
UBYTOVÁNÍ
Uživatelé bydlí na jedno, dvou, tří a vícelůžkových pokojích.
Součástí Domova Horizont je Podporované bydlení (tréninkové 
bydlení), které je určeno uživatelům, u kterých je předpoklad, 
že po získání nových dovedností, zkušeností a návyků budou 
schopni využívat chráněného bydlení.

STRAVOVÁNÍ
Je zajištěno celodenní stravování, které zahrnuje pět jídel denně. 
Strava je připravována v kuchyni Domova Horizont.

V Domově Horizont se věnujeme: 
-   alternativní komunikaci (jiné způsoby dorozumívání
   s uživateli, než je řeč)
-  rozvoji samostatnosti (nácvik cestování, samostatný pohyb  

mimo zařízení, hospodaření s penězi atd.)
- Bon Appetit

SOCIÁLNĚTERAPEUTICKÁ
A AKTIVIZAČNÍ ČINNOST
-  uživatelům je nabízena činnost v dílnách (2 keramické 

dílny, dílna tkalcovská, sedaček, košíkářská, dřevařská, 
multifunkční a kreativní)

Pro uživatele je připravena nabídka činností, například:
-  kroužek hudební, vaření, počítačový, pohybový, sportovní,  

taneční, relaxační cvičení, jóga
-  muzikoterapie (využití hudby k uvolnění, uklidnění, 

navození pohody u uživatelů)
- snoezelen (relaxační místnost)
- zooterapie (rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat)

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
- školní vzdělávání (pro nezletilé uživatele)
-  večerní škola (vzdělávací aktivita pro uživatele vedená 

pracovníky Domova Horizont)

ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
- ambulantní péče (poskytovaná přímo v Domově Horizont)
-  rehabilitace (dle doporučení lékaře, nebo dle potřeb 

uživatelů)
-  přímá zdravotní a ošetřovatelská péče (zajištěná přímo 

v Domově Horizont dle potřeby uživatelů 24 hodin denně)

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ ČINNOST
-  návštěvy kulturních a sportovních akcí (výlety, divadla, 

koncerty)
- rekreačně - rehabilitační pobyty
-  sportovní aktivity (kopaná, bocce, stolní tenis, atletika, 

lyžování, plavání)
- účast na akcích Českého hnutí speciálních olympiád
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DOMOV HORIZONT NEMŮŽE 
POSKYTOVAT SOCIÁLNÍ SLUŽBU NÍŽE 
UVEDENÝM SKUPINÁM OSOB
- osoby bez mentálního postižení
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby závislé na návykových látkách (včetně závislosti na 
alkoholu)
- osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy - 
závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- osoby, u nichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní 
péče ve zdravotnickém zařízení
- osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních 
služeb z důvodu akutní infekční nemoci

CÍLE SLUŽBY
1. Cíl sociální služby v oblasti zapojení uživatelů do aktivit
v místě poskytování služby 
   1.1. Cílem je, aby alespoň 70% uživatelů alespoň 1x měsíčně 
využilo veřejnou službu.
 1.2. Cílem je, aby se alespoň 10% uživatelů během 
kalendářního roku aktivně zapojilo do společenského dění 
(účast v komunitním plánování, kulturní vystupování na 
veřejných akcích, účast na trzích, jarmarcích apod). 

3. Cíl sociální služby v oblasti rozvoje schopností a dovedností
 3.1. Cílem je, že alespoň u 60% uživatelů dojde během 
kalendářního roku k získání minimálně jedné další dovednosti, 
schopnosti, která zvýší jejich samostatnost či nezávislost na 
službě. 
 3.2. Cílem je, že alespoň 25% uživatelů u sebe bude mít své 
osobní doklady. 
 3.3. Cílem je, že alespoň 40% uživatelů bude samostatně 
nakládat s částí svých finančních prostředků.
 3.4. Cílem je, že alespoň 10% uživatelů se bude samostatně 
pohybovat mimo areál Domova Horizont.

2. Cíl sociální služby v oblasti mezilidských vztahů
 2.1. Cílem je podpora uživatelů během kalendářního roku
v kontaktu s rodinou, přáteli (psaní dopisů, mailů, telefonáty, 
návštěvy u přátel, rodiny, podpora při kontaktu přes 
facebook, Skype apod.) a to minimálně u 50% uživatelů. 

DOMOV HORIZONT

ZÁSADY SLUŽBY
Sociální služba poskytovaná Domovem Horizont je založena 
na dodržování následujících zásad: 
- zásada zachování lidské důstojnosti uživatele
-  zásada dodržování etického kodexu zaměstnance Domova 

Horizont všemi pracovníky
- zásada podpory v samostatnosti
- zásada respektování a dodržování lidských práv a svobod
- zásada práce s riziky a respektování jejich přiměřené míry

CÍLOVÁ SKUPINA
pro koho je služba určena
Cílovou skupinou Domova Horizont jsou chlapci a muži od tří 
let s mentálním postižením a s mentálním postižením v kom-
binaci s postižením tělesným a ženy po dovršení osmnácti let s 
mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci
s postižením tělesným.

POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry 
celodenní podpory a péče svým uživatelům, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora 
a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních 
potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování 
lidské důstojnosti. Služba usiluje o co největší možné zachování 
a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uživatelů 
vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost 
na službě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, 
odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do 
běžného života společnosti, pro využívání veřejných služeb
a institucí a tím podporovat sociální začlenění.


