
NÁZEV ŽADATELE: Rodinná pohoda,o.s. 

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Centrum denních služeb 

NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 

Centrum denních služeb – Pohoda, Slavkov u Brna, Tyršova 324 

 

Dle zákona č.108/2006, o sociálních službách § 45: 

Centrum denních služeb je služba sociální péče, kde se poskytují služby ambulantně osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Posláním Centra denních služeb – Pohoda je poskytovat ambulantní služby prostřednictvím 

denního pobytu uživatelům, kteří spadají do naší cílové skupiny a žijí v domácím prostředí a 

potřebují dopomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti v péči o svoji osobu. 

Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících schopností a dovedností těchto 

osob tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. 

  

Cílem našeho centra denních služeb je: 

 Pomáhat uživatelům upevnit a rozšířit naučené dovednosti a schopnosti, podpořit tak 

stávající soběstačnost 

 Pomoci vytvářet podmínky pro plnohodnotný život uživatele služby – učit uživatele 

novým dovednostem, znalostem, schopnostem 

 Aktivní prožití dne ve společnosti vrstevníků a rozvíjení společenských vztahů 

 Zlepšit kvalitu života uživatelů služby zapojením do aktivit nabízených centrem 

 

Provozní doba: 

Sociální služba je poskytována formou ambulantní, v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 

hod., v úterý je zajištěn také odpolední provoz od 12.00 hod. do 15.00 hod. 

 

Okruh osob, kterým je sociální služba určena (cílová skupina): 

    - Osoby s kombinovaným postižením 

    - Osoby s mentálním postižením 

    - Osoby s tělesným postižením 

    - Osoby se zdravotním postižením 

 

Okruh osob, kterým je sociální služba určena (věková struktura): 

- Děti, dorost, mladí dospělí, dospělí ve věku od 7 do 64 let (je zde zohledňován 

mentální věk uživatele) 

 

Roční kapacita služby: 15 uživatelů 

 

Služby poskytované denním centrem 

Centrum denních služeb nabízí uživatelům při poskytování sociálních služeb podle § 45 

zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti: 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- sociálně terapeutické činnosti 

- pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 



 

Způsoby a dostupnost informací o poskytování sociální služby  

-zájemci mohou získat informaci prostřednictvím telefonického rozhovoru (tel. 605 473 698, 

775 324 298) 

- osobní návštěvou zařízení  

-www.rodinnapohoda.wgz.cz 

-e-mail:rodinna.pohoda@centrum.cz 

-propagační leták získaný na sociálních odborech, v SPC apod. 

 

 

Službu může žádat uživatel sám nebo jeho zákonný zástupce. Pokud žádá telefonicky, je 

pozván k osobnímu jednání do zařízení, kde při rozhovoru s vedoucím pracovníkem centra 

denních služeb (sociálním pracovníkem) zjistí informace o zařízení, naopak náš zaměstnanec 

dotazováním zjistí, jaké cíle potřebuje zájemce naplnit, co očekává od požadované služby.  

 

Navázání kontaktu – osobně, telefonem, e-mailem. Při prvním kontaktu se zájemci o službu 

projednáme jejich očekávání od služby. Sociální pracovnice po projednání požadavku může 

uživatelům poradit, zda jsou jejich cíle splnitelné, reálné a dosažitelné a nedává jim zbytečnou 

naději týkající se dosažení nereálných osobních cílů. Je vypsán Evidenční list zájemce o 

sociální službu. 

Dále se provádí sociální šetření, je nutno podat dostatečné informace o službě – co se 

poskytuje, komu a za jakých podmínek. Informace jsou předávány tak, aby byly srozumitelné.  

Zájemce je seznámen s nabídkou služeb zařízení, s pravidly pro poskytování služby a 

sazebníkem za poskytnuté sociální služby. 

Pokud zájem o službu zůstává, je podepsána Smlouva o poskytování sociální služby 

společně s Individuálním plánem uživatele. Individuální plán je průběžně revidován, 

přehodnocován a upravován, vyhodnocován. 

Kritéria přijetí a pravidla odmítnutí uživatele 

Služba je poskytována všem zájemcům, které lze zahrnout do cílové skupiny, pro které je 

služba určena a dodržují pravidla, za kterých je služba poskytována. 

Zájemce o službu muže být odmítnut pouze z těchto důvodů: 

- službu, kterou zájemce vyžaduje, zařízení neposkytuje (v takovém případě podá pracovník 

zájemci informace o zařízení, které vyžadované služby poskytuje)např. u zrakově postiženého 

jedince – Tyflocentrum, u sluchově postižného jedince – Tamtam, v tomto případě zájemce 

zároveň nepatří do cílové skupiny, které je služba poskytována, 

- zařízení nemá kapacitu pro přijetí zájemce, 

- zdravotní stav zájemce o službu, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.  

Informaci o nepřijetí s odůvodněním podá pracovník zájemci ústně. V případě, že to situace 

vyžaduje, požádá-li o to zájemce služby, může být informace o nepřijetí s odůvodněním 

vydána písemně. Proti nepřijetí se může uživatel odvolat dle pravidel podávání stížností.  

Uživatel je srozumitelně informován o možnosti podat stížnost v případě, že není spokojen s 

kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby. Za stížnost považujeme každé podání nebo 

sdělení, které stěžovatel za stížnost považuje a kde žádá nápravu nebo prošetření věci. Za podnět či 

připomínku považujeme jakýkoliv návrh, který by mohl vést ke zkvalitnění služby. Tyto stížnosti 

jsou pro nás zdrojem informací a bude jich využito ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 

Ukončení smlouvy 

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí . 

Uživatel může smlouvu vypovědět písemnou formou a to ve lhůtě 7 kalendářních dnů bez udání 

důvodu. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího po dni, kdy došlo k jejímu 

převzetí výpovědi druhou smluvní stranou. 



 

Poskytovatel může uživateli vypovědět smlouvu jen z těchto důvodů: 

1. Jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z e smlouvy 

2. Jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě porušuje povinnosti, které mu 

vyplývají z Vnitřních pravidel CDS 

3. Jestliže poskytovatel přestane mít oprávnění k provozování služby CDS 

 

 

 

 
Metody práce s uživatelem (nabízené aktivity pro uživatele) 

Vyvážený poměr řízených spontánních činností, aktivit a odpočinku podle individuálních 

potřeb uživatelů.  

Příprava na samostatný život 

společenská adaptabilita, návštěva kulturních zařízení 

orientovat na poště, úřadech, samostatné nakupování 

sebeobsluha, osobní hygiena 

běžný domácí úklid 

příprava jednoduchých jídel nápojů, cvičná kuchyňka 

nácvik sociálních dovedností komunikace 

 

Edukativní činnosti 

upevňování počítání, psaní, čtení 

procvičování paměti, hry 

rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností 

rozvoj smyslového vnímání 

prostorová orientaci 

finanční gramotnosti 

ednoduché úkony na PC, internetová gramotnost 

 

Zdravotní tělesná výchova 

zdravotní tělesná výchova (denní rozcvičky, péče o správné držení těla, správné dýchání) 

zdravotní jóga pro mládež 

turistika, vycházky 

míčové a pohybové hry 

plavání 

 

Keramická a výtvarná dílna 

rozvoj jemné motoriky 

spontánní kresba a malba 

práce s přírodním materiálem,vlnou, textilem, upomínkové předměty 

práce s vlnou – háčkování, pletení, vyšívání 

práce s keramickou hlínou, modelovací hmotou 

 

Muzikoterapie 

relaxace, psychické uvolnění 

rozvoj rytmického a melodického cítění – volný tanec 



hra na rytmické nástroje 

zpěv s doprovodem hudebních nástrojů 

rozvoj společenského chování 

 

Canisterapie 

rozvoj jemné i hrubé motoriky 

psychická podpora (pozitivní naladění, snížení změn nálad, podpora sebevědomí) 

rozvoj sociálních dovedností (ukázněnost, rozvoj sociální jistoty, zmírnění afektivních stavů) 

 

 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby 

Budova zařízení je patrová s bezbariérovým přístupem, bezbariérovost v budově je 

zajištěna výtahem. 

Organizace má k dispozici v přízemí: 

 místnost č.1o rozloze 34,5m²+ stoly 2x + židle 10x + skříňky s policemi na 

pomůcky k různým aktivitám 

 místnost č. 2 o rozloze 13m²+umyvadlo + přívod teplé a studené vody + 

kuchyňský kout + skříňka na troubu s vařičem – používá se k trénování vaření 

 místnost č.3 – se sprchovým koutem k zabezpečení pomoci při osobní hygieně - o tuto 

službu doposud nikdo neprojevil zájem 

 2x WC v přízemí pro zaměstnance a uživatele 

 všechny jmenované místnosti mají přímé větrání okny, podlahy jsou kryté dlažbou, 

k dispozici je hrací koberec a 2 matrace, sedací vak, polohovací pomůcky, deky+polštáře 

které mohou uživatelé využít k relaxaci a odpočinku 

 dále organizace vlastní dětské sedačky pro ZP, dětské mechanické vozíky i pro 

dospělé, klozetové židle 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Centrum denních služeb je zaměřeno na poměrně širokou 

skupinu uživatel (od dětského věku až po dospělé) dbají pracovníci na to, aby jednotlivé 

skupiny pracovaly samostatně nebo pod vedením několika pracovníků a to tak, aby byl 

zajištěn individuální přístup a možnost využití metod práce s přihlédnutím k dané cílové 

skupině uživatele. 

 


