
Zariadenie je  zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako Domov Dôchodcov a Domov
sociálnych služieb s hlavným zameraním na poskytovanie sociálnej starostlivosti. 

Ciele kvality 

            Vedenie organizácie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych
služieb, ako aj kvalitu všetkých ostatných činnosti s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby
klientov.

Pre  naplnenie  poslania  sú  stanovené  v zmysle  normy  ISO  9001:2015  ciele  kvality  ktoré
v krátkodobom časovom horizonte  ale  aj  z dlhodobejšieho  hľadiska  zabezpečia  naplnenie  politiky
kvality:

DD a DSS Rimavská Sobota

Krátkodobé ciele:
             

● Zakúpiť a vymeniť skrine, nočné stolíky a postele v pavilóne C.

                                                                                               Termín: 30.06.2022 
                                                                                                Zodp.  THP a PM
                                                                                                            Vedúca EPú
● Vymeniť  garníže na izbách v pavilóne B a dať nové záclony.   

        Termín:31.12.2021
                                Zodp.  THP a PM

                                                                                                            Vedúca EPú

                                                         
Strednodobé ciele:
● IPO – pokračovanie s IPO so všetkými prijímateľmi sociálnych služieb.

Termín: trvalý
                                                                                                    Zodp. VSZú a SP

● Zabezpečiť výmenu poškodených a opotrebovaných kuchynských liniek.
                                                                                  Termín: 30.06.2022

                                                                                                    Zodp.    THP a PM  
                                                                                                                  riaditeľka

                     

                    Dlhodobé ciele: 

● Zabezpečiť počítačovú gramotnosť pre klientov.
                     Termín: trvalý 

                                   Zodp. SP a VSZú
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● Rozvoj ľudských zdrojov – profesionalizácia, zvyšovanie kvalifikácie
                                                                                                  Termín: trvalý

                     Zodp. Riaditeľka

● Zabezpečiť rekonštrukciu všetkých ostávajúcich zariadení na osobnú hygienu.
                                                                                           Termín: 31.12.2021

                                                                                                                    Zodp. THP a PM
                                                                                                                               Vedúca EPú

                  Stredisko DD a DSS Nová Bašta

Krátkodobé ciele:
             

             
● Postupná výmena interiérového vybavenia v zariadení.
                                                                                                Termín:   31.12.2021
                                                                                                 Zodp. Riaditeľka 

        Vedúca stred.

 Vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kúpeľní a WC.
                                                                                               Termín:  31.12.2022
                                                                                               Zodp. Riaditeľka
                                                                                                          Vedúca stred. 

      THP – prac.   
         

Strednodobé ciele:

● IPO – pokračovanie  s IPO so všetkými prijímateľmi sociálnych služieb.
          Termín: trvalý

                                                                                                   Zodp. Vedúca stred.

 Zabezpečiť plynofikáciu zariadenia.
Termín: 31.12.2023
Zodp. THP a PM
Vedúca strediska
Riaditeľka

                               

                    Dlhodobé ciele: 

● Zabezpečiť počítačovú gramotnosť pre klientov.
                     Termín: trvalý 

                                   Zodp. Vedúca stred.



          
● Rozvoj ľudských zdrojov – profesionalizácia, zvyšovanie kvalifikácie
                                                                                                  Termín: trvalý

                     Zodp.  Riaditeľka 
                                                                                                             Vedúca stred.

● Zabezpečiť bezbariérovosť hlavnej budovy – výstavba a montáž sedačkového
výťahu pre prijímateľov sociálnych služieb.   
                                                                                                  Termín: 31.12.2022

                                                                                                                    Zodp. riaditeľka
     a THP prac.

V Rimavskej Sobote dňa 05.02.2021

    Mgr. Jana Vančíková
                                                riaditeľka DD a DSS


