Rozsah poskytování sociální služby:
CSS Hrabyně zajišťuje v rámci sociální služby domov pro
osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby
následující základní činnosti:
➢ ubytování,
➢ stravu,
➢ úkony péče dle individuálních potřeb.
V rámci služby zajišťuje
poradenství, a to bezplatně.

také

základní

sociální

Nad rámec základních činností jsou nabízeny také
fakultativní činnosti (přeprava bezbariérovým autem,
autobusem, připojení vlastních elektrospotřebičů do sítě,
soukromé telefonní hovory).

Kapacita zařízení:
Domova pro osoby se zdravotním postižením 171 míst
Odlehčovací služba (pobytová) 4 místa

Poslání
Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální
služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným
postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost,
a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému
postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tuto pomoc již není možné zabezpečit pomocí terénních
nebo ambulantních sociálních služeb v přirozeném
sociálním prostředí.

Pobytová sociální služba je zaměřena na sociální
začleňování uživatelů, na rozšíření osobního potenciálu
uživatelů, udržování schopností a dovedností nutných pro
samostatný život v rámci individuálních možností uživatelů,
udržování a posilování přirozených společenských vazeb a
na zapojování uživatelů do místního společenství s využitím
dostupných veřejných institucí.

Cíle služby:
➢ Zabezpečovat uživatelům komplexní zajištění
základních potřeb, s důrazem na respektování
soukromí a individualitu uživatele.
➢ V maximální možné míře podporovat a udržovat
soběstačnost v oblasti sebeobsluhy.
➢ Podporovat
změny
myšlení
k vlastnímu
rozhodování o své osobě a plná odpovědnost za
důsledky svého jednání.
➢ Vytvářet podmínky pro plnohodnotný život,
srovnatelný se způsobem života vrstevníků
v běžném sociálním prostředí.
➢ Podporovat, vytvářet a udržovat vztahy uživatelů
s vlastními rodinami, jim blízkými osobami a
stávající sociální kontakty.
➢ Respektovat práva uživatelů, podílet se na
plánování a průběhu služby, která je poskytována,

Cílová skupina
Dospělé osoby a senioři s tělesným postižením s trvalým
pobytem na území České republiky, které využívají
kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické
osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné
závislosti.
Službu nemůžeme poskytovat osobám
➢ s kombinovaným postižením,
➢ s výrazným smyslovým postižením (úplná nebo
téměř úplná ztráta zraku, sluchu),
➢ s mentálním postižením,
➢ závislým na návykových látkách,
➢ s psychiatrickou poruchou,
➢ jejíchž zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou
zdravotní péči (osoby s tracheostomií, s apnoickými
pauzami, s potřebným řízeným dýcháním,
s potřebou nitrožilní výživy),
➢ terminální stádium onemocnění.
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