
                                                                               HANDICAP CENTRUM SRDCE, o.p.s. 
Ostende 88, 290 01 Poděbrady 

www.hcsrdce.cz 

    _______________________________________________________________ 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 
Obsah: 
Čl. 1 Poslání Týdenního stacionáře 
Čl. 2 Cílová skupina 
Čl. 3 Kapacita služby 
Čl. 4 Provozní doba služby 
Čl. 5 Cíle služby a způsoby jejich naplňování 
Čl. 6 Principy práce – principy poskytování služby 

Čl. I. 
Poslání Týdenního stacionáře 

Poskytování takových služeb klientům, které povedou ke zkvalitnění života lidí 
s handicapem a k jejich rovnoprávnému postavení ve společnosti při 
respektování individuálních potřeb a možností klientů. 

Čl. II. 
 Cílová skupina 

Lidé ve věku od 15 let a výše s mentálním a kombinovaným posažením, kteří potřebují velkou 
míru pomoci a podpory druhé osoby v uspokojování svých potřeb a přání. 

Čl. III. 
 Kapacita služby 

Kapacita služby je 35 uživatelů. 

Čl. IV.  
Provozní doba služby 

Služba je poskytována v pracovních dnech nepřetržitě od pondělí od 7:00 hodin do pátku do 
13:30 hodin po celý rok, s výjimkou několika dnů během vánoční doby, velikonočních svátků, 
Nového roku a v době letních měsíců (července, srpen) z důvodu uzavření kuchyně a čerpání 
řádných dovolených zaměstnanců. 

Čl. V. 
Cíle služby a způsoby jejich naplňování 

Přiblížit život uživatelů v co největší míře životu osob bez posažení. 
Kritéria hodnocení: 
Zajištění pravidelných návštěv kulturních a sportovních akcí a pravidelného běžného kontaktu 
s veřejnosg (procházky po okolí stacionáře, návštěvy restaurací, společné nakupování v 
běžných obchodech apod.).  
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 -důkazy: záznamy z IP dní, denní záznamy, týdenní záznamy - průběh služby 
Přiblížení denního režimu ve stacionáři běžnému režimu vrstevníků v co nejvyšší možné míře  
 -nabídka činnosg a akavit, zaměření na chod na chod domácnosa (nácvik vaření, péče 
o kvěany, drobný úklid, výtvarné činnosa, společenské hry...). 
Připomínání svátečních tradic (oslava narozenin, Velikonoce, Vánoce, významná výročí 
stacionáře...). 
Podpora dalšího vzdělávání – rozvíjení a prohlubování získaných dovednosg. 
Rozvíjet a upevňovat schopnosP uživatelů zejména v oblasP sebeobsluhy, komunikace, 
pohybu, akPvizace a sociálních dovednosS. 
 -Kritéria hodnocení: 
Nabízení vhodných akavit podle potřeb a přání, které odpovídají možnostem a zájmům 
uživatelů. Snažíme se využívat silných stránek uživatele a míru podpory jeho samostatnosa v 
potřebných dovednostech, Poskytujeme adekvátní podporu, která uživatele moavuje-   
 - důkazy: denní záznamy, cíle v individuálním plánu  
Podporovat uživatele v samostatnosa při nácviku, upevňování a prohlubování dovednosg. 
Každý uživatel má ve své osobní dokumentaci popsáno, jakou míru podpory v různých 
oblastech potřebuje (komunikace, pohyb, péče o svou osobu, socializace, akavizace...). 
Pracovníci uživatele vhodně moavují, spolupráci s uživateli pravidelně diskutují na poradách a 
supervizích)  
 - důkazy: individuální plán uživatele 

Pomoc a podpora při řešení sociálně nepříznivé situace uživatelů služby TS 
Kritéria hodnocení: 
Zájem o službu 
Spokojenost uživatelů, opatrovníků, pečujících a blízkých osob s poskytováním služby TS 

- důkazy: denní záznamy, hodnocení cílů spolupráce, dotazníky spokojenosa 
-  Pracovníci poskytují službu v souladu s posláním TS. 
- Nastavení dobré spolupráce s rodinou uživatele. 
-

Čl. VI. 
Principy práce – principy poskytování služby 

Princip respektování individuality každého uživatele 
 - znalost potřeb a možnosg uživatelů, jejich zázemí, osobní historie a zvyklosg 
 - zohlednění přirozeného rytmu a režimu dne jednotlivých uživatelů (s ohledem na 
 organizační možnosa služby) 
 - hledání vhodných způsobů komunikace 
 - snaha o porozumění 
 - ohled na rozdílné názory 
 - ohled na rozdílné potřeby a přání 
 - respekt k individuálnímu tempu uživatele - vnímání jedinečnosa uživatele 
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Princip zachování příjemného, důstojného a podnětného prostředí 
 - partnerství a prostor pro dialog 
 - týmový způsob práce 
 - podpora vnímání odpovědnosa 
 - respektování nároku na soukromí, klid a odpočinek 
     
 Princip otevřenosP vůči společnosP 
 - propojování a vzájemné doplňování s ostatními službami - návštěvy společenských a  
 kulturních akcí 
 - dny otevřených dveří 

Princip úzké spolupráce s rodinou a ostatními blízkými uživatelů 
 - možnost komunikace dle potřeb rodiny s ohledem na aktuální potřeby a přání   
 uživatele - spolupráce na naplňování cílů uživatele 
 - předávání zpráv skrze informační systémy nastavené ve službě
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