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Poslání, cíle, principy a cílová skupina osob 
Domov pro seniory 

 

Standard č. 1 kritérium a) 

 

 

Poslání organizace pro domov pro seniory 
Posláním domova pro seniory „Domov KOPRETINA“ je poskytovat pobytovou sociální 

službu v nepřetržitém provozu osobám, které jsou cílovou skupinou této služby. 

Prostřednictvím individuálního přístupu zajistit uživatelům přiměřenou míru podpory 

a udržení sociálních kontaktů. 

 

 

Cíle organizace 

• umožnit uživatelům služby prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném 

prostředí co nejvíce připomínajícím domov 

• naplňováním individuálních potřeb podporovat uživatele v udržování a zachování 

soběstačnosti v rámci jejich možností. 

 

 

Principy poskytování služeb v domově KOPRETINA 

Z výše uvedeného vyplývají tyto principy 

• nezávislost a co největší samostatnost uživatele služby 

• respektování potřeb uživatele 

• zachování důstojnosti uživatele 

• partnerství 

• rovnost bez diskriminace, poskytování stejně kvalitní služby uživatelům rozdílného 

vyznání, rasy, vzdělání, pohlaví, jazyka, příslušníkovi k národnostní nebo etnické 

menšině 

• individuální přístup ke každému uživateli 

• podpora v soběstačnosti 

• podpora při sociálním začleňování a zachování kontaktů 

• poskytování profesionálních a bezpečných služeb v rámci multidisciplinárního týmu. 

 

 

Cílová skupina osob, kterým je domov pro seniory určen 
• klienty domova seniorů KOPRETINA jsou osoby, které se nemohou vrátit do svého 

přirozeného prostředí, a které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 

onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu 

či pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (§49) 

• osoby, jejichž chování nenarušuje práva ostatních uživatelů a v důsledku svého 

zdravotního stavu nevyžadují péči poskytovanou v domovech se zvláštním režimem. 
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Věková struktura 

• senioři nad 65 let 

• ve výjimečných případech může být přijata osoba mladší např. dospělí, kteří splňují 

podmínky pro přiznání invalidního důchodu. 

 

Pobytové sociální služby není možno poskytnout 
(negativní vymezení cílové skupiny) 

• v případě, že sociální služba, o kterou osoba žádá, organizace neposkytuje 

• v případě, že CZaSP nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou 

osoba žádá 

• pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, 

vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví zvláštní 

prováděcí předpis 

• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla organizace v době kratší 

než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu 

porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

• osobám, které nespadají do cílových skupin organizace 

• osobám, které jsou soběstačné a nejsou závislé na pravidelné pomoci druhé osoby. 

 

U osob, které jsou vyjmenované v negativním vymezení cílové skupiny, se předpokládá, 

že by pobytové sociální služby nemohly zajistit poskytování bezpečné a odborné služby, nebo 

by ohrozily bezpečí uživatelů případně i pracovníků, proto má organizace právo odmítnout 

poskytování služby, případně může nabídnout kontakt a zprostředkování jiné odpovídající 

služby. 

 

Zveřejnění 
Výše uvedené základní informace o poskytování pobytových sociálních služeb jsou 

zveřejněny na webových stránkách naší organizace – www.czasp.cz a dále jsou vyvěšeny na 

informační vývěsce v domě s pečovatelskou službou Burianova 969, Liberec 6. 

S dokumentem jsou seznámeni všichni pracovníci organizace. 

 

 

 

V Liberci dne 15. 5. 2020 

 

 

ředitelka organizace  

 

http://www.czasp.cz/

