Základní motto:

"Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní."
Domov Kopretina Černovice
Dobešovská 1, 394 94 Černovice
tel: 565 427 111, fax: 565 427 198
http://web.telecom.cz/dusp-cernovice
e-mail: dusp-cernovice@iol.cz
Sociální služba:

Denní stacionář

Poslání organizace:
Posláním organizace je poskytovat pomoc a podporu dětem, mládeži a dospělým s
mentálním a kombinovaným postižením v denním pobytu, kteří vzhledem ke svému mentálnímu či
kombinovanému postižení nemohou zůstávat sami doma v rodinném prostředí.
Poskytování sociální služby je vedeno s důrazem na respektování práv klientů, přátelskou
atmosféru a příjemné prostředí. Poskytujeme klientům podporu podle individuálních potřeb v
dosahování co největší soběstačnosti při zvládání běžných životních situací. Snažíme se o jejich
maximální začlenění do běžné společnosti.

Organizace nabízí:














poskytování stravy a pomoci při jejím přijímání
pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
podporu celoživotního vzdělávání a aktivizační činnosti
zabezpečení plnění školní docházky v základní škole speciální a praktické škole
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
ošetřovatelskou, rehabilitační a logopedickou péči
podporu klientů při uplatnění na trhu práce
kulturní, sportovní, společenské a zájmové činnosti
terapie – pracovní terapie, muzikoterapie, arteterapie…
podporu při tuzemské a zahraniční rekreaci
pracovní výchovu, profesní přípravu a pracovní zapojení v chráněném pracovišti
podporu k soběstačnosti a zprostředkování kontaktu se společenským okolím

Cílová skupina klientů:
Služba je určena dětem, mládeži a dospělým se všemi stupni mentálního postižení a
přidruženým smyslovým i tělesným postižením a s autistickými rysy, kteří jsou schopni soužití
v kolektivu svých vrstevníků.
Věkové rozpětí:
od 1 do 80 let,
Forma pobytu:
Denní pobyt v pracovní dny 6:30 – 18:00 hod.

Kdo není naší cílovou skupinou:





osoby se zdravotním postižením bez mentálního postižení
osoby závislé na omamných látkách (alkohol, drogy apod.)
osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení s
akutním infekčním onemocněním
osoby, které vyžadují pobyt na uzavřeném oddělení pod pravidelným psychiatrickým dohledem
včetně klientů, kteří svým chováním, agresivními projevy a psychiatrickou diagnózou
(psychotici, schizofrenici, alkoholici, drogově závislí – toxikomani) výrazně narušují společné
soužití se svými spolubydlícími a s personálem.

Základní motto:

"Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní."
Cíle služby:




Služba podporuje:
zařazení všech dětí do povinné školní docházky, případně stanovení jiného způsobu vzdělávání
podle školského zákona
zařazení klientů po ukončení povinné školní docházky do pracovní terapie a jejich zapojení do
pracovních aktivit na volném trhu práce
kontakt klientů se společenským prostředím a začlenění klientů do zájmových aktivit (kroužky,
spolky)

Základní zásady poskytování služeb:











Služby jsou poskytovány na základě následujících zásad:
individuální a partnerský přístup ke klientovi
při plánování služby se vychází z potřeb, zájmů a přání klienta
uplatňování práva klientů aktivně se podílet na plánování a průběhu poskytované služby
pravidelné vyhodnocování potřeb a rozsahu poskytovaných služeb klientovi
podpora sebeobsluhy a samostatnosti
podpora samostatného rozhodování o svém životě
ochrana soukromí klienta
speciální přístup ke klientům s autistickými rysy
podpora klientů v rozvíjení vztahů s vlastními rodinami a partnery
maximální podpora klientů ve využívání dostupných služeb v obci a v okolí

Druhy navazujících poskytovaných sociálních služeb organizace:
 domov pro osoby se zdravotním postižením – 147 lůžek
 odlehčovací služby – 10 lůžek
 týdenní stacionář – 12 lůžek
 chráněné bydlení – 5 lůžek
 sociálně terapeutické dílny – 40 míst
Všechny služby jsou registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina č. j. KUJI30941/2007OSVZ496/2007 ze dne 14. května 2007.
V Černovicích 2. ledna 2015.
Ing. František Vránek
ředitel domova

