Cíle služby
Dlouhodobý cíl
Prostřednictvím nabízených aktivit a činností rozvíjet
individuální dovednosti a schopnosti klientů tak, aby
dosáhli co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti na
službě.
Krátkodobé cíle
Pro naplnění dlouhodobého cíle jsme vytyčili krátkodobé cíle.
•

Vést uživatele k samostatnosti
práci

při běžné domácí

•

Vést uživatele k samostatnému jednání a chování s
následným využitím veřejných služeb.

•

Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby a
vztahy s rodinnou a blízkými osobami

Nejsme schopni poskytnout službu osobám z vymezené cílové
skupiny:

zapojit do rozhodování o sobě samém a řešení jeho
životních situací.

• jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérově upravené
prostory

3. Respektování potřeb a individuality - pracovník
respektuje klienta jako rovnocenného partnera, který má
své důležité místo v našem světě, se všemi jeho
občanskými právy a povinnostmi, včetně odpovědnosti
za vlastní jednání v míře dané jeho postižením. V centru
pozornosti je uživatel, který zná svá práva a povinnosti a
poskytuje se mu nezbytná míra podpory. Nechceme se
pokoušet přizpůsobovat naše osoby službám, které
poskytujeme, ale naopak se snažíme, služby, které
osobám nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám.

Neposkytujeme sociální služby osobám, jejichž zdravotní stav
vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby, a to z důvodu:
• jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve
zdravotnickém zařízení – např. speciální přístrojové vybavení,
speciální úpravu diety
• které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z
důvodu akutní infekční nemoci vyžadující zvýšené
hygienicko-epidemiologické nároky – např. přenosné
pohlavní nemoci, tuberkulózu, hepatitidu apod.
• přidružené duševní poruchy, při kterých by svým
problémovým chováním závažným způsobem narušovaly
kolektivní soužití – např. osoby vyžadující zvýšené personální
nároky na zaměstnance, upravené prostorové podmínky jež
nelze v prostorách služby zajistit a specializovaný přístup
zaměstnanců s ohledem na zvládání problémového chování.
Výše uvedené zdravotní stavy jsou posuzovány na základě
vyplněného tiskopisu Vyjádření lékaře.
Základním limitem naší cílové skupiny osob je, zda jsme dané
osobě schopni poskytovat odpovídající služby, což v našem pojetí
znamená, že kvalita a možnosti poskytovaných služeb vychází
z podmínek našeho zařízení, které je jen částečně bezbariérové.
Zásady poskytování služby

Okruh osob
Poskytujeme sociální službu osobám s vrozeným mentálním
postižením, popř. osobám s přidruženými tělesnými či
smyslovými vadami, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
Věková struktura cílové skupiny jsou osoby mužského pohlaví
ve věku 18 let až 64 let.

1. Ochrana práv uživatelů - zaměstnanci při výkonu své
práce respektují základní lidská práva osob. Zaměstnanci
se řídí etickým kodexem.
2. Podporování svobodné volby a rozhodování uživatelů –
jsou vytvářeny takové podmínky, ve kterých osoby mají
možnost uplatňovat vlastní vůli, jednat dle svého
svobodného rozhodnutí a s porozuměním důsledku své
volby. Klient podle úrovně svých možností
spolurozhoduje a také se spolupodílí na poskytování
podpory a péče. Pracovník hledá způsoby, jak klienta

4. Týmová spolupráce pracovníků - zaměstnanci si plně
uvědomují důležitost týmové spolupráce, zejména s
rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi, navázání
kontaktu se společenským prostředím, spolupráce při
individuálním plánování služby uživatele, rovný přístup,
respekt a pozitivní myšlení. Pracovník je zodpovědný za
každý svůj profesionální čin. V rámci výkonu povolání má
profesionální odpovědnost a prioritou je zájem o klienta
před osobními zájmy.
5. Umožnění přirozeného rizika při rozhodování uživatele pracovník ponechává uživateli právo na přiměřené riziko,
zabezpečí všechny předvídatelné okolnosti, které mohou
být pro uživatele ohrožující. Rizikové situace jsou
nedílnou součástí života každého člověka, bez nich by
lidé byli ochuzeni o nejrůznější zkušenosti, budování
sebevědomí či zodpovědnost za sebe. Snahou je vyvážit
míru svobody uživatele na jedné straně a na druhé straně
míru přijatelného rizika.
6. Autonomie uživatele – naši snahou je podpora uživatele,
která je vedená takovým způsobem, aby se co nejvíce
podpořila možnost snižování závislosti uživatele na naší
službě.

Kapacita služby
Domov Paprsek poskytuje sociální službu 60 osobám mužského
pohlaví. Sociální péče je poskytována po dobu 24 hodin v
rezidenčním zařízení s celoročním provozem v obci Olšany v
regionu okresu Šumperk.

Domov Paprsek Olšany,
příspěvková organizace
Nabízíme tyto služby:
•

Ubytování

•

Stravování

•

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu

•

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu

•

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

•

Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím

•

Sociálně terapeutické činnosti

•

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

•

Sociální poradenství

Olšany 105, 789 62
Tel: 583 247 212
http: www.domovolsany.cz
e-mail:koubkova@domovolsany.cz
Poslání
Posláním Domova Paprsek, p. o. je poskytovat pobytovou
sociální službu osobám s vrozeným mentálním postižením,
popř. osobám s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami,
které se nachází v nepříznivé sociální situaci a potřebují
každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich
individuálně určených potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti
tak, aby využili své získané schopnosti a dovednosti i v
prostředí mimo sociální službu.
Poskytovatel je příspěvkovou organizací, která je zřízena
Olomouckým krajem, a to i zřizovací listinou, která vymezuje
hlavní účel a předmět činnosti, vymezuje majetek a majetková
práva, a v obecné rovině také poskytované sociální služby

