VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
DOMOV PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Poskytovatel: Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb – příspěvková organizace,
jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5.
Poskytovaná služba a místo poskytování:
Sociální službu Domov pro zdravotně postižené poskytujeme na adrese:
Suchomasty 1 v klidném prostředí zámeckého areálu.
K ubytování uživatelů slouží dvě budovy, v nichž jsou k dispozici jedno až pětilůžkové pokoje,
společná sociální zázemí, společenská místnost a jídelna.
V areálu je uživatelům dále k dispozici klubovna pro volnočasové aktivity, relaxační koutek,
masážní místnost, keramická dílna, hřiště, několik venkovních posezení a zámecký park.
Poslání:
Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová služba. Poskytujeme ji lidem
v nepříznivé životní situaci, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a kteří nemohou z důvodu
svého postižení za pomoci rodiny či dostupných terénních a ambulantních služeb žít
samostatně.
Službu poskytujeme nepřetržitě s individuální podporou při zachovávání důstojnosti a
dodržování přirozených práv uživatelů.
Naší snahou je spokojenost uživatelů.
Cílová skupina:
Dospělí lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením případně s přidruženou lehkou
smyslovou nebo lehkou tělesnou vadou, kteří pro svoji sníženou soběstačnost potřebují
podporu a péči další osoby.
Služba je poskytována mužům i ženám od devatenácti let věku. Max. věk pro přijetí do zařízení
je 80 let.
Cíl poskytování služby:
1. Podpora soběstačnosti uživatelů – snažíme se o udržení, případně rozvoj psychických a
fyzických schopností a dovedností vycházejících z individuálních potřeb, a to v oblasti:
- péče o vlastní osobu (pomoc při osobní hygieně, péče o zevnějšek, oblékání, apod.),
- stravování (výběr jídla, použití příboru, apod.),
- péče o prostředí (úklid, obsluha elektrospotřebičů, apod.) atd.
2. Maximální možné přiblížení se životu v přirozeném prostředí:
- zaměstnáváním uživatelů (pomocné úklidové, údržbářské práce, práce v prádelně
apod.),
- nabídkou volnočasových aktivit,
- ubytováním, které co nejvíce přizpůsobujeme potřebám uživatele,
- podporou při zachovávání a rozvoji vztahů (s rodinou, přáteli, apod.),
- začleňováním do společnosti (využívání běžně dostupných služeb, informačních zdrojů,
drobné nákupy, společenské akce apod.) atd.
3. Podpora samostatného rozhodování (co si na sebe obléknout, jak trávit volný čas, výběr
z jídla, zúčastnit se konkrétní akce atd.).
4. Péče o zaměstnance (např. supervize, vzdělávání atd. – v oblastech souvisejících
s profesním rozvojem jednotlivých pracovníků).
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Služba nemůže být poskytována zájemcům
- jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
- s psychiatrickou diagnózou, která by vedla k ohrožení ostatních uživatelů či narušovala
kolektivní soužití, tzn. dlouhodobá závažná psychiatrická onemocnění ( zejména např.
bipolární afektivní poruchy, depresivní a úzkostné poruchy, schizoafektivní a psychotické
poruchy, poruchy příjmu potravy,
- se závislostí na návykových látkách, jako jsou např. tvrdé drogy, které by vedly
k ohrožení ostatních uživatelů či narušovaly kolektivní soužití,
- s vážným pohybovým a smyslovým omezením z důvodu nedostatečné bezbariérovosti
budov.
Zásady při poskytování služby:
1. Individuální přístup
- podle toho, co každý uživatel individuálně potřebuje (dle jeho individuálních potřeb,
požadavků, schopností, zájmů atd.) – v souladu s individuálním plánem průběhu služby.
2. Vedení k samostatnosti
- podporujeme uživatele a pomáháme mu při zvládání základních činností, a to v
individuální nutné míře (pomáháme pouze s tím, s čím uživatel pomoct potřebuje;
snažíme se o rozvoj a udržení jeho schopností/dovedností),
- snažíme se o zvýšení sebedůvěry uživatelů při zvládání jednotlivých činností.
3. Důstojné zacházení
- jednáme s uživatelem s ohledem na jeho rozumové schopnosti, komunikujeme s ním
tak, aby byla zajišťována jeho práva (bez ponižování, urážení, vyvolávání obavy, strachu
a nejistoty atd.),
- chováme se k uživatelům vstřícně a s empatií, na základě rovnocenného a přátelského
vztahu bez předsudků.
4. Profesionalita a odbornost pracovníků
- neustále se vzděláváme, abychom byli schopni péči a podporu zajišťovat s ohledem na
současné trendy a legislativu,
- v péči o pracovníky využíváme supervizi,
- v péči o uživatele zachováváme vždy profesionální přístup.

Schválil: Ivana Rabochová
pověřená řízením organizace
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