Farní penzion Dolní Žandov

POSLÁNÍ A VIZE
Poslání Farního penzionu Dolní Žandov
Službou Farního penzionu se chceme podílet na naplňování celkového poslání naší farnosti
ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU, a to především v těchto čtyřech oblastech:
•

UBYTOVACÍ ZÁZEMÍ: vytvářet klidné, lidsky vstřícné, technicky solidní a cenově
dostupné zázemí pro rodinnou, skupinovou i individuální rekreaci, rekolekce,
duchovní obnovy, setkání, tréninky či školení;

•

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY: dle možností a na požádání návštěvníků poskytovat některé
doplňkové servisní či pastorační služby a umožnit kontakt s životem farnosti;

•

ZÁKLADNA FARNOSTI: být komunitotvornou a formační základnou
Římskokatolické farnosti Cheb;

•

SPOLUPRÁCE S OBCÍ: rozvíjet kontakty či spolupráci s aktivitami a místními
obyvateli v obci Dolní Žandov či blízkého okolí.

Vize 2018 – 2023 O jaké podobě farního penzionu „sníme“ v horizontu cca 5 let?
Farní penzion přitahující skupiny z církevního i necírkevního prostředí, rodiny i skupiny i
jednotlivce z naší farnosti, ve kterém návštěvníci nacházejí vstřícné pohostinné přijetí a rádi se
sem vracejí. Farní penzion respektovaný obyvateli místní obce i obecním úřadem jako součást
života místní komunity. Farní penzion ekonomicky soběstačný a schopný generovat finance
pro svůj další rozvoj. Farní penzion jako součást prostředí, kde je dobře.
Kroky k naplnění této vize (stav září 2020):
1. Převzetí do správy farnosti a rychlé zprovoznění pro závěr sezóny 2018:
a. Obnovení lůžkové kapacity 21 lůžek (postele, matrace, lůžkoviny)
b. Obnovení funkčnosti (světla, vaření, jídelna, Wi-Fi, hygiena, odpady, topení)
c. Domluva a záběh finančního hospodaření (EET, zálohy, investice)
d. Vytvoření a schválení základní dokumentace (ubytovací řád, PO, BOZP…)
e. Aktualizace základních inzertních míst (web, rezervační systém, servery)
f. Domluva s Jaromírem a Blankou o uskladnění věcí ve stodolách
g. Příprava dlouhodobé nájemní smlouvy na správcovský byt a schválení BP
2. Příprava na novou sezónu 2019:
a. Uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na správcovský byt
b. Uzavření pracovní dohody o správcovství penzionu
c. Zpracování plánu investic a jeho finančního krytí pro zimu 2018/2019
(vybavení penzionu, dětské hřiště, bazén, pískoviště, dětská postýlka a
vybavení, provizorní herna v kině, přesun skladu do horní stodoly…)
d. Rozvinutí marketingu pro novou sezonu (aktualizace, nová inzertní místa)
e. Realizace příprav pro sezónu 2019
3. Větší rekonstrukce a redispozice pro další rozvoj 2020 - 2024:
a. Zpracování dlouhodobého plánu investic do celého areálu
b. Zřízení společenské místnosti a dětského koutu v přízemí (nahoře 16 lůžek)
c. Vybavení horního patra palandami
d. Rekonstrukce kuchyně
4. Dlouhodobý plán rozvoje areálu:
a. Zpracování plánu investic pro rekonstrukci kina a stodol
b. Postupná realizace dlouhodobého plánu

