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Příloha č. 1     

ke smlouvě o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení  

 

Rozsah poskytování služby 

 

Jméno a příjmení klienta: 

……………………………………………………………. 

 

(1) Základní činnosti poskytované v chráněném bydlení Diakonie ČCE – 

středisko Rolnička v rozsahu těchto úkonů1: 
a)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 pomoc s přípravou stravy (vaření, kultura stolování, pomoc nebo podpora 

při konzumaci jídla a pití,…), 

 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 

potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. 

b) pomoc při poskytnutí ubytování: 

 ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,  

 v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a 

ošacení, žehlení. 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti (prach, zametání, vytírání, 

mytí oken, výzdoba, zútulňování,…), 

 pomoc při údržbě domácích spotřebičů (myčka, mikrovlnka, sporák, varná 

konvice, pračka, toustovače a mixéry), 

 podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými 

pochůzkami (sestavování jídelníčku, nákupního seznamu, vybírání zboží, 

vedení svých financí, šetření, pomoc s hotovostí, zakládání a vedení 

účtu,…). 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 pomoc při nácviku a upevňování sebeobslužných dovedností (různé 

nácviky činností, osobní hygiena, vaření, úklidy, péče o sebe a o byt), 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím (kontakt s kamarády, návštěvy, telefonáty, veřejné služby  – 

knihovna, kadeřnictví, pedikúra, masáže, kino, divadlo, práce na PC 

apod.), 

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností (různé nácviky činností, nácvik správného držení těla a chůze 

včetně používání kompenzačních pomůcek, sportovní aktivity, relaxační 

aktivity – poslech hudby, čtení, psychohygiena – návštěva kostela, péče o 

svou osobu a nácvik soběstačnosti, společenské chování a vystupování, 
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hry, malování, přípravy oslav, vztahy a komunikace s ostatními klienty, 

znalost lidských práv,….), 

 zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (pomoc při využívání 

možností dalšího vzdělávání, vzdělávací aktivity,…), 

 podpora v oblasti partnerských vztahů (sexualita a partnerství, etika a 

normy, orientace v mezilidských vztazích,...), 

 podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního 

procesu (pomoc při hledání zaměstnání, udržení zaměstnání, nácvik 

pracovních návyků atd.). 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

služby a doprovázení zpět,

 podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 

zdrojů (pomoc při nákupech, při jednání s úřady, lékaři apod.),  

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (vše kolem 

rodiny, aktivity mimo Chráněné bydlení – návštěvy kulturních akcí, 

procházky, zprostředkování kontaktu s jinými službami,…).  

f) sociálně terapeutické činnosti:  

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 

sociální začleňování osob (výlety, společenské akce, tematická vyprávění 

a povídání, individuální plánování, individuální a skupinové aktivizace – 

hudební, řečová, výtvarná a pohybová, výstavy, aktivity zaměřené na 

rozvoj dovedností, nácvik péče o domácnost, podpora samostatného 

cestování, kontakt se zvířaty, zahradničení, sledování filmů,….). 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí:  

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

(poskytujeme základní sociální poradenství – sociální pracovník, porady 

s uživateli, …), 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí (doprovody na úřady, pošta, 

podávání stížností a připomínek, cokoliv, kde s klientem obhajujeme a 

prosazujeme jeho práva a zájmy apod.).  

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání, sprchování, čištění zubů, 

mytí rukou, apod.), 

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí, vysoušení a úprava vlasů, 

stříhání a úprava nehtů), 

 pomoc při použití WC (pomoc s přesunem, očista, hygiena, doprovod, 

správná poloha na wc). 


