
KOMUNITNÍ D ŮM ALBINNA

Poslání, cíle a zásady služby

Poslání

Posláním  KOMUNITNÍHO DOMU  ALBINNA,   je  umožnit   lidem s  chronickým duševním
onemocněním, s chronickým onemocněním a se zdravotním postižením žít  v přirozeném prostředí
domácího charakteru.

• podporujeme uživatele ve vedení plnohodnotného a přiměřeně aktivního způsobu 
života, který je srovnatelný s životem  vrstevníků.

• podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život  a v začleňování do 
běžného života.

• pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a 
společenských návyků.

Cíle služby

1.Podpořit uživatele ve vytváření přirozených mezilidských vztahů s novými přáteli, ( v obci, v
ALBINN Ě, s rodinami navzájem a známými.)

Uživatelé podle svých zájmů a zálib tráví aktivně svůj volný čas.
• nabídka volnočasových aktivit mimo KOMUNITNÍ D ŮM ALBINNA
• navázat kontakt např. s místním klubem důchodců, školou, školkou 
• podpora koníčků a zálib, 
• podpora pracovních návyků v sociálně terapeutických činnostech

Poskytovat službu takovým způsobem,  tak jak  žili doma s možností využívat běžně 
dostupné služby a volnočasové aktivity.

Uživatelé se starají o svoji:
•  domácnost, hospodaří se svými penězi, nakupují
• pracovníci poskytují podporu individuálně, podporují získané dovednosti a rozvíjí další 

schopnosti, které vedou k nezávislosti uživatele na asistentech
• pravidelné přehodnocování míry podpory (plán péče)
• Uživatelé aktivně využívají běžné služby v obci
• podpora při zajišťování těchto služeb - objednání, doprovod

2.Maximální možná podpora samostatnosti uživatelů – podpora snižování jejich závislosti na 
jiných lidech, podpora samostatného rozhodování o své osobě a podpora projevu svobodné 
vůle klientů.



KOMUNITNÍ D ŮM ALBINNA

Uživatel se  může rozhodnout o tom, jestli je pro něj poskytovaná služba dostačující. 
• Uživatel si může vybrat, s kým  chce bydlet.

• zjišťování spokojenosti uživatele dle dotazníku, rozhovorem s poskytovanou službou
• osobní cíle a přání uživatele
• vytvoření podmínek a respekt k soužití uživatelů pokud jsou  v partnerském vztahu
• zajištění a zprostředkování srozumitelných informací o možnostech řešení případných potíží

uživatelů (jiná služba s vyšší nebo nižší mírou podpory,  apod.)
• zajištění návazných služeb

Zásady poskytování sociální služby

Maximální podpora individuality a nezávislosti uživatelů je respektována svobodná vůle uživatelů.
• Uživatelé jsou podporováni při prosazování svých cílů a potřeb.
• podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život  a v začleňování do běžného 

života.

Co nejvyšší míra soběstačnosti a samostatnost uživatelů

• Uživatelé jsou vedeni k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání
každodenních činností.

• Poskytované služby jsou pro uživatele  podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí.
• plná péče je poskytována pouze , kdy spoluúčast uživatele není možná.
• během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám 

nebo co by  mohl zvládnout sám. 

Individuální přístup
• při plánování služby vycházíme z individuálních přání, potřeb a schopností uživatele.
• společně s uživatelem plánujeme průběh služby s ohledem na možnosti KOMUNITNÍHO 

DOMU ALBINNA,  přitom podporujeme uživatele v jejich samostatnosti.

Respektování  volby, jejich individuálních potřeb, přání a zájmů
• Uživatelé se podílí na zvyšování kvality  formou  stížností,  připomínek, potřeb svých 

osobních cílů, v rámci individuálního plánování služeb.
• Uživatel se sám rozhoduje co chce a nechce. Služba nepřebírá odpovědnost za uživatele, 

pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra.


