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Přestavba 

 objekt DZP byl stavebně upraven 
 10 jednolůžkových pokojů, 7 dvoulůžkových 

pokojů 
 obývací pokoje v každém patře 
 v 1. patře vznikla nová kuchyň 
 většina objektu je bezbariérová 

 kapacita byla snížena o 8 lidí 
 DZP je určeno jak mužům tak i ženám 

 



Vzdělávání zaměstnanců 

 od července 2013 do června 2015 probíhaly a 
probíhají: 
 semináře a konzultace pro pracovníky přímé péče 

a vedení DZP 
 stáže a exkurze v místech, kde službu poskytují v 

komunitě 
 získané informace byly v co největší možné 

míře aplikovány do praxe 
 individuální plány 
metodiky postupů práce 



 Jak je to v DZP 
 Většina klientů je zapojována do nácviku domácích prací: 

 úklid pokoje (vytírání, utírání prachu, stlaní postele, převlíkání 
ložního prádla aj.) 

 příprava a úklid nádobí 
 vaření jednoduchých jídel (obědů, svačin, večeří i snídaní) 
 třídění a praní prádla 
 žehlení 

 obsluha elektrických spotřebičů (pračka, žehlička, varná konvice, 
trouba, mixér) 

 změny se dějí za přítomnosti zaměstnanců a stále je brán 
zřetel a ohled na potřeby, možnosti a schopnosti klientů 

 snažíme se, aby se klienti podle svých možností co nejvíce 
zapojovali do společnosti (návštěva měst, 
specializovaných obchodů) a byli zaměstnáni (Služby 
občanům, s.r.o.)  
 přestěhování do chráněného bydlení (blízkost příbuzných, 

možnost zaměstnání) 
 











Vize 
  

 VIZE ORGANIZACE 
 Poskytovat službu lidem s mentálním a kombinovaným 

postižením od 26 let. V horizontu 5 let rozšířit poskytované 
sociální služby mimo DZP Komorní Lhotka o chráněné bydlení a 
pečovatelskou službu. V DZP zřídit ambulantní a pobytovou 
odlehčovací službu.   

 

 VIZE DZP 
 Poskytovat službu lidem s vysokou mírou podpory s mentálním a 

kombinovaným postižením od 26 let. V průběhu 5 let snížit 
kapacitu z 24 na 18 a nadále poskytovat sociální službu podle 
individuálních potřeb klientů. 

  
  

  

  

 



Diskuze 

 
 

např.  
finance 

volné prostory v objektu 
registrace nových služeb mimo Komorní Lhotku 

 
 



DĚKUJEME ZA POZORNOST 

Transformační tým Komorní Lhotka 


