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A. SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Uveďte, jaké činnosti sociální služby požadujete.(podle Vámi zvolené služby bod 1, části 1 žádosti o 
poskytnutí sociální služby) Uveďte ANO, i pokud požadujete pouze jednu z výčtu možností dané činnosti. 

 domov pro osoby se zdravotním postižením: ANO-
NE 

a) Poskytnutí ubytování: 
1. poskytnutí ubytování 
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 

 

b) Poskytnutí stravy: 
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel 

 

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;  
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh 
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 

 

d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
3. pomoc při použití WC, 

 

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 
1. pracovně výchovná činnost, 
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 
4. volnočasové a zájmové aktivity, 

 

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

 

g) Sociálně terapeutické činnosti; 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

 

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 

 chráněné bydlení:  

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; 
1. pomoc s přípravou stravy 
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel 

 

b) Poskytnutí ubytování; 
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,  
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 

 

c) Pomoc při zajištění chodu domácnosti; 
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 
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2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami, 

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, 
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 
4. podpora v oblasti partnerských vztahů, 
5. při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu, 

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na 

orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, 
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

 

f) Sociálně terapeutické činnosti; 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

 

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

 

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC. 

 

 Odlehčovací služba  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
3. pomoc při použití WC, 

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování, 
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, 

 

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby: 
1. ubytování, 
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a 

volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné 
navazující sociální služby a doprovázení zpět, 
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2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

f) sociálně terapeutické činnosti: 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

 

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
2. podpora při zajištění chodu domácnosti. 

 

 Podpora samostatného bydlení  

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 
 2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti, 
 3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 
 4. pomoc se zajištěním stravy, 
 5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po 
malování, 
 6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami, 

 

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
 1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině, 
 2. pracovně výchovná činnost s dětmi, 
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 
 5. podpora v oblasti partnerských vztahů, 
 6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu, 

 

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a 
doprovázení zpět, 
 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové 
aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, 
 3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského 
prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 

 

d) sociálně terapeutické činnosti: 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

 

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 
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 Sociálně terapeutické dílny: ANO-
NE 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:   
1. pomoc při běžných úkonech osobní hygieny 

 

 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování,  
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,  

 

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začleňování: 

1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku, 

 

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností: 
1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních 

schopností a dovedností,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím. 

 

Výběr z pracovních činností v rámci služby sociálně terapeutické dílny 

Činnost/  
místo poskytování 

popis terapeutického programu / na co je zaměřen, co se uživatel 
naučí, v čem zdokonalí 

ANO 
- NE 

keramická dílna 
Domek KOLDA – 
Žampach, Obchůdek - 
Letohrad 

Práce s keramickou hlínou a související (malování, glazování, zdobení), 
rozvoj jemné motoriky, manipulace s jednoduchými nástroji, rozvoj tvůrčího 
myšlení a estetického vnímání, vnímání potřeby spolupráce a kolektivní 
práce (navazující úkony); 

 

výtvarná dílna Domek 
JOHANA – Žampach, 
Obchůdek - Letohrad 

Výtvarné práce na drobných dekoračních předmětech, rozvoj jemné 
motoriky, zpracování skla, výroba vonných svící, malování, kresba, rozvoj 
jemné motoriky, manipulace s jednoduchými nástroji, rozvoj tvůrčího 
myšlení a estetického vnímání, vnímání potřeby spolupráce a kolektivní 
práce (navazující úkony); 

 

tkalcovská dílna 
Obchůdek - Letohrad 

Práce na tkalcovském stavu a při zpracování pletací příze;  

pomocné 
hospodářství – 
zahrada Zahrada - 
Žampach 

Pěstitelství, příprava sadby, údržba zeleninové a ovocné zahrady, péče o 
rostliny ve výsadbě, ve fóliovníku. Manipulace s nástroji (zahradní 
technika), kolektivní práce; 

 

pomocné 
hospodářství – chov 
zvířat Stáje - Žampach 

Péče o hospodářská a drobná domácí zvířata (tč. koně, osel, králíci), méně 
namáhavá fyzická práce, rozvoj smyslů a vnímání, rozvíjen je i pozitivní 
vztah k živé přírodě; 

 

údržba zeleně, práce 
v parku Areál 
Žampach 

Údržba zeleně, travních ploch a místních komunikací a veřejných prostor 
(sekání, hrabání a sušení trávy, zametání, hrabání listí, úklid sněhu), 
používání a manipulace s jednoduchými nástroji 

 

 

 
Datum a podpis …………………………………… 


