
Dlouhodobé a krátkodobé cíle sociální služby domovy pro 
osoby se zdravotním postižením (DOZP) poskytované v Domově 

pod Kuňkou 
 
Cíle sociální služby vedou k naplnění poslání a vycházejí z něj. Při jejich stanovování 

je v Domově pod Kuňkou (dále jen DPK) pamatováno na skutečnost, že od prvopočátku 
musí být zřejmé, čeho má být dosaženo. Současně musí být zřejmé, jak lze změřit, zda bylo 
cíle dosaženo či nikoli. Cíl musí být reálný, současně však přijatelný pro všechny, kdo o jeho 
dosažení budou usilovat – nikoli tedy pouze pro uživatele služby nebo obráceně pouze pro 
pracovníky DPK. U každého cíle je zřejmé, do kdy jej má být dosaženo. 

 
 

1. DLOUHODOBÉ CÍLE  

 
stanoveny na období 2017 – 2022 

 
• Vyhledávat vhodné subjekty a navazovat s nimi spolupráci za účelem zajištění 

zaměstnávání uživatelů DPK 
 

• Umožňovat provedení praxí studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol 
oborů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, s cílem získat z těchto 
studentů vhodné kandidáty na uvolněná místa zaměstnanců DPK 

 
• V prostorách DPK najít vhodné prostory a vybudovat v nich místnosti vhodné pro 

školení zaměstnanců a pro jednání s jinými subjekty 
 

• V části zahrady DPK provést výsadbu stromů a přiblížit ji podobě parku 
 
 
 
 
 

2. KRÁTKODOBÉ CÍLE 

 
stanoveny na období 2021 – 2023 
 
 

• Zrekonstruovat prostory venkovního hřiště, prostor doplnit posilovacími stroji pod 
širým nebem a odpočinkovými lavičkami.  
Termín: do 31. 12. 2023 
Odpovědnost: ředitel, vedoucí služby DOZP, vedoucí provozního oddělení 

• Zinovovat lavičky v exteriérech DPK a postupovat tak, aby byly ergonomicky 
vyhovující pro uživatele. 
Termín: do 31. 12. 2023 
Odpovědnost: ředitel, vedoucí služby DOZP, vedoucí provozního oddělení 
 
 



• Vybudovat stropní zvedací systém pro zajištění asistované mobility uživatelů 
v prostoru alespoň dvou bytových jednotek. 
Termín: do 31. 12. 2023 
Odpovědnost: ředitel, vedoucí služby DOZP, vedoucí provozního oddělení 
 

• Na každém patře sloužícím ubytování uživatelů upravit alespoň jeden prostor toalet 
tak, aby odpovídal používání osobami upoutanými na invalidní vozík. 
Termín: do 31. 12. 2023 
Odpovědnost: ředitel, vedoucí služby DOZP, vedoucí provozního oddělení 
 

• U venkovního bazénu vybudovat toaletu a zázemí určené pro převlékání uživatelů. 
Termín: do 31. 12. 2023 
Odpovědnost: ředitel, vedoucí služby DOZP, vedoucí provozního oddělení 
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