základní prohlášení

Domova Svatý Jan
služba „domov pro osoby se zdravotním
postižením“
poslání služby:
Poskytování sociálních služeb, které spočívají v dlouhodobé podpoře, pomoci a péči svým uživatelům
s cílem naplňovat jejich individuální zájmy, potřeby a přání tak, aby žili co možná nejběžnějším
způsobem života.

cíle služby:
Vytvářet důstojnou životní úroveň s ohledem na individuální potřeby uživatelů zajištěním ubytování
umožňující soukromí, stravování s možností výběru, volnočasových aktivit s možností výběru, podpory
a poskytnutí péče adekvátní rozsahu postižení, podpory a pomoci v sociálně právních a finančních
otázkách.
Adekvátní mírou podpory a pomoci rozvíjet osobnost našich uživatelů nabídnutím aktivit, které směřují
k co největší samostatnosti v sebeobsluze, v činnostech spojených s chodem domácnosti,
v činnostech, které rozvíjejí pracovní dovednosti, ve využívání volného času, v rozhodování o svém
životě formou celoživotního vzdělávání.
Snažit se o zařazování uživatelů do běžné společnosti a odbourávání bariér mezi společností a lidmi
s mentálním postižením využíváním místní vztahové sítě, služeb a místních zdrojů, zaměstnáváním
uživatelů na volném trhu práce, využíváním nabídek společenských akcí a aktivit v obci a okolí,
hledáním možností bydlení uživatelů mimo Domov Svatý Jan, podáváním podnětů k přehodnocování
ke způsobilosti k právním úkonům, otevíráním Domova Svatý Jan veřejnosti.

zásady (principy) služby:
Respektování práv uživatelů, dodržování etického kodexu pracovníka sociálních služeb,
respektování individuálních potřeb uživatelů, týmová spolupráce, flexibilita služeb, respektování volby
uživatele, odbornost poskytovaných služeb.

okruh osob, kterým je služba určena:
Dospělé osoby s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým.
Služba není určena osobám, které vyžadují trvalou odbornou zdravotní péči / osobám se sociálně
patologickými rysy, které nejsou schopny žít v komunitě / osobám, které v důsledku své psychiatrické
diagnózy a poruchám chování ohrožují sebe nebo své okolí / osobám bez mentálního postižení v
těžké životní situaci.
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služba „odlehčovací služby“
poslání služby:
Dočasné poskytnutí pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

cíle služby:
Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a udržet přirozené sociální vztahy
a vazby uživatele.

zásady (principy) služby:
Individuální přístup, rovnoprávný vztah, respektování volby uživatele, zachování důvěrnosti informací,
ochrana osobních údajů uživatele, profesionální přístup a odbornost poskytované služby.

okruh osob, kterým je služba určena:
Dospělé osoby s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým.

služba „podpora samostatného bydlení“
poslání služby:
Posláním této služby je podpora soběstačnosti dospělých osob s mentálním postižením tak, aby
mohli samostatně bydlet v přirozeném prostředí místní komunity.

cíle služby:
Uživatel služby žije v běžném prostředí ve vlastní domácnosti a s podporou zvládá nároky
samostatného bydlení. Uživatel navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a vazby.

zásady (principy) služby:
Individuální přístup, rovnoprávný vztah, respektování volby uživatele, zachování důvěrnosti informací,
ochrana osobních údajů uživatele, profesionální přístup a odbornost poskytované služby.

okruh osob, kterým je služba určena:
Dospělé osoby s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým.

dle platných vnitřních materiálů Domova Svatý Jan sestavil: Vlasta Kott
platnost od: 13.6.2016
pzn. tento dokument plně nahrazuje původní dokument „Základní prohlášení Domova Svatý Jan“ ze
dne 7.1.2014
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