S ČÍM VŠÍM VÁM MŮŽEME POMOCI
poskytovaná činnost
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
pomoc při úkonech denní hygieny (pomoc při běžné hygieně, péči o ústa, oči, pomoc při základní péči o vlasy a
nehty (česání, mytí a úprava vlasů, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, oblékání, obouvání,

pomoc s celkovou úpravou
vzhledu apod. pomoc při zprostředkování manikúry, pedikúry a dalších služeb dle podmínek uvedených v
Pravidlech pro poskytování služby v CDSB)
pomoc při mytí a koupání, (mytí těla a koupání, sprchování, ošetření pokožky po koupeli apod. dle podmínek
uvedených v Pravidlech pro poskytování služby v CDSB a individuálních plánech jednotlivých klientů)
výkon fyziologické potřeby (pomoc při použití WC, výměna inkontinenčních pomůcek při použití WC)
POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování
Příprava stravy, přijímání stravy pomoc a podpora při podávání jídla a pití
(pomoc při servírování jídla, pomoc s ohřátím jídla a při příjmu jídla, podpora při dodržování zásad zdravé
výživy)
VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, seberealizace v
oblíbených činnostech (trénování paměti, pohybová cvičení, podpora samostatného pohybu v centru i mimo něj,
podpora při změně polohy a manipulace s předměty, naplnění duchovních potřeb, výtvarné činnosti, ruční práce,
nácvik zajištění péče o zdraví a bezpečí)
při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského
prostředí
včetně využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů (pracovní činnosti)
ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob (podpora a pomoc v komunikaci a orientaci, navazování a
udržování společenských kontaktů, procvičování příbuzenských vztahů prostřednictvím fotografií, procházky po
blízkém okolí centra a využívání veřejných služeb za podmínek stanovených v Pravidlech pro poskytování služby v
Centru denních služeb Brno a individuálních plánech jednotlivých klientů)
podpora

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (rozvíjení schopností a dovedností
klienta, např. učení manipulace s příborem nebo při navlékání korálků, zapínání knoflíků apod., podpora
pracovního uplatnění)
POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ
OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (podpora při vyřizování úředních
záležitostí, podpora účasti na veřejném životě apod.)
POSKYTNUTÍ ZÁKLADNÍHO PORADENSTVÍ PŘI ŘEŠENÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ
SITUACE
ochrana práv, poskytnutí informací z oblasti s nakládání s majetkem, v oblasti dluhového poradenství, uzavírání
smluv, hospodaření s finančními prostředky, poskytování informací o dalších službách, využití sociálních dávek,
poskytnutí informací v oblasti vyřízení základních dokladů

