PLAN DZIAŁALNOŚCI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWICACH WIELKICH
NA ROK 2018
Najważniejsze cele do realizacji w 2018 roku
Mierniki określające stopień
realizacji celu

Lp

Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku,
którego
dotyczy
plan

Cel

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym

5

6

1

2

3

4

1.

Utrzymanie

Liczba

4

odpowiedniej

wykonanych prac

strukturalnego na ścianach w

infrastruktury

remontowych

formie lamperii w budynkach:

technicznej obiektów

1) Położenie tynku

Regulamin
organizacyjny

nr 1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 8 i nr
11 – 360 m2

Domu Pomocy
Społecznej w

2) Remont wejścia do budynku
nr 6 wraz z wymianą barierek

Janowicach Wielkich

zabezpieczających, położenie
kostki brukowej
3) Remont schodów
zewnętrznych - wejście do
budynku nr 4 terapii
zajęciowej
4) Remont schodów
zewnętrznych wraz z
podjazdem - wejście do
budynku nr 16 oraz częściowa
naprawa elewacji budynku
przy schodach
2.

Zapewnienie
odpowiedniej
organizacji pracy i
fachowości

Liczba szkoleń

6

Przeprowadzenie cyklu szkoleń:

Regulamin

1) „ Specyfika pracy z osobami z

organizacyjny

niepełnosprawnością
intelektualną”
2) „Agresja i autoagersja
mieszkańców Domu Pomocy

Społecznej”
3) „ Współpraca z rodzinami i
opiekunami prawnymi
mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej”
4) „Szkolenie okresowe BHP i
p.poż”
5) „ Pierwsza pomoc
przedmedyczna”„ Ochrona
danych osobowych
3.

Dostosowanie działań

Opracowanie

Realizacja zadań wyznaczonych

Regulamin

opiekuńczych,

planów wsparcia

do realizacji przez pracowników

organizacyjny,

terapeutycznych,

mieszkańców,

pierwszego kontaktu, opiekunów,

Plany wsparcia,

rehabilitacyjnych i

realizacja i ocena.

728

pielęgniarki, fizjoterapeutów,

medycznych do
potrzeb mieszkańców
Domu Pomocy

instruktorów terapii zajęciowej,

rehabilitacji

instruktora KO, pracowników

społecznej

socjalnych, dietetyka i

Społecznej
4.

Dzienniki

psychologa.

Gospodarka

Wydatkowanie

finansowo-majątkowa

środków

>=100%

budżetowych w

1) przestrzeganie zasad i

Polityka

procedur określonych polityką

rachunkowości;

rachunkowości

plan finansowy

stosunku do planu

2) planowanie i wydatkowanie

finansowego

środków finansowych w

jednostki

oparciu o plan finansowy
jednostki
3) bieżąca kontrola dotycząca
operacji finansowych i
gospodarczych
5.

Zamówienia publiczne

Ilość poprawnie
przeprowadzonych
postępowań o

>=100%

1) prawidłowość wyboru
dostawców
2) poprawność

udzielenie

przeprowadzonych

zamówień

postępowań

publicznych

3) poprawność przygotowanej
dokumentacji

Janowice Wielkie, 17.01.2018 r.

Regulaminy,
procedury,
ustawa o
zamówieniach
publicznych

