
O Domově pro sociálně potřebné 

Poslání: 

Posláním Domova pro sociálně potřebné je zajištění pobytové sociální služby a duchovní 

péče pro osoby, které nejsou schopny se samostatně zařadit do společnosti a potřebují si 

vytvořit pracovní návyky a sociální dovednosti. 

Cíle: 

Poskytovat takovou podporu a službu, která klientům umožní rozvíjet v maximální možné míře 

samostatnost, nezávislost, soběstačnost s ohledem na duchovní, duševní a fyzické potřeby 

člověka. Vytvářet takové prostředí, aby měli pocit jistoty a užitečnosti pro své okolí. Pokud to 

jde, vytvořit u nich pracovní a sociální návyky a pokusit se o jejich návrat do běžného života. 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou ženy a muži ve věku od 27 let do 64 let, s chronickým onemocněním, 

kteří jsou schopni částečné sebeobsluhy a díky své momentální nepříznivé sociální situaci 

potřebují podporu Domova pro sociálně potřebné. 

Službu nemůžeme poskytnout: 

• osobám v akutní závislosti na alkoholu a návykových látkách 

• osobám s těžkým tělesným postižením s ohledem na to, že objekt není bezbariérový 

• osobám, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života, hrubě narušují 

mezilidské vztahy, ohrožují sebe nebo ostatní klienty 

 

Zásady poskytované služby 

Individuální přístup -  s důrazem na potřebnou míru podpory a pomoci klienta. 

Úcta k člověku -  projevovaná citlivým a chápavým přístupem. 

Podpora směřující k vytvoření nezávislosti na poskytované službě – možnost žít způsobem 

co nejvíc podobným běžnému způsobu života. 

Zachování maximálního soukromí – mlčenlivostí a ochranou osobních údajů. 

Loajalita a týmový duch v organizaci -  jednotné vystupování a vzájemná podpora na cestě 

k cílům klienta i organizace. 

 

 

 



ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE 

Způsob podání žádosti: 

Všem zájemcům o naši službu doporučujeme, aby se k nám nejdříve přijeli podívat a 

seznámili se s prostředím, s podmínkami služby, s právy a povinnostmi klienta a s Domácím 

řádem. Zájemce má možnost se rozhodnout, zda je pro něj služba vhodná a poté podat 

žádost. K žádosti dokládá žadatel lékařskou zprávu. Pokud je kapacita zařízení naplněna, je 

žádost zařazena do pořadníku žadatelů. Po uvolnění místa je žadatel vyzván k nástupu do 

služby. 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována: 

• Služba je poskytována v budově bývalého zámku a v domech obklopujících zámek. 

• K areálu náleží rozsáhlý park, zahrady, skleník a hospodářské zázemí. Areál se nachází ve 

středu obce. 

• Pokoje jsou vybaveny postelí, nočním stolkem, skříní, stolem, židlemi. Klient má možnost 

si pokoj vybavit vlastním nábytkem, obrazy a pod…  Všechno vybavení a prádlo, které si 

klient přiveze, musí být čisté a bez parazitů.  

• V přízemí budovy pro ženy jsou čtyři jednolůžkové pokoje, společenská místnost, 

kuchyňka a zázemí pro zaměstnance. Sociální zařízení je společné. V patře jsou službě 

vyčleněny dva jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový. V patře také bydlí dobrovolníci, 

zaměstnanci, případně návštěvníci zařízení. Sociální zařízení je společné. 

• V budově pro muže jsou v přízemí dva dvoulůžkové pokoje pro službu, společenská 

místnost, kuchyňka a společné sociální zařízení. V patře jsou pokoje pro kněze a pokoj pro 

návštěvy nebo dobrovolníky. 

 

Úhrada: 

Úhrada za ubytování 130 Kč/den tedy 3900 Kč/měsíc.  

Úhrada za stravu 60 Kč/den, v případě nácviku vaření nákup surovin v této hodnotě a za 

podmínky dodržování společného řádu. 

Fakultativní služby: cesta na jednání s úřady nebo k lékaři autem poskytovatele dle 

aktuálního vnitřního předpisu. 

 

 

 

 

 


