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POSLÁNÍM Domova pro 
osoby se zdravotním postižením 
je poskytovat dospělým lidem 
s mentálním a vícenásobným 
postižením potřebnou podporu, 

pomoc a péči ve všech oblastech života tak, aby 
mohli žít běžným způsobem života, nebo se mu 
alespoň přiblížili a byly přitom zohledněny jejich 
osobní potřeby a možnosti.

OKRUH OSOB 
Služba je poskytována lidem ve věku od 27-ti let 
s mentálním a kombinovaným postižením, kteří 
potřebují celodenní péči a zvýšenou míru podpo-
ry při zvládání běžných každodenních činnostech. 
Službu poskytujeme lidem, kteří z důvodu svého 
zdravotního znevýhodnění nemohou sami využí-
vat příležitosti, které jim nabízí běžný život.  

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.

CÍLE:
• lidé žijící v DOZP mají takovou míru podpory, 

která jim umožňuje prožívat co nejvíce běžný 
život, s potřebnou podporou realizují své zájmy 
a záliby,

•  lidé žijící v DOZP mají příležitosti a dostatečnou 
míru podpory při kontaktech s přirozeným 
okolím (rodinou, přáteli), navazují nová přátel-
ství a vztahy, dorozumí se se svým okolím,

•  lidé žijící v DOZP využívají v maximální možné 
míře běžné veřejné služby (v obci či ve městě).

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
•  Telefonní hovory

•  Doprava osobním automobilem

•  Kopírování a tisk 

ZÁSADY, kterými se řídíme při poskytování 
sociální služby:

1. Individuální přístup – vycházíme ze zjiště-
ných a vyhodnocených potřeb klientů.

2.  Respektující přístup – respektujeme práva 
lidí, kterým poskytujeme službu, podporuje-
me je v jejich rozhodování.

3.  Ctíme principy normality:
•  přistupujeme ke klientům dle jejich fyzické-

ho věku, s respektem,

•  při poskytování sociální služby postupují 
pracovníci jednotně a respektují volbu 
a názory klientů, 

•  zachováváme rytmus běžného dne a týdne,

•  respektujeme vlastních přání, potřebu 
rozhodnutí 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.

Pracujeme s tématem sexuality, vnímáme ji, jako 
součást života lidí.
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