
Poslání služby
posláním služby je poskytnout dětem a mladým 
lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným 
pos�žením a lidem s poruchou au�s�ckého spektra 
podporu, která zmírní dopady pos�žení na jejich 
každodenní život.

Cíle služby 
•  podporovat a rozvíje

obslužné dovednos� uživatelů
•  zajišťovat odbornou                                                                                                           

individuální péči
•  rozvíjet a upevňovat spole-                                            

čenské chování uživatelů
•  přebírat část náročných                                         

povinnos� rodin uživatelů                                                         
služby a �m předcházet jejich                                          
sociálnímu vyloučení

•  odstraňovat sociální bariéry
•  zvyšovat kvalitu školením, stážemi a celoživotním 

vzděláváním pracovníků
                                             
Pro koho je služba určena
.Cílovou skupinu tvoří dě� a mladí lidé s lehkým, 
středním, těžkým až hlubokým stupněm mentálního, 
tělesného nebo kombinovaného pos�žení a                         
s poruchou au�s�ckého spektra ve věku od 3 do               
65 let.

Služba není určena pro
•   osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje nemocniční 

zdravotní péči
•   osoby nevidomé nebo neslyšící
•   osoby s poruchami chování, které znemožňují 

kolek�vní souži�
•   osoby závislé na omamných a psychotropních  

látkách

Nabídka základních činnos�
•  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu
•  pomoc při svlékání a oblékání
•  pomoc při přenosu na vozík nebo lůžko
•  pomoc při prostorové orientaci
•  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu� podmí-

nek pro osobní hygienu
•  pomoc při úkonech osobní hygieny
•  pomoc při použi� WC
•  pomoc při podávání jídla
•  pomoc při poskytování stravy

Výchovně vzdělávací a ak�vizační činnos�
•  pracovně výchovné činnos�
•  vzdělávací činnos�
•  doprovázení při kulturních akcích, organizace výletů
•  lamoterapie, canisterapie, hipoterapie
•  sociálně terapeu�cké činnos�
•  modelové situace pro nácvik a upevnění získaných 

schopnos�
•  zprostředkování kontaktu se společenským  

prostředím
•  pomoc při obnovování kontaktu s rodinou, sociální 

začleňování
•  pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitos�
•  základní sociální poradentsví

Nabídka fakulta�vních činnos�
•  doprava uživatelů do stacionáře
•  služby kvalifikovaného fyzioterapeuta
•  doprava na hipoterapii
•  týdenní a víkendové terapeu�cké pobyty
•  vzdělávání - zprostředkováváme v prostotrách 

denního stacionář

Při poskytování sociální služby se řídíme 
zásadami
•  úcta k člověku, trpělivost a souži� v přátelském 

prostředí
•  zachování lidských práv, svobod a důstojnos�
•  ochrana osobních a citlivých údajů
•  individuální přístup ke každému uživateli
•  poskytování kvalifikované a odborné péče
•  úzká spolupráce s rodinou uživatele
•  důraz na svobodu rozhodování uživatele
•  důraz na komunikaci a vzájemné porozumění
•  důraz na příjemné a bezpečné prostředí
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