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Nabídka služeb v Domově Jandova 
 

Domov Jandova v Ostravě-Zábřehu je celoroční pobytové zařízení. Našim posláním je 
poskytovat klientům pomoc a podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. 

Sociální služba je určena dětem, mládeži a mladým dospělým s mentálním postižením ve 
věku 7-26 let. Služba je poskytována 23 klientům v celoročním, nepřetržitém provozu. 
Z důvodu procesu transformace zařízení je příjem nových klientů zastaven.  

V rámci našich služeb nabízíme především: 

Ubytování 

 ubytování, 

 úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení. 

Stravování 

 celodenní strava – 5 jídel denně (snídaně, svačina, oběd, přesnídávka, večeře), 

 strava je sestavována dle zásad racionální výživy pro děti, je pestrá a rozmanitá. 

Pomoc (podpora) při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 při oblékání a svlékání, 

 při přesunu na lůžko nebo vozík, vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, 

 při podávání jídla a pití, 

 při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 

Pomoc (podpora) při osobní hygieně 

 při úkonech osobní hygieny, 

 při základní péči o vlasy a nehty, 

 při používání WC. 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

 vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání (zajištění povinné školní 
docházky), 

 zajištění volnočasových a zájmových aktivit. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 pomoc (podpora) při využívání běžně dostupných služeb (vycházky, nakupování, 
cestování MHD…), 

 pomoc (podpora) při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, 

 pomoc (podpora) při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

Sociálně terapeutické činnosti 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociálních začleňování osob. 

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

Základní sociální poradenství. 
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Zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče 

 denně poskytována ošetřovatelská péče – zajištěná všeobecnými sestrami, 

 zajištění základní a odborné lékařské péče, 

 bazální stimulace, polohování, atd., 

 individuální léčebná tělesná výchova, 

 zajištění speciálních pomůcek. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


