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Poslání domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč – pracoviště Nové Sady 

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč – pracoviště Nové Sady je poskytovat 

prostřednictvím sociální služby podporu a pomoc lidem s kombinací poruchy autistického spektra, 

mentálního postižení a problémového chování1. Způsob realizace služby vychází z individuálně 

určených potřeb klientů. Služba ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím 

možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  

Obsahem služby je zejména:  

• ubytování v jednolůžkových pokojích s vlastním případně společným sociálním zařízením 

• poskytnutí 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře),  

• podpora a pomoc při oblékání a svlékání, při podávání jídla a pití, při pohybu uvnitř i mimo 

zařízení, 

• pomoc při osobní hygieně a použití WC,  

• rozvoj pracovně výchovné činnosti (úklidové práce, vaření), nácvik a rozvoj pohybových 

dovedností (sportovní činnosti, ruční práce),  

• podpora dovednosti dorozumět se, vyjadřovat své názory, navazovat a udržovat mezilidské 

vztahy, 

• zprostředkování přiměřeného způsobu vzdělávání, popř. pracovního uplatnění, 

• volnočasové a zájmové aktivity (např. poslech hudby, podpora a pomoc při účasti 

na společenských, kulturních a sportovních akcích),  

• podpora při nakupování, návštěvě lékaře, cestování veřejnou dopravou,  

• sociálně terapeutické aktivity s prvky muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie, pobyt 

na zahradě, kontakt se zvířaty,  

• podpora či pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí, 

• základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení 

nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách). 

  

                                                           
1 Za osobu s problémovým chováním je považována osoba, u níž se projevuje dlouhodobé problémové společensky 

neakceptovatelné chování, kdy osoba není schopna respektovat normy chování v úrovni odpovídající věku, 

resp. rozumovým schopnostem, neboť mechanismy regulace jejího chování jsou výrazně oslabené či zcela 

nefunkční a osoba ohrožuje zdraví své i dalších osob. 
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Cílem služby je:  

• rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem 

daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem, 

• zvýšení či udržení míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě, příp. zmírnění 

důsledků úbytku jeho schopností a dovedností, 

• snížení četnosti a intenzity problémového chování klientů, příp. udržení úrovně dosažené 

prostřednictvím služby, 

• rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta.  

Okruh osob, kterým je služba určena:  

Osobám ve věku od 6 do 35 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinace poruchy autistického spektra, mentálního postižení 

a problémového chování. Maximální věk vstupu do služby je 30 let. 

Služba není určena pro osoby s poruchou autistického spektra v kombinaci s mentálním postižením 

a problémovým chováním:  

• nevidomé, 

• imobilní, 

• s projevy sebepoškozování, které je ohrožují na životě a kterým nelze zamezit běžnými 

ochrannými opatřeními, 

• odsouzené za násilný trestný čin. 

Poskytovatel služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud: 

• neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob 

v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

• nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto 

žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících 

ze smlouvy, 

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

takové sociální služby, tj.: 

− zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

− osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci, 

− chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní 

soužití.  

V závislosti na věku klienta je služba poskytována v těchto skupinách2: 

Skupina D 

Osoby s poruchou autistického spektra v kombinaci s mentálním postižením a problémovým chováním 

ve věku od 6 do 15 let. Obvyklý počet klientů ve skupině je 6. 

Skupina E 

Osoby s poruchou autistického spektra v kombinaci s mentálním postižením a problémovým chováním 

ve věku od 16 do 35 let. Obvyklý počet klientů ve skupině je 5. 

Kapacita služby je 11 osob.  

Zásady služby: 

• rovnosti a partnerství – respektování hodnoty, osobnosti, důstojnosti a potřeb klienta  

a spolupráce s ním bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský 

jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení, 

• individualizace – individuální přístup ke klientovi,  

• přiměřenosti – míra podpory či pomoci klientovi odrážející jeho schopnosti, znalosti 

a dovednosti,  

• respektování a ochrany práv – respektování a ochrana práv klienta, včetně práva na přirozené 

riziko, 

• jednotného přístupu – jednotný přístup týmu ke klientovi,  

• hospodárnosti – účelné vynakládání veřejných prostředků. 

                                                           
2 Ve vnitřních pravidlech Klíče je pro prostory skupin D a E používán pojem domácnost. 


