
 

                     

 

 

Základní veřejné prohlášení 

Domova sociálních služeb Slatiňany 
 

 

 

 
 Druh sociální služby           Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

  

 

 

 Poslání sociální služby        

 

Motto: „Domov je tam, kde mohu být sám sebou a cítím se vždy 

v pohodě a v bezpečí“ 
 

Posláním služby je vytvoření příjemné rodinné atmosféry, která bude 

napomáhat k rozvíjení individuality každého uživatele a motivovat jej 

ke spolupodílení se na životě komunity.   

Přitom poskytnout takovou míru podpory, která zachovává a rozvíjí 

schopnosti a dovednosti uživatelů a může snižovat závislost na poskytované 

službě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slatiňanech dne 1. 7. 2019      Zpracoval kolektiv pracovníků DSS Slatiňany 
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Cíle služby 

 

Cíle: 

 být součástí fungující sociální sítě organizací poskytujících sociální 

službu lidem s mentálním (případně s kombinovaným) postižením 

 poskytnout uživatelům kvalitní ubytování s dostatečnou mírou jejich 

soukromí, individualizovanou péči a podporu v souladu s jejich 

potřebami,  

 snažit se o vytváření předvídatelného a bezpečného prostředí, pocitu 

zázemí a sounáležitosti s právem na přiměřené riziko, 

 podpořit všestranný rozvoj uživatelů, rozvíjet a udržet jejich samostatnost 

a soběstačnost, 

 zajistit potřebnou vzdělávací, zdravotní, rehabilitační a ošetřovatelskou 

péči s pomocí komunity anebo vlastními silami tam, kde není nabídka 

dostatečná,  

 podpořit samostatnost a vlastní aktivitu uživatelů v jejich volném čase 

v souladu s individuálními možnostmi a schopnostmi, 

 napomáhat rozvoji smysluplných vztahů uživatelů s vlastními rodinami  

a dalšími jim blízkými osobami a přáteli, 

 podporovat partnerské vztahy uživatelů,  

 rozvíjet a upevňovat otevřenost a spolupráci s veřejností. 

 

Rozvojový cíl:  

 

 v souladu s ekonomickými podmínkami a možnostmi zlepšovat 

postupnými úpravami ubytování v budově umístěné v ulici Klášterní 795. 
 

 

Principy poskytování služby 

 
Ve své každodenní práci vycházet z principů, které navazují na zásady 

uvedené v Etickém kodexu pracovníků DSS Slatiňany. Základní principy 

vyjadřují hodnoty našich pracovníků: 

 

Základní princip:  Ctít dodržování lidských práv uživatelů v každodenní práci 

 

Principy: 

 

 Dávat přednost partnerství a otevřené komunikaci  

 Prosazovat individuální přístup ke každému jednotlivému uživateli 

 Respektovat potřeby a práva každého jednotlivého uživatele 
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 Respektovat volbu uživatele, jeho právo rozhodovat se s porozuměním 

důsledkům svého rozhodnutí a poskytnout mu (jí) i právo na špatné 

rozhodnutí 

 Rozvíjet princip nezávislosti a samostatnosti, nabízet a poskytovat jen 

takovou pomoc a podporu, kterou uživatel skutečně potřebuje 

 Vlastním přístupem a příkladem se snažit o změnu vnímání uživatelů 

v komunitě a na veřejnosti 

 Promyšleně zvyšovat kvalitu a odbornost všech pracovníků DSS 

Slatiňany 

 

 

Cílová skupina 

 
Kapacita služby:  233 uživatelů   

 prioritně jsou přijímáni lidé s trvalým bydlištěm na území 

Pardubického kraje nebo kteří mají prokazatelné vazby na osoby 

blízké, zde žijící a jejichž akutní nepříznivou životní situaci nelze 

zajistit vhodnějším způsobem. 

 
Služba je určena:  

 dětem a mladistvým ve věku 3-18 let 

 mladým dospělým ve věku 18-26 let 

 dospělým lidem 

se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením  

a mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým 

a poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením, 

 DSS Slatiňany rovněž poskytuje službu výkonu ústavní nebo 

ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením. 

 

Služba není určena: 

 osobám s infekčními a parazitárními chorobami, tuberkulózou  

a pohlavními nemocemi v akutním stádiu,  

 osobám se závislostí na návykových látkách, 

 osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí, 

 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči  

ve zdravotnickém zařízení.   

 

 

Nabídka služeb 

 

a) ubytování, 

b) stravování s možností výběru, 
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c) úplná nebo částečná podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu a osobní hygieny, 

d) vzdělávací, aktivizační a volnočasové činnosti,  

e) zprostředkování kontaktu s komunitou a společenským prostředím,  

f) nabídka a podpora sociálně terapeutických činností,  

g) podpora a součinnost při vyhledávání pracovních příležitostí na volném 

trhu práce, 

h) podpora a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí, 

i) vytváření takového zázemí, které se co nejvíce přibližuje životu běžné 

populace. 

 

Místa poskytování sociální služby 

Služba je poskytována v  18 objektech ve Slatiňanech a okolí 

v nepřetržitém provozu, v širokém spektru asistence a v závislosti na 

individuálních potřebách uživatelů, na těchto adresách:  

Slatiňany: Klášterní 795, 841, 842, 843, Švermova 844, Vítězství 115 

(budova B), Škrovád - Souběžná 179, Škrovád 178, Presy 887 

Zaječice: Zaječice 379 

     Chrudim: Presy 1115, Hasičská 1425, Vaňkova 648, Obce Ležáků 859, 

Medlešice 224 

     Lány: Lány 108 

     Bylany: Bylany 152 

     Staré Jesenčany: Staré Jesenčany 135 

 

 

Popis jednotlivých objektů 

 

Budova na adrese Slatiňany, Klášterní 795:  

Jedná se o čtyřpodlažní, zcela bezbariérový objekt, který je vybaven  

2 výtahy (z toho 1 evakuační). K tomuto objektu přiléhá venkovní areál  

s okrasnou zahradou, altánem a sportovním hřištěm.  

Ubytování je poskytováno v jednolůžkových až třílůžkových pokojích 

uspořádaných do domácností. V každé domácnosti je ubytováno 8 – 9 uživatelů.  

V budově se nachází rovněž Centrum denních aktivit a stavebně k ní 

přiléhá dvoupodlažní bezbariérový blok, v němž je umístěno administrativní 

zázemí DSS Slatiňany, koupelový bazén, ordinace lékařů, rehabilitace  

a relaxační centrum. 
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Budova B v ulici Vítězství č. p. 115 ve Slatiňanech:  

Jedná se menší objekt sloužící k ubytování 14 uživatelů. Objekt  

je dvoupodlažní, umístěný v zahradě s parkovou úpravou, není bezbariérový.   

Svým obyvatelům poskytuje velmi kvalitní ubytování ve 3 relativně 

samostatných bytových jednotkách, ve dvou až třílůžkových pokojích.  

 

Domky rodinného typu č.p. 841 – 843 v ul. Klášterní a č. p. 844 v ul. Švermově 

ve Slatiňanech:  

Domky se nacházejí v rozsáhlé zahradě s parkovou úpravou a areálem  

pro ježdění na koni. Každý dům slouží 9 uživatelům, kterým nabízí komfortní 

ubytování v 1 až 2 lůžkových pokojích.  

Domky jsou dvoupodlažní, přízemí každého z nich je zcela bezbariérové  

a nachází se zde společenský obývací pokoj, jídelna, kuchyňské zařízení. 

Sociální zařízení je umístěno v přízemí i v patře. K domkům přiléhají zastřešené 

prostorné terasy.  

 

Domky rodinného typu  na adresách Slatiňany - Souběžná 179-Škrovád, Presy 

887, Škrovád 178; Zaječice, Zaječice 379; Chrudim - Presy 1115, Hasičská 

1425, Vaňkova 648, Medlešice 224, Lány 108, Obce Ležáků 859; Bylany, 

Bylany 152; Staré Jesenčany, Staré Jesenčany 135: 

Samostatně stojící nové přízemní dvojdomky, umístěné ve velkých 

oplocených zahradách, rozdělené do dvou domácností. Každá z domácností 

slouží k ubytování 4-6 uživatelů, kterým nabízí komfortní ubytování v 1 a 2 

lůžkových pokojích. Všechny domky splňují požadavky moderního bydlení.  

Domky jsou zcela bezbariérové. Každá domácnost má k dispozici 

společný obývací pokoj s jídelnou, kuchyňské a sociální zařízení. Součástí  

je také zastřešená terasa.  

 

Materiální a technické vybavení jednotlivých objektů odpovídá 

individuálním potřebám uživatelů a splňuje vysoké parametry na užitnost  

a estetiku. 

 

Kvalitní je i zázemí a podmínky pro práci personálu. 

 


