
 

 

Popis realizace poskytované sociální služby 

Poskytovatel 
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov 

Statutární zástupce 
PhDr. Svatopluk Aniol 

Druh sociální služby 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Název a místo poskytování sociální služby, kapacita  
Domov Jandova – kapacita 54 klientů 

 Domek Jandova, Jandova 3024/4, Ostrava-Zábřeh 

 Domek Syllabova, Syllabova 3038/36, Ostrava-Vítkovice 

 Domek Rošického, Evžena Rošického 1284/62, Ostrava-Svinov 

 Domek U Rourovny, U Rourovny 1285/20, Ostrava-Svinov  

Veřejný závazek 

Posláním Domova Jandova je poskytovat lidem s mentálním postižením celodenní podporu a 
pomoc, kterou potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a individuálním potřebám a 
nelze ji zajistit využitím terénních nebo ambulantních služeb. 

C í l e : 

 Cílem služby je klient, který podle svých možností a schopností: 
- rozvíjí nebo udržuje svou soběstačnost v oblasti péče o vlastní osobu  

(při osobní hygieně, oblékání a obouvání, stravování, samostatném pohybu, v komunikaci, 
orientaci v prostředí, péči o zdraví) 

- rozvíjí nebo udržuje stávající schopnosti a dovednosti v základních oblastech běžného 
života  
(v péči o domácnost; při hospodaření s penězi, nakupování, vzdělávání se; v samostatném 
rozhodování) 

- rozvíjí a udržuje přirozené mezilidské vztahy  
(upevnění kontaktu s rodinou, vrstevníky, přáteli; navazování nových vztahů) 

- tráví aktivně volný čas, využívá běžně dostupné služby a začleňuje se do komunity 
(časté změny prostředí – domek, zahrada, park, cukrárna atd., volnočasové a zájmové 
aktivity; využívání návazných služeb; místní obchod, kadeřník, knihovna, cukrárna, kino, 
kulturní a sportovní akce; cestování MHD; návštěvy zdravotnických služeb -  lékař, 
rehabilitace, lékárna a veřejných institucí – úřad, pošta atd.)  
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C í l o v á   s k u p i n a : 

Domek Syllabova 
Děti, mládež a mladí dospělí ve věku 7 – 21 let (nově přijímáni klienti do 18 let) se středně 
těžkým a těžkým mentálním postižením i s přidruženým kombinovaným postižením (tělesné, 
smyslové, prvky autismu) v nepříznivé sociální situaci způsobené zdravotním znevýhodněním.  

Domek Jandova, Domek E. Rošického, Domek U Rourovny 
Dospělí lidé se středně těžkým a těžkým mentálním postižením i s přidruženým kombinovaným 
postižením (tělesné, smyslové, prvky autismu) v nepříznivé sociální situaci způsobené snížením 
nebo ztrátou soběstačnosti z důvodu zdravotního znevýhodnění.  

Z á s a d y : 

Partnerský přístup – klient je vždy rovnocenným partnerem, jehož práva a oprávněné zájmy 
respektujeme a zároveň ho podporujeme v jejich prosazování; dbáme na důstojný a empatický 
přístup. 

Respektování volby – respektujeme svobodnou vůli, potřeby a přání klienta; pracujeme s riziky, 
akceptujeme jejich přiměřenou míru, vždy s ohledem na zajištění bezpečného prostředí pro 
klienta. 

Individuální přístup – poskytujeme službu individuálně „na míru“ klientovi; při plánování a 
poskytování služby vycházíme z individuálních potřeb, přání a schopností klienta. 

Týmová spolupráce – při poskytování služby vzájemně spolupracujeme, dbáme na jednotný 
přístup ke klientům, společně v týmu plánujeme, realizujeme a hodnotíme průběh služby. 

Poskytování kvalitní a odborné služby – služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem,  
který se průběžně dále vzdělává. Snahou Domova je neustálé zvyšování kvality služby (např. 
formou kontrolní činnosti, konzultací, supervizí, auditů). 

Základní činnosti 

Sociální služba poskytuje tyto základní činnosti: 

Ubytování – ubytování je poskytováno ve čtyřech domcích, rozdělených do domácností. Tři 
domky mají po dvou domácnostech, jeden domek (domek Jandova) má tři domácnosti. V každé 
domácnosti jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, samostatná koupelna, WC, kuchyňka, 
obývací pokoj. Součástí každého domku je zahrada. K ubytování patří i zajištění úklidu, praní a 
drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Ošetřovatelská a rehabilitační péče 
je poskytována prostřednictvím zaměstnanců organizace. 

Stravování – je zajištěno 5x denně stravovacím provozem externího poskytovatele sociálních 
služeb. Strava může být racionální nebo dietní (redukční, šetřící, diabetická, výživná, bezmléčná 
atd.). Možné je také podávat stravu mletou, mixovanou či jinak individuálně přizpůsobenou. 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - poskytujeme pomoc či podporu při 
oblékání, svlékání a obouvání, pomoc se správným výběrem oblečení; pomoc a podporu při 
přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, při použití speciálních 
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pomůcek; pomoc a podporu při podávání jídla a pití; pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším  prostoru. 

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytujeme  pomoc a 
podporu při úkonech osobní hygieny, včetně  mytí vlasů, úpravy nehtů, holení, stříhání nehtů atd.  

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – poskytujeme pracovně výchovnou činnost (např. 
nácvik a upevňování základů samostatnosti v sebeobsluze, podpora při přípravě jednoduchých 
jídel, úklidu, obsluze spotřebičů aj.), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností (např. nácvik jemné a hrubé motoriky, chůze a pohybu, nácvik 
komunikace a rozvíjení sociálních vztahů), vytváření podmínek pro zajišťování přiměřeného 
vzdělávání nebo pracovního uplatnění (podpora při školní přípravě, doprovod do školských 
zařízení, podpora při získávání návyků souvisejících s pracovním procesem), volnočasové a 
zájmové aktivity (podpora při výběru a realizaci aktivit dle zájmu klienta).  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - poskytujeme podporu a pomoc při 
využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (např. návštěva obchodu, pošty, lékaře, 
lékárny, restaurace), pomoc a podporu při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou (např. 
komunikace s rodinou, blízkými), pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální 
začleňování osob (např. doprovod při procházkách, kulturní a sportovní akce, cestování MHD). 

Sociálně terapeutické činnosti – nabízíme a zajišťujeme např. muzikoterapii, ergoterapii, 
relaxační místnost snoezelen, techniky z konceptu bazální stimulace, techniky z Teacch programu 
(metoda péče o lidi s poruchou autistického spektra, založená na společném působení 
individuálního přístupu, vizualizace a struktury), návazné služby a terapie mimo Domov. 

Pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 
– poskytujeme základní sociální poradenství (poskytování informací přispívajících k řešení 
osobních záležitostí), pomoc a podporu při vyřizování sociálních dávek, při podávání žádostí, při 
jednání s úřady, s odbornými lékaři apod. 

Pracovní postupy zaručující řádný průběh služby 

Pracovníci se při poskytování služby řídí vnitřními předpisy organizace (řády, plány, směrnice, 
příkazy, pokyny a metodické postupy ředitele) a vnitřními předpisy Domova (standardy, pracovní 
postupy, pokyny, zápisy z porad). 

Pravidla pro uplatňování vlastní vůle 

Pracovníci podporují klienta v uplatňování vlastní vůle a rozhodování o každodenních 
záležitostech svého života.  

Podporují klienta k samostatnému rozhodování nebo k rozhodování s podporou v případech, kdy 
klient potřebuje s rozhodováním pomoci. Pro klienta, který má ztíženou schopnost verbálně 
komunikovat a může mít potíže s uplatněním vlastní vůle, používají pracovníci prostředky 
alternativní a augmentativní komunikace, vlastní pozorování, empatii, znalosti o klientovi a jeho 
potřebách, jednání s osobami, které klienta znají. 
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Příklady situací, ve kterých se klient může sám nebo s podporou pracovníka rozhodnout: 
- Kdy vstane, kdy půjde spát (s ohledem na školní docházku) 
- Co si oblékne (v případě potřeby s podporou pracovníka) 
- Kdy bude jíst (s ohledem na dobu, kdy se strava vydává) 
- Jakou stravu si vybere (podle vlastní chuti) 
- Jaký si zvolí účes, jakou bude mít délku vlasů 
- Jak bude trávit volný čas  
- Jak si dovybaví a vyzdobí pokoj 
- Jestli si zamkne osobní věci do nočního stolku 
- Zda si bude zamykat pokoj 
- Zda se zamkne při použití toalety 
- Zda podá podnět, připomínku, stížnost 
Pracovník spolupracuje s klientem na naplňování jeho cílů a potřeb obsažených v 
individuálním plánu a respektuje přitom klientovo přání a rozhodnutí. Pokud má klient přání, 
které je podle pracovníka rizikové, pracovník jej na rizika upozorní, ale rozhodnutí nechá na 
klientovi. 

Příklady oblastí, ve kterých může být vlastní vůle omezena: 
- Přihlašování, odhlašování stravy – odhlásit/přihlásit stravu lze pouze v pracovních dnech 

a to 2 pracovní dny předem do 8.00 hodin. 
- Volba ubytování – klient má pouze částečnou možnost ovlivnit výběr spolubydlícího na 

pokoji a v domácnosti, záleží na aktuální situaci v domku. 
- Rizikové oblasti – pohyb mimo areál, používání elektrospotřebičů apod. Identifikujeme 

konkrétní rizikové činnosti klienta a stanovíme přiměřený stupeň podpory v konkrétní 
situaci. 

- Klient se chová tak, že svým chováním může přímo ohrozit svoje zdraví a život nebo zdraví 
a život jiných osob. 

Pravidla pro ochranu klientů před předsudky a negativním hodnocením 

Předsudek je úsudek či názor, který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění 
či předpokladu. Obvykle vychází ze stereotypů, neoprávněného zobecnění nebo zjednodušení 
zkušenosti. 
Představu o tom, jací jsou klienti naší služby, vytváří to, jak o klientech hovoříme, jak s klienty 
hovoříme a jak se k nim chováme. 

Pravidla pro komunikaci s klientem: 
- Klientům naší služby vytváříme podmínky pro to, aby mohli žít aktivní a plnohodnotný 

život, jako jejich vrstevníci.  

- Známe práva klientů a chráníme je.  

- Zajímáme se o klienty, bereme je vážně a respektujeme jejich osobnost, schopnosti a 
prožívání.  

- Ke klientům se chováme slušně, netykáme jim, pokud si to výslovně nepřejí, nehovoříme 
a nejednáme s nimi jako s malými dětmi.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asudek
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1zor
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edpoklad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
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- Nehovoříme o klientech v jejich přítomnosti jako o třetí osobě, nepoužíváme nevhodná 
oslovení, přezdívky a vulgarismy.  

- Podporujeme klienty při vyjadřování svých přání a potřeb. Uvědomujeme si, že pracujeme 
s lidmi, kteří mají své potřeby a přání, stejně jako my.  

- Eliminujeme nepříznivé průvodní jevy spojené se zdravotním postižením, např. ukládáme 
inkontinenční pomůcky mimo viditelná místa, při osobní hygieně a výměně pomůcek 
dbáme na intimitu a důstojnost klienta, při vstupu do pokoje klienta klepeme.  

- Usilujeme o to, aby život klientů v Domově byl co nejpřirozenější. Klient  si určuje dobu 
vstávání, jídla, hygieny, nosí domácí oblečení, na noc se převléká do pyžama; program 
volnočasových aktivit přizpůsobujeme přáním klientů. 

- Pomáháme klientům, aby v domku i na veřejnosti vystupovali upraveni a vzbuzovali úctu, aby 

nedávali podnět ke vzniku předsudků či negativního hodnocení. Dbáme na to, aby oděv 
klienta byl čistý, vhodně zvolený a upravený. Oděv klientů neoznačujeme jménem. 

- Klienty představujeme druhým lidem jménem, nikoliv diagnózou, pro komunikaci s nimi 
hledáme silné stránky klientů; nepopisujeme klienty, ale představujeme je.  

- Při doprovodu klienta např. do obchodu, kina, restaurace, k lékaři se nejednáme 
automaticky za klienta, necháme ho samostatně vybrat a zaplatit si nákup, u lékaře mu 
dáme prostor vyjádřit své obtíže apod., pracovník klientovi pomáhá dle potřeby.  

- Svým oblečením nedáváme najevo příslušnost k personálu (pracovní oděvy jsou různé, 
v různých barvách), na veřejnosti s klienty nepoužíváme pracovní oděv.  

- Pokud se o klientech vyjadřujeme na veřejnosti, hodnotíme je pozitivně, nevyvoláváme v 
druhých lidech soucit a představu závislosti klientů na sociální službě, snažíme se vyvracet 
případné negativní předsudky a nepodporovat je.  

- Podporujeme klienty v aktivní účasti na společenských aktivitách organizovaných v Domově i 
mimo Domov; jejich dovednosti, schopnosti, a zájmy prezentujeme v médiích, tisku a na 
webových stránkách. 

- Klienty představujeme v médiích pouze s jejich výslovným souhlasem a v situacích důstojných 
a smysluplných.  

- Přiměřeně zasáhneme v situacích, kdy bude klient terčem zesměšňujícího a ponižujícího 
jednání a chování ze strany jiných osob.  

Pravidla pro komunikaci s veřejností: 

- Jsme otevřenou službou - umožňujeme dobrovolnickou činnost v Domově, odbornou praxi 
studentům odborných škol a stáže zaměstnancům jiných poskytovatelů sociálních služeb. 
Exkurze jiným institucím umožňujeme pouze výjimečně, s ohledem na ochranu soukromí 
klientů. 

- Organizace pravidelně seznamuje veřejnost s děním v Domově. Pořádá akce, aby se  život 
klientů přiblížil veřejnosti (prezentace organizace v tisku, aktualizace webových stránek, 
zahradní slavnosti apod.). 

- Pracovníci hovoří o Domově pozitivně, aby nepoškodili jméno organizace. 
- Pracovníci dodržují Etický kodex organizace. 


