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Domov dobré vůle – Domov pro osoby se zdravotním postižením

Provozní doba:
Služba je poskytována celoročně, nepřetržitě. Pracovníci slouží dvanáctihodinové denní a noční 
služby v časech 7.00 – 19.00 a 19.00 – 7.00.

Cíl služby:
Cílem služby je, aby se uživatelé co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života a dosáhli 
maximální možné samostatnosti. Dopomáhat jim tak, aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, 
přání a možností uvnitř společnosti.

Zásady při poskytování služby:
• respektování práv a volby uživatelů
• individuální podpora
• profesionalita pracovníků
• podpora v samostatnosti
• týmová spolupráce

Rozsah poskytované služby:
1. Poskytnutí ubytování

• uživatelé jsou ubytování maximálně v třílůžkových pokojích vybaveným nábytkem. Každý 
uživatel má svou skříň i noční stolek s lampičkou. WC a koupelna je společná na chodbě, 
zvlášť pro muže a ženy. K dispozici je rozlehlá zahrada s altánem a bazénem.

2. Poskytnutí stravy 
• uživatelům je poskytnuta celodenní strava – snídaně a večeře jsou připravovány 

v Domově, obědy se dováží z nedaleké restaurace. Oběd si uživatelé vybírají ze tří druhů.
Během dne je k dispozici ovoce.

3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• uživatelům je zajištěna pomoc s nákupem ošacení, léků, doprovodu k lékaři, dopomoc při

stravování. Praní prádla a úklid zajišťuje vyčleněný pracovník. Rozsah pomoci a podpory 
je stanoven individuálním přístupem ke každému uživateli, dle jeho potřeb.

4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc s těmito úkony zajišťují pracovníci, kteří individuálně poskytují pomoc stříhání 

nehtů, holení apod. Úkony spojené s osobní hygienou jsou poskytovány v soukromí.

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• individuálně se uživatelé zapojují do aktivizačních a vzdělávacích činností v rámci ind. 

plánování. Uživatelé se mohou sami rozhodnout jaké činnosti by se chtěli zúčastnit 
např. společenské akce, výlety, pobyt ve snoezelenu, plavání atd.

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Uživatelé mají možnost se zúčastňovat společenských akcí, konaných v rámci naší 

organizace. Využívají také nákupů s doprovodem, kde se orientují prostorově 
i společensky. Podporujeme uživatele při upevňování kontaktu s rodinou.
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7. Sociálně terapeutické činnosti
• uživatelům v těchto činnostech nabízíme péči o naše ovce, pobyt a péči o zahradu, 

třídění  odpadu. Dále pak uživatelé trénují jemnou motoriku skládáním různých 
stavebnic, puzzlí, navlékáním a tříděním korálů. Pracují na interaktivní tabuli.

8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• ve spolupráci se sociálním pracovníkem jsou nápomocni při zajišťování osobních 

záležitostí uživatele, zejména se jedná o pomoc s komunikací na úřadech, u soudu, 
s opatrovníkem apod. Hájíme práva a zájmy uživatele, pomáháme s řešením problémů 
či stížnostmi.

Fakultativní služby
Uživatelům jsou nabízeny fakultativní služby nad rámec základních činností (npř. zajištění 
dopravy). 

Individuální služby
Po dohodě s uživatelem, opatrovníkem je možné domluvit služby kadeřníka nebo pedikéra. Tyto 
služby si hradí uživatelé individuálně.

Zdravotní péče 
Je zajišťována praktickým lékařem, v případě potřeby dalšími odborníky.
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