
 

 
ZÁKLADNÍ POPIS – PROFILY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP) 
místo poskytování zámecký areál v obci Žampach, přilehlé Domky ve stráni Žampach 
doba poskytování nepřetržitě 
forma služby pobytová 
cílová skupina osoby s mentálním postižením, případně s mentálním postižením s přidruženým tělesným nebo 

smyslovým postižením od 3 let věku 
profil služby Smyslem služby je udržení a rozvoj schopností osoby se zdravotním postižením tak, aby mohla 

vést v maximálně možné míře běžný způsob života. Služba nabízí ubytování, stravování, pomoc 
při hygieně a sebeobsluze, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při obstarávaní osobních 
záležitostí, ošetřovatelskou zdravotní péči. Poskytuje se osobám, které nemají možnost pomoci 
v rodině nebo prostřednictvím ambulantních nebo terénních služeb. 

 

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB) 
místo poskytování byty ve městě Letohrad a Žamberk 
doba poskytování nepřetržitě 
forma služby pobytová 
cílová skupina osoby s mentálním postižením, případně s mentálním postižením s přidruženým tělesným nebo 

smyslovým postižením od 19 let věku 
profil služby Smyslem služby je pomoci osobě vést v maximálně možné míře běžný způsob života v prostředí 

běžných  domácností  mimo  velké  zařízení  sociálních  služeb;  služba  je  proto  zaměřena  na 
udržování a prohlubování praktických dovedností při zajišťování chodu domácnosti, při 
hospodaření s finančními prostředky, při rozhodování o sobě samém, při rozvoji pracovních 
návyků a při využívání veřejných služeb. Poskytuje se osobám, které nemají možnost pomoci 
v rodině nebo prostřednictvím ambulantních nebo terénních služeb. 

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS) 
místo poskytování zámecký areál v obci Žampach 
doba poskytování nepřetržitě 
forma služby pobytová 
cílová skupina osoby s mentálním postižením, případně s mentálním postižením s přidruženým tělesným nebo 

smyslovým postižením od 3 let věku 
profil služby Smyslem služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o zdravotně postiženou osobu a 

vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. Účelem není trvale převzít péči o zdravotně 
postiženou osobu, ale dočasně rodině v této péči vypomoci s předpokladem návratu této osoby 
zpět do rodiny; jedná se o krátkodobé pobyty. 

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (PSB) 
místo poskytování ve vlastní domácnosti osoby 
doba poskytování Po – Ne (07:00 – 19:00) 
forma služby terénní 
cílová skupina osoby s mentálním postižením, případně s mentálním postižením s přidruženým tělesným nebo 

smyslovým postižením od 19 let věku 
profil služby Smyslem služby je pomáhat osobám se zdravotním postižením žít v běžném prostředí vlastní 

domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení tak, aby jejich domácnost byla funkční a 
nepotřebovaly využít pobytových sociálních služeb. 

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA (STD) 
místo poskytování zámecký areál v obci Žampach, náš obchůdek v Letohradu 
doba poskytování Po – Pá (08:30 – 14:30) 
forma služby ambulantní 
cílová skupina osoby s mentálním postižením, případně s mentálním postižením s přidruženým tělesným nebo 

smyslovým postižením od 19 let věku, které mají předpoklady pro vykonávání pracovní činnosti 
profil služby Smyslem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních 

návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením tak, aby se zvýšila její šance na 
uplatnění se na trhu práce a soběstačnost v běžném životě. 

http://www.uspza.cz/dozp-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim
http://www.uspza.cz/index.php?id=10596
http://www.uspza.cz/index.php?id=10817
http://www.uspza.cz/index.php?id=11031
http://www.uspza.cz/socialne-terapeuticka-dilna


 SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD) - služba DOZP a OS  
místo poskytování zámecký areál v obci Žampach – Na Výsluní 
doba poskytování nepřetržitě 
forma služby pobytová  (je součástí pobytové služby DOZP a OS) 
cílová skupina Služba se poskytuje osobám od 7 do 26 let s mentálním postižením, případně s mentálním 

postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, případně s 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. 
 profil 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. 
 
  

 

http://www.uspza.cz/specializovana-sluzba-pro-deti-a-mlade-dospele-ssdd

