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Materiál je určen pro: zaměstnance DoM, klienty
DoM, rodinné příslušníky, opatrovníky.

8.1 Obsah standardu kvality sociálních služeb
8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
Kritérium
a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla
takové služby využívat;
b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích
individuálně určených potřeb;
c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; v případě
konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj.

Domov při své činnosti využívá nabídku veřejných služeb, které jsou pro klienty Domova
využitelné a dostupné ve městě Milovice. Podporuje klienty v aktivním navazování a
udržování přirozených vztahů s rodinou a přáteli mimo zařízení. Kontakty s vnějším
prostředím
a využívání zdrojů, které město nabízí, je nedílnou součástí všech oblastí poskytované
podpory. Jsou využívány společenské kontakty, budují se vztahy a spolupráce s organizacemi
i jednotlivci.
Klienti v rámci Socializačního programu:
- trénují orientaci ve městě
- učí se samostatným vycházkám i vycházkám s podporou
- trénují samostatné cestování hromadnou dopravou nebo cestování s podporou
- učí se hospodaření s finančními prostředky
- nacvičují vyřizování svých osobních záležitostí (knihovna, pošta atd.)
- využívají dostupných služeb (kadeřník, pedikúra atd.)
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Klienti jsou vedeni k využívání nabídky společenských aktivit (kina, divadla, koncerty,
sportovní akce atd.)
Je také podporována veřejná návštěvnost Domova Mladá. Na veškeré akce pořádané
zařízením jsou zváni občané Milovic a okolí. Je uplatňován princip otevřených dveří.
Je kladen důraz na kontakt s rodinou a s přáteli mimo zařízení. Klient může přijmout návštěvu
na dobu, kterou si určí.
Klienti využívají všech zdrojů služeb města tak, jako ostatní občané (podpora Socializačního
programu).
Klienti využívají běžných zdravotnických služeb (praktický lékař, psycholog a další
specialisté)
Společně se sociální pracovnicí si vyřizují své záležitosti (Správa sociálního zařízení, městský
úřad atd.)
Klienti Domova Mladá mají možnost využívat veřejné služby individuálně podle svých
potřeb, volby a schopností. Jsou srozumitelně informováni o nabídce veřejných služeb
dostupných v okolí a v případě potřeby a zájmu je klientovi zajištěna pomoc a doprovod.
V blízkosti zařízení jsou pošty, restaurace, autobusové zastávky, vlakové nádraží a obchodní
centra.
PODPORA V ZACHOVÁNÍ PŘIROZENÝCH VAZEB – RODINA, PŘÁTELÉ,
ZNÁMÍ
Podpora při kontaktování rodiny, přátel (dopis, telefon, e-mail).
Podpora soužití s partnerem / s partnerkou.
Podpora klientům při řešení obtížných situací a konfliktů ve vztahu k osobám blízkým, ke
spolubydlícím atd., podpora při ochraně jeho oprávněných zájmů.
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Domov podporuje vztahy klienta s rodinou (návštěvy v domově, pobyty v rodině, společenské
akce). Na akce pořádané v Domově Mladá jsou zváni rodinní příslušníci, opatrovníci, známí,
je vysoce podporována soudržnost rodin a přátel (např. pravidelně pořádané Slavnosti rodin,
festival „Žijme tu spolu“, … ).
Domov podporuje spolupráci s obcí a organizacemi, které v obci působí (komunitní
setkávání).
Domov Mladá spolupracuje s dobrovolníky
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Spolupráce s jinými organizacemi

- Domov Pod lípou
- Centrum 83
- Domov Pod Skalami
- Domov Na Zámku

-Město Milovice
- Městská policie
Milovice
- Město Nymburk,
Poděbrady
- Úřad práce ČR

Domov
Mladá

- SPC
- ZŠ Lysá n/L.
- ZŠ Milovice
- Rodinné centrum
Milovice
- Nízkoprahový klub
Milovice

-

-

Dobrovolníci

- SZŠ Nymburk
- SOŠ Čelákovice
- ZUŠ Lysá n/L.
- Dr. Streda College

Charita Lysá nad Labem
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