motivovat k zapojení se.
Ad.3. Pracovníci zajistí opravu buď ze sponzorských darů, mohou však opět
motivovat uživatele, kteří by opravu zvládli vlastními silami. Zapotřebí je
opravit vstup pro kabel do keyboardu, který je častým používáním opakovaně
poškozován.
Ad.4. . Pracovníci buď v rámci volnočasových dílen vytvoří pro uživatele zajímavou
hru nebo zajistí sponzorské dary, za které se budou moci nové hry nakoupit.
Jedná se o atraktivní, nové, cool hry.
Ad.5. Opět zde budou maximálně zapojeni uživatelé do úpravy prostor klubu, tak
aby jim prostor připadal bezpečný, útulný, příjemný a praktický.
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).
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.2. 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 (Výstava vzdělávání,
Loretánské slavnosti apod.)
Ad.3. 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 2. ledna 2016
Zpracovala: Martina Škodová, DiS., ředitelka Oblastní charity Rumburk

ZHODNOCENÍ CÍLŮ NZDM „ŽIJEME SPOLU“ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016
Hodnocení na poradě NZDM s ředitelkou OCH dne 2. ledna 2017
Přítomní:
Martina Škodová, DiS., ředitelka
Mgr. Petra Vymerová, sociální pracovník
František Škoda, kontaktní pracovník
Bc. Lucie Buriánková, kontaktní pracovník
Vyhodnocení krátkodobých cílů:
1. Práva byla vytvořena pomocí piktogramů. Následně vyvěšena v prostorách
klubu. Piktogramy byli naskenovány pro případ ztráty či poškození.
2. Dřevěné prvky na Zahradě snů byly částečně opraveny. Některé však vlivem
povětrnostních a venkovních podmínek již opravit nelze. Byly tedy nahrazeny
zcela novými, dostupnými předměty, materiály.
3. Oprava kláves zn. Rolland
4. Klub byl vybaven vyrobenými edukačními pomůckami: hra Twister,
multifunkční stůl na společenské hry (dáma, piškvorky), Möllky, dřevěný
paravan, loutkové divadlo. Knihy a drobné předměty jsou ze sociálního
šatníku.
5. Požadavkům uživatelů bylo vyhověno: zdi byly přemalovány. Došlo k opravě
madel u kuchyňské linky. Požadavky US na prostředí v klubu byly
vyhodnoceny dotazníkem
Vyhodnocení dlouhodobých cílů:
1. V roce 2016 nebylo zařízení inspektováno. Přesto byla metodika upravována
v závislosti na zkušenosti z praxe.
2. Zvyšování povědomí veřejnosti o zařízení a poskytovaných službách za rok
2016 probíhalo takto:
Webové stránky a facebook
V průběhu roku probíhala pravidelná aktualizace akcí na společném webu
charity. Také byl rozesílán webový zpravodaj (uživatelům, spolupracujícím
organizacím, donátorům), který informoval nejen o akcích NZDM. Zařízení má
také svůj FB profil „NZDM OCH Rbk“, který je průběžně aktualizován.
Výkon odborné praxe
O výkon praxe v organizace projevilo zájem celkem 5 osob, z toho 4studentky
ze SLŠ a SOŠ Šluknov, 1 frekventantka kurzu Pracovník v sociálních
službách z Mavo, s.r.o. Praha. Každý z těchto praktikantů v závěru výkonu
praxe hodnotí své působení, sociální službu a pracovní tým. V hodnoceních
se neobjevily žádné negativní reakce praktikantů, naopak všichni službu
vnímají potřebnou, pracovní tým byl pro ně oporou.
Informativní, výstavní a reprezentativní akce
V průběhu roku 2016 se konaly tyto informativní, výstavní a reprezentativní
akce:
 Tříkrálová sbírka
 Akce i pro veřejnost - Ples NZDM, Mezinárodní den dětí, Velikonoční
odpoledne s tvořivými dílnami.
 Cyklovýlet – Krásami Lužických hor na kolech a Za poznáním
Doubického království a K pramenům Křinice
 Loretánská noc v Rumburku - informační stánek s tvořivou dílnou
 Loretánské slavnosti v Rumburku – informační stánek
 Den charity, Den otevřených dveří
 Týden nízkoprahových klubů – informační kampaň

 Spolupráce se ZŠ Pastelka – Turnaj v Möllky
 Prodejní výstava na Hrádku ve Varnsdorfu (jaro, vánoce)
 Výstava vzdělávání v DK Střelnice v Rumburku – informační stánek
s tvořivou dílnou
 Výstava dětských betlémů v rumburské Loretě
 Rozsvícení vánočního stromu na Lužickém náměstí v Rumburku –
prodejní stánek rumburské charity, příprava výzdoby vánočního
stromku u pódia.
3. Nepodařilo se zrealizovat žádnou sbírkovou akci. Vzhledem k tomu, že se
jedná o dlouhodobý cíl úpravy prostor zařízení, bude zapracován do cílů roku
následujícího. Podařilo se získat jen část malířských barev na vymalování
části klubovny, které se uskutečnilo.
V Rumburku dne 2. ledna 2017
Zpracovala: Martina Škodová, DiS., ředitelka

