Metodika k naplňování
SQSS 12
Platnost:
Aktualizace:
Kontrola: 1 x ročně, dle potřeby

Materiál je závazný pro: všechny
zaměstnance Domova Mladá (DoM)

Zpracovali: Poluhová A. Připomínkovali:
Janoušková J., Kodešová L.
Schválil:Müller M.

Materiál je určen pro: zaměstnance DoM, klienty
DoM, rodinné příslušníky

12.1 Obsah standardu kvality sociálních služeb
12. Informovanost o poskytované sociální službě
Kritérium
Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě
srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.

12.2 Informace o službě
Domov má grafickou formou zpracované informace o zařízení (leták, internetové stránky,
venkovní nástěnka, fotokniha). Informace jsou podávány způsobem, který je pro danou
cílovou skupinu srozumitelný.
Základní informace obsahují zejména:
- popis zařízení (místo, kapacita)
- popis poskytovaných služeb
- cílová skupina
- kontaktní informace, - nabízené aktivity aj.
Domov se za pomoci výše uvedených prostředků propaguje na veřejnosti (při veřejných
akcích – výstavy, prezentace, besedy,…).
Domov pořádá ve svém areálu veřejně přístupné akce, ale i akce konané na veřejných
prostranstvích (např. Den otevřených dveří, Den rodin, hudební festival Žijme tu spolu,
promítání našich filmů v kině).
Domov je otevřeným zařízením, které může v případě zájmu kdokoli navštívit – při dodržení
pravidel pro návštěvníky Domova a po předchozí domluvě s ředitelem Domova.

Domov je celoročně připraven zajistit skupinové exkurze, stáže kolegů, praxe studentů,
konzultace apod. na všech svých pracovištích. Vždy však za podmínek respektování soukromí
klientů a po předchozí domluvě s ředitelem Domova Mladá
Domov poskytuje aktuální informace svým klientům (informace o službách, vnitřních
prostorách, chodu zařízení, akcích, novinkách …). Tyto informace svou formou zohledňují
charakter individuálních potřeb (piktogramy, obrázky, foto, jednoduché návody).
Domov Mladá informace o službě prezentuje elektronickou formou také na: www.socialnisluzby-nymburk.cz - Jedná se o „Elektronický informační systém sociálních služeb města
Nymburk“, kde jsou zveřejněny informace o službě i o plánovaných akcích organizace.
www.vasepece.cz – Informační portál s katalogem sociálních služeb.
Ke zveřejňování informací v tištěné formě dochází ve spolupráci s jednotlivými pracovišti:
-

na Městském úřadě Milovice

-

na Úřadu práce ČR (pobočka Milovice, Lysá nad Labem)

-

v Městské knihovně Milovice

-

na Městském úřadu Lysá nad Labem (odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a
kultury)

-

na Městském úřadu Nymburk (odbor sociálních věcí)

-

v ordinacích lékařů

-

v Rodinném centru Milovice

-

ve zpravodaji - Echo Milovice

-

v Nymburském deníku (informace o akcích, o poskytovaných službách)

-

v Katalogu sociálních a návazných služeb – město Nymburk

-

v odborných časopisech věnujících se např. canisterapii atd.

