Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ
Základní prohlášení shrnuje informace o tom, jaké služby poskytujeme, pro
koho, jakým způsobem, kam směřujeme ve svém rozvoji a jakými zásadami se
při poskytování služeb řídíme.
Základní prohlášení je závazné pro všechny zaměstnance.
Platnost od 1. 1. 2019

I. Sociální služby Česká
Poskytujeme sociální služby pro děti, ženy a muže se zdravotním postižením, kteří
potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči. Naší snahou je umožnit těmto
lidem žít v co nejvyšší míře běžným životem, a to dle jejich přání a schopností.
1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ poskytují:
a) pobytové služby domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář
b) ambulantní službu denní stacionář.
2. Služby jsou poskytovány na adrese:
Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
3. Všechny naše služby jsou určeny pro lidi s mentálním, případně kombinovaným
postižením ve věku od 5 let (denní a týdenní stacionář) a od 15 let (domov pro osoby
se zdravotním postižením), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
4. Přednostně jsou uspokojovány žádosti osob s trvalým pobytem na území
Jihočeského kraje a děti, kterým byla soudem nařízena ústavní výchova.
5. Sociální služby nejsou určeny pro osoby nadužívající alkoholické nápoje a pro osoby
závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.
6. Základní činnosti poskytované v rámci všech služeb jsou zpoplatněné, stejně jako
služby fakultativní. Aktuální výši úhrady upravuje Sazebník poskytovaných služeb, který je
k dispozici u sociálních pracovníků SSČ, případně na internetových stránkách www.sscjh.cz.
7. SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ jsou jedním ze zařízení Centra sociálních služeb
Jindřichův Hradec, které je zřizováno Jihočeským krajem.

II. Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář
Poslání
Posláním služby je poskytnout lidem s postižením bydlení, podporu a pomoc.
I v prostředí velké instituce respektujeme jedinečnost každého člověka, jeho hodnoty,
potřeby, přání a jeho životní historii.
Podporu a pomoc nabízíme tam, kde ji lidé potřebují a kde pro ně má smysl a děláme vše pro
to, aby si lidé o svém životě mohli co nejvíce rozhodovat sami.
Veškerou snahu pak směřujeme k tomu, aby se zdejší obyvatelé stali plnohodnotnými
občany Jindřichova Hradce.
Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář jsou pobytové sociální
služby, které se nacházejí v budovách v České ulici 1175 v Jindřichově Hradci.
Kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením je 112 klientů.
Kapacita služby týdenní stacionář je 15 klientů.
Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby ženám a mužům s mentálním,
případně kombinovaným postižením, a to od 15 let věku.
Týdenní stacionář poskytuje služby dětem a dospělým lidem s mentálním, případně
kombinovaným postižením, a to od 5 let věku.
Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje své služby nepřetržitě.
Týdenní stacionář poskytuje své služby ve všední dny, od pondělí (6:00 hodin) do
pátku (18:00 hodin).

Podpora a pomoc
Klientům domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře poskytujeme
podporu a pomoc při zvládání jejich života v těchto základních oblastech:
Ubytování
Ubytování ve vybavených jednolůžkových, dvoulůžkových, případně vícelůžkových pokojích
v několika domácnostech, další společné prostory v rámci bydlení. Podpora při zvládání péče
o pokoj či byt, trénink dovedností potřebných pro bydlení v běžném prostředí, zajištění
úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, podpora při učení úklidu, praní, žehlení a
drobných oprav prádla, pomůcky pro praní a žehlení prádla…
Strava
Nabídka stravy v rozsahu minimálně tří hlavních jídel, možnost přesnídávky a svačiny, dietní
stravování včetně možnosti úpravy stravy, vybavené kuchyňky pro vlastní vaření. Podpora při
nákupu potravin, podpora při vaření a při učení vaření jednoduchých jídel, kompenzační
pomůcky pro přípravu nebo konzumaci jídla…
Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Podpora při výběru vhodného oblečení, při oblékání a svlékání oblečení, při nákupech
oblečení, při pohybu imobilních klientů, zajištění kompenzačních pomůcek a přístrojů, prvky
bazální stimulace, podpora při orientaci a pohybu…
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Osobní hygiena nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Podpora při celkové hygieně, při stříhání a jednoduchém lakování nehtů, při péči o vlasy, při
holení a depilaci, při používání a nákupu osobní kosmetiky, podpora při toaletě a následné
hygieně, při menstruaci a inkontinenci, zajištění pomůcek pro osobní hygienu…
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Podpora při kontaktu se sociálně terapeutickými a chráněnými dílnami, při hledání
zaměstnání, učení dovedností a kompetencí zaměstnance, podpora při vstupu klienta do
zaměstnání, podpora při učení domácích prací, podpora při plnění povinností souvisejících se
vzděláváním, podpora při učení všech dovedností a schopností potřebných pro běžný
každodenní život, podpora při trávení volného času, volnočasové dílny…
Kontakt se společenským prostředím
Doprovod klientů na úřady, podpora při jednání na úřadech, podpora při využívání různých
služeb ve městě, při doprovodu do společnosti, za zábavou, za volným časem, mezi ostatní
lidi, podpora při učení samostatného pohybu klientů mimo bydliště, podpora při kontaktu
s rodinou, přáteli, známými a sousedy, spolupráce a zapojení rodiny do života klienta,
podpora při začleňování do místní komunity…
Sociálně terapeutické činnosti
Provázení klientů skutečným světem se skutečnými situacemi, podpora při zvládání rolí ve
společnosti, při zvládání konfliktů, emocí, při začleňování do různých sociálních skupin, do
činností, které mohou být pro klienty smyslem života nebo zdrojem sebeúcty…
Uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Poučení klientů o jejich právech a oprávněných zájmech, podpora při obhajobě vlastních
práv, zajištění externí pomoci při obhajobě práv, podpora při učení povinností, vyplývajících
například ze zákonů, předpisů, pravidel, společenských norem…

III. Denní stacionář
Poslání
Posláním denního stacionáře je nabídnout lidem s postižením možnost trávit svůj denní čas
činnostmi, které si sami vyberou, které rádi dělají, které jim v životě mohou k něčemu být a
které běžně dělají lidé bez postižení. Denní stacionář není „náhradou“ běžného života, ale
příležitostí pro to, aby se lidé s postižením udrželi nebo vrátili do běžného života, do svého
společenství.
Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která se nachází v budově v České ulici 1175
v Jindřichově Hradci
Kapacita služby denní stacionář je 15 klientů.
Denní stacionář poskytuje služby dětem a dospělým lidem s mentálním, případně
kombinovaným postižením, a to od 5 let věku.
Denní stacionář poskytuje své služby každý všední den, a to od 6:00 do 17:00 hodin.
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Podpora a pomoc
Klientům denního stacionáře poskytujeme podporu a pomoc při zvládání jejich života v těchto
základních oblastech:
Strava
Nabídka jídla a nápojů v provozní době denního stacionáře, dietní stravování včetně
možnosti úpravy stravy …
Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Podpora při výběru vhodného oblečení, při oblékání a svlékání oblečení, při nákupech
oblečení, při pohybu imobilních klientů, podpora při stravování, při nákupu potravin, při
vaření jídel, při doprovodech do restaurací, cukráren, kaváren…
Osobní hygiena nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Podpora při celkové hygieně, při stříhání a jednoduchém lakování nehtů, při péči o vlasy, při
holení a depilaci, při používání a nákupu osobní kosmetiky, podpora při toaletě a následné
hygieně, při menstruaci a inkontinenci…
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Podpora při učení domácích prací, při učení všech dovedností a schopností potřebných pro
běžný každodenní život…
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Podpora při využívání různých služeb ve městě, při doprovodu do společnosti, za zábavou, za
volným časem, mezi ostatní lidi, podpora při učení samostatného pohybu klientů mimo
bydliště, spolupráce a zapojení rodiny do života klienta…
Sociálně terapeutické činnosti
Provázení klientů skutečným světem se skutečnými situacemi, podpora při zvládání rolí ve
společnosti, při zvládání konfliktů, emocí, při začleňování do různých sociálních skupin,
činnosti, které mohou být pro klienty smyslem života nebo zdrojem sebeúcty…
Uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Poučení klientů o jejich právech a oprávněných zájmech, podpora při učení povinností, jako
například zákony, předpisy, pravidla, společenské normy…
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IV. Cíle a principy při poskytování sociálních služeb
Cílem poskytovaných služeb je klient, který:


si v co nejvyšší míře rozhoduje o svém životě sám




žije v příjemném a útulném prostředí
je součástí komunity Jindřichova Hradce



žije v co nejvyšší míře život srovnatelný se svými vrstevníky




je v kontaktu s rodinou, přáteli a známými
získává nové dovednosti a schopnosti nebo si udržuje stávající



tráví svůj volný čas smysluplně a podle svého



si co nejdéle udržuje své fyzické a duševní zdraví

PRINCIPY
DODRŽUJEME PRÁVA KLIENTŮ
CTÍME LIDSKOU DŮSTOJNOST
RESPEKTUJEME SOUKROMÍ KLIENTŮ
RESPEKTUJEME VOLBU KLIENTA
KE KAŽDÉMU KLIENTOVI PŘISTUPUJEME INDIVIDUÁLNĚ
PŘI KOMUNIKACI S KLIENTY POUŽÍVÁME JEDNODUCHOU ČEŠTINU
PRACUJEME V TÝMU
SLUŽBY POSKYTUJEME BEZPEČNĚ A ODBORNĚ
PODPORUJEME VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
VĚŘÍME V TO, CO DĚLÁME

V Jindřichově Hradci 17. 12. 2018

Mgr. Alexandra Bláhová, vedoucí SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ
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