
POPIS SOCIÁLNÍ SLUŽBY (MP/1) 

S.A.S. PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

 

POSLÁNÍ SLUŽBY 

 

Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytovat 

programy a projekty s cílem zabránit sociální izolaci uživatelů služby, co nejdéle jim umožnit 

plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou závislými na 

pomoci druhých.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

 

Služba je určena pro seniory a osoby se zdravotním omezením z Berouna a okolí (od 19 let), kteří mají 

zájem o sociální kontakt či aktivní využití času.  

 

CÍLE SLUŽBY  

 

Obecnými cíli, tj. čeho chceme poskytováním služby dosáhnout, je: 

 

1. Zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty uživatelů se společenským prostředím. 

2. Rozvíjet kognitivní schopnosti uživatelů se záměrem napomoci jim co nejdéle setrvat v jejich 

přirozeném prostředí. 

3. Orientovat uživatele v současném světě a napomáhat jim využít všechny dostupné zdroje 

informací k uspokojení individuálních potřeb. 

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 

 Porozumění, úcta a ohleduplnost. Zaměstnanci dbají na ohleduplný, laskavý a vstřícný přístup k 

uživatelům služby, s ohledem na jejich potřeby a důstojnost. Součástí přístupu k uživatelům je 

schopnost porozumět situaci uživatele a vcítit se do ní. 

 Rovný přístup ke každému člověku, nestrannost. Služba je všem uživatelům poskytována 

rovnocenně, bez ohledu na rasu, etnický původ a národnost, sociální postavení, pohlaví, sexuální 

orientaci, náboženské vyznání, politickou orientaci či zdravotní postižení. 

 Profesionální partnerský přístup. Zaměstnanci přistupují k zájemcům o službu a uživatelům služby 

profesionálně, v rovnocenném vztahu.  



 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

Časová a prostorová hranice 

- Služba je poskytována ambulantní formou každé 1. úterý v měsíci od 9:30 do 10:30 v prostorách 

katolické fary v Berouně, v sále komunitního centra na Tetíně vždy 3. úterý v měsíci od 10 do 11 

hodin a každý sudý čtvrtek od 14:00 do 16:00 ve společenské místnosti DPS Králův Dvůr. 

 

Kapacita služby 

Maximální kapacita služby je 15osob / pracovní skupinu. 

 

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI 

 

Základní činnosti 

1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

2. sociálně terapeutická činnost 

3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 


