INFORMACE PRO ZÁJEMCE
o poskytování sociální služby – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v DPS Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením je zajišťována v DPS Zdenky
Vorlové 2001, jejíž poskytovatel je příspěvková organizace Sociální služby Velké Meziříčí.
Posláním sociálně aktivizačních služeb (dále jen SAS) je podpora aktivního života osob, kterým je určena.
Sociální služba usiluje o vytváření příležitostí pro navazování nových kontaktů a zabránění tak sociálnímu
vyloučení. Podpora, která je v rámci poskytované služby vytvářena, respektuje základní lidská práva
a svobody uživatelů a vychází z jejich individuálních potřeb.
Služba je určena pro seniory a osoby se zdravotním postižením starší 27 let.
Sociální službu nemůžeme poskytnout těmto osobám:
• s vrozeným smyslovým onemocněním (úplná ztráta zraku, sluchu, řeči)
• s poruchou autistického spektra
• se středním, těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení
• které vyžadují s ohledem na svůj zdravotní stav stálou pomoc pracovníka (např. při ztrátě orientace
osobou, místem, časem)

Sociální služba je poskytována bez úhrady
Provozní doba SAS je ve všední dny od 9.00 do 14.00 hodin.

Poskytovatel si vymezuje právo na přerušení poskytování služeb na dobu maximálně 4 týdnů ročně
z důvodů čerpání volna na zotavenou zaměstnanců. Každé přerušení poskytování služeb bude oznámeno
s dostatečným předstihem, a to osobně uživatelům
Vymezení služby dle zákona
Základní činnosti služby jsou vymezeny dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ve znění
pozdějších novel). Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované
osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška 505/2006, ve znění pozdějších novel.
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• zájmové a volnočasové aktivity: ruční práce, procházky a výlety, kulturní a společenské akce, stolní
a společenské hry
• vzdělávací: odborné přednášky a besedy zaměřené na zdravý životní styl a základní orientaci v oblasti
sociálních služeb, promítání vybraných pořadů a filmů, předčítání denního tisku a rozebírání situací, nácvik
základní obsluhy PC (internet) pro získávání potřebných informací souvisejících s odůvodněnými potřebami
seniorů
b) Sociálně terapeutické činnosti
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální začleňování osob: muzikoterapie (zpívání s hudbou, poslech hudby),
trénování paměti, canisterapie, kondiční cvičení
c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí (v místě poskytování sociální služby)
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