
 

 

Domov pod hradem Žampach 
Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé (SSDD) 

ve službě: domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) 
a odlehčovací službě (OS) 

 

 

Základní informace o službě SSDD: 
 
Co je cílem této specializované služby ? 
Cílem služby je poskytovat uživateli individuální a odbornou podporu v překonávání 
projevů náročného chování a umožnit mu tak dle jeho možností vést důstojný a z jeho 
pohledu co nejspokojenější způsob života. 
V případě odlehčovací služby je cílem také dočasně zastoupit v péči osobu blízkou a 
vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. 

 
Jaká je cílová skupina této specializované služby ? 
Služba se poskytuje osobám od 7 do 26 let s mentálním postižením, případně s mentálním 
postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je určena pro tyto 
osoby s poruchami komunikace – sociální interakce a poruchami autistického spektra (PK-
SI-PAS). Tyto osoby  potřebují  vysokou  míru  kvalifikované  individuální  podpory  
během  celého  dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat běžné pobytové 
služby DOZP a OS. Služba  je určena také těmto osobám s nařízenou ústavní nebo 
ochrannou výchovou. 

 
V chování těchto osob se objevují některé z následujících příznaků: 

 náročné chování není pouze krátkodobým stavem, ale stavem dlouhodobým, který se již 
ukázal jako neřešitelný v domácím prostředí nebo v běžném pobytovém zařízení (školské 
nebo zařízení sociálních služeb) 

 z dřívějších zkušeností je zřejmé, že osoba potřebuje pro zmírňování náročného chování 
celodenní přítomnost individuální kvalifikované asistence 

 chování osoby je výrazně narušující nebo vylučující pro kolektivní soužití 
 vyskytuje se verbální nebo fyzická agrese nebo autoagrese různé intenzity a zaměření: 

 agrese vůči lidem 
 agrese vůči zvířatům 
 agrese vůči hmotnému prostředí 

 vyskytují se pro okolí těžko přijatelné projevy chování: 
 záchvaty vzteku 
 utíkání, toulání 
 nezvladatelný křik 
 rušivé stereotypní chování a rituály 
 obtěžující sexuální chování 
 poruchy spánku s obtěžujícím nočním chováním 
 náročné chování v oblasti přijímání potravy a vylučování 

a další 
 

Pro umístění do specializované služby vyhodnocujeme přítomnost jednotlivých příznaků 
chování u konkrétní osoby a sledujeme je v jejich celkovém obraze, komplexně. Sociální 
šetření  a  hodnocení  pro  umístění  dítěte  do celoročního  pobytu  (do  služby  DOZP)  se 
provádí vždy ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD),  ev. ve 
spolupráci se sociálním pracovníkem obce s rozšířenou působností (ORP). 

 
V Žampachu dne 22.2. 2017 
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