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Kuchyně v bytě

CÍLE SLUŽBY
Cílem naší služby je, aby uživatelé:

• byli co nejvíce samostatní v péči o svou oso-
bu a domácnost,

• využívali vlastní potenciál k realizaci svých 
přání a seberealizaci,

• smysluplně využívali volný čas, účastnili se 
společenského a kulturního života, 

• udržovali kontakt s rodinou a přáteli, navazo-
vali nová přátelství a vztahy mimo zařízení,

•  získávali a udržovali si práci.

PROVOZNÍ DOBA: NEPŘETRŽITĚ

KAPACITA HORNÍ BUDOVY JE 30 OBYVATEL, 
DOLNÍ BUDOVY 20 OBYVATEL



POSLÁNÍM naší služby 
je naučit lidi s postižením žít 
a užívat si běžný život. Pomoct 
využít jejich potenciál a schop-
nosti k začlenění do běžného 

životní a denního rytmu se všemi radostmi i po-
vinnostmi.

OKRUH OSOB 

Služba je poskytována dospělým lidem (mužům 
i ženám, od 19 let) s mentálním a kombinova-
ným postižením, kteří si přejí žít a užívat běžný 
život.

Služba není určena pro uživatele, kteří jsou trva-
le upoutáni na lůžko, nebo mají výrazné potíže 
pohybem.  

OBSAHEM SLUŽBY JE:
• poskytování trvalého ubytování,

• poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím 
přijímání,

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu,

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu,

• poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti,

• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím,

• poskytování sociálně terapeutických činností,

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

• základní sociální poradenství.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
Tyto služby si uživatelé vybírají a hradí sami ze 
svých finančních prostředků v souvislosti s plat-
ným Ceníkem služeb fakultativních služeb – do-
prava služebním automobilem, telefonní 
hovory, kopírování a tisk.

KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

Domov je tvořen dvěma budovami. Na Horní bu-
dově se nachází 5 bytů (běžných domácností s ku-
chyní, koupelnou a obývacím pokojem).  V každém 
bytě jsou tři dvoulůžkové pokoje. Na Dolní budově 
se nacházejí 3 byty, taktéž s dvoulůžkovými poko-
ji.  Horní budova je prostorově přizpůsobena pro 
uživatele s vyšší mírou podpory, jednotlivé byty 
jsou přizpůsobeny pro uživatele na invalidním vo-
zíku. Kapacita pro uživatele na invalidním vozíku je 
5 míst / 1 uživatel na 1 jednom bytě.

Součástí Horní budovy jsou aktivizační dílny (ke-
ramická a košíkářská dílna, hudební sál).

ZÁSADY A PRINCIPY: 
Jedinečnost uživatele a individuální přístup
Ctíme jedinečnost a individualitu uživatele, při 
poskytování péče vycházíme s individuálně 
zjištěných potřeb u každého uživatele. 

Respektující přístup 
Respektujeme práva uživatelů, kterým posky-
tujeme službu, podporujeme je v jejich sa-
mostatném rozhodování a uplatňování svých 
práv.

Ctíme principy normality:
• přistupujeme k uživatelům dle jejich fyzické-

ho věku, s respektem,

• při poskytování sociální služby postupují pra-
covníci jednotně a respektují volbu a názory  
uživatelů, 

• zachováváme rytmus běžného dne a týdne,

• respektujeme vlastních přání, potřebu roz-
hodnutí a nárok na uznání,

• respektujeme soukromí,

• akceptujeme život ve světě obou pohlaví,

• účast na kulturním životě, volný čas a sport,

• respektujeme odlišnosti a přijímáme osoby 
se zdravotním postižením jako součásti lidské 
různorodosti a přirozenosti.
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