Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace
Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

Zřizovatel Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOZP - Dům Jiří, Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou

DOZP - Dům Petr, Liberecká 741, Hodkovice nad Mohelkou

DOZP - Dům Jana, Českodubská 783, Hodkovice nad Mohelkou

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Partnerství, vzájemný respekt a zachování lidské důstojnosti.
Ochrana lidských práv a svobod uživatelů služeb.
Individuální přístup ke každému uživateli sociální služby.
Profesionální přístup, týmová spolupráce.
Dodržování standardů kvality sociálních služeb.
Spolupráce s rodiči a opatrovníky.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Liberecká 451, 741, Českodubská 783, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČO: 71 22 00 97
Tel.: 482 725 299
e-mail. lachmanova@dcahodkovice.cz,www.dcahodkovice.cz

Cílová skupina
Cíle, zásady, cílová skupina, poslání:
Poskytujeme dle § 48 zákona č. 108/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů pobytovou sociální službu
osobám s mentálním a kombinovaným postižením, a osobám s chronickým onemocněním, přednostně
osobám, které mají bydliště v Libereckém kraji nebo s prokázanou sociální vazbou na Liberecký kraj,
jejichž situace vyžaduje 24hodinovou, pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Dolní věková hranice je 18 let, horní bez omezení.
Službu poskytujeme na základě postupů odpovídajících požadavkům standardů kvality sociálních služeb, chráníme osobní a citlivé údaje uživatelů služeb.
Uživatelé jsou podporováni individuálně, způsobem individuálního plánování služby jsou připravováni
na případný přechod do služby s nižší mírou podpory.
Podporujeme rozvoj schopností a dovedností s cílem, aby uživatelé v maximální možné míře byli
schopni sebeobsluhy a mohli uspokojovat svoje potřeby, zájmy a přání. Poskytujeme službu tak, aby
docházelo k přirozenému začleňování do společnosti, což vede k prožívání aktivního a plnohodnotného
života uživatelů.

Službu nelze zajistit z těchto důvodů:
-neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v
registru poskytovatelů sociálních služeb
-nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
-zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové
sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
-osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální
služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze
smlouvy.

Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Na Rybníčku 876/a, b, Liberec

Mánesova 493 Hodkovice n/M.

Mánesova 494, Hodkovice n/M.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Mánesova 493, 494, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, Na Rybníčku 876 a,b
IČO: 71 22 00 97
Tel.: 482 725 299
e-mail: lachmanova@dcahodkovice.cz, www.dcahodkovice.cz Tel.: 485 145 136

Cílová skupina
Poskytujeme dle § 51 zákona č. 108/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů pobytovou sociální službu
osobám s mentálním a kombinovaným postižením, a osobám s chronickým onemocněním, přednostně
osobám, které mají bydliště v Libereckém kraji nebo s prokázanou sociální vazbou na Liberecký kraj,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice je 18 let, horní bez omezení.
Službu poskytujeme na základě postupů odpovídajících požadavkům standardů kvality sociálních služeb, chráníme osobní a citlivé údaje uživatelů služeb.
Uživatelé jsou podporováni individuálně, způsobem individuálního plánování služby jsou připravováni
na případný přechod do služby s nižší podporou.
Podporujeme rozvoj schopností a dovedností s cílem, aby uživatelé v maximální možné míře byli
schopni sebeobsluhy a mohli uspokojovat svoje potřeby, zájmy a přání. Poskytujeme službu tak, aby
docházelo k přirozenému začleňování do společnosti, což vede k prožívání aktivního a plnohodnotného
života uživatelů.

Službu nelze zajistit z těchto důvodů:
-neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v
registru poskytovatelů sociálních služeb
-nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
-zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové
sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
-osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální
služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze
smlouvy.
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