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Domov pro osoby se 

zdravotním postižením 
Regionální působnost celorepubliková 

Telefon: (+420) 317 740 111 ústředna 

Telefon: (+420) 317 740 145 sociální pracovnice 

Fax: (+420) 317 740 113 

E-mail: centrum@tloskov.cz 

Hlasový informační systém: (+420) 317 740 115 

CSS Tloskov  

Tloskov 1 

25756 Neveklov 

Přírodovědný kroužek 

 

Čajovna 

 

 

 

 

Sportovní aktivita – 

Fotbal 

 

Keramický kroužek 

  

Kroužek Vaření 

 

Kroužek tanečně 

pohybový 

 

Cyklistický kroužek 

 

Hudební 

kroužek 

 

 

Snoezelen 

       Muzikoterapie 

 

 Salón krásy 

   

Bazén, svíčkařský a 

další ateliéry    

Zábava          

Volnočasové aktivity 
Centrum sociálních služeb Tloskov 

Poslání 
Centrum sociálních služeb Tloskov prostřed-

nictvím služby Domov pro osoby se zdravot-

ním postižením poskytuje lidem s mentálním 

postižením celoroční podporu v takové míře, 

aby  jejich závislost na okolí byla co možná 

nejnižší a byla tak zvyšována jejich soběstač-

nost. Individuální mírou podpory každého kli-

enta se snažíme o jeho maximální zapojení a 

začlenění do přirozeného prostředí. 

Aktivizační činnosti 

 
Aktivity pracovní  (kovoateliér, keramický 

ateliér, truhlářský ateliér, textilní ateliér,  za-

hrada, aktivity v kavárně, pomocné činnosti, 

venkovní činnosti,  svíčkařský ateliér) 

Aktivity denní (individuální, výchovné, vzdě-

lávací) 

Muzikoterapie, alternativní komunikace, spor-

tovní aktivity (atletika, bocce, plavání, volej-

bal, přehazovaná, fotbal, stolní tenis, lyžová-

ní), stimulační místnost, aktivity v bazénu, 

výtvarné aktivity 

Farma skalka 



Cílová skupina: 

 
Okruh osob: Cílová skupina 

 -osoby s mentálním postižením 

a) Osoby s mentálním postižením, včetně osob 

s mentálním postižením a kombinovanými vada-

mi (smyslové, tělesné postižení) od 19 ti let věku, 

s výjimkou osob s poruchami chování, které je 

neslučitelné pro soužití v kolektivu domácnosti. 

Limitní věk pro příjem nového uživatele ke služ-

bě je max. 64 let a potřeba střední a vysoké míry 

podpory. 

b) Osoby s autismem a poruchami autistického 

spektra v kombinaci s mentálním postižením a 

kombinovanými vadami -smyslové, tělesné po-

stižení, (s výjimkou osob s poruchami chování, 

které je neslučitelné pro soužití v kolektivu do-

mácnosti), od 19 ti let věku. Limitní věk pro pří-

jem nového uživatele ke službě je 64 let a potře-

ba střední a vysoké míry podpory. 

c) Osoby se získaným postižením od 19 ti let věku. 

Limitní věk pro příjem nového uživatele ke služ-

bě je 64 let a potřeba střední a vysoké míry pod-

pory, s výjimkou osob s poruchami chování, kte-

ré je neslučitelné pro soužití v kolektivu domác-

nosti. 

           - Osoby s apalickým syndromem (bez nut   

              nosti ventilační podpory, bez centrálníh 

              katetru) 

           - Osoby s organickým psychosyndromem 

           - Osoby po těžkých polytraumatech     

              s poškozením korových funkcí 

d)          Osoby s mentálním postižením 17-18 let (platí  

              výhradně pro 3 stávající uživatele služby, kteří  

              před  požadovanou změnou plnili limit věkové  

              hranice) v časovém vymezení max. do 19. 2.   

              2018 

 

 

 

 Cíle služby:  

 
korespondují s individuálním plánováním a 

vyhodnocení cílů služby je součástí výroční 

zprávy 

jsou sledovány v rámci kontrolní činnosti 

jsou zohledňovány rámci dlouhodobé koncep-

ce rozvoje služby 

východiskem pro hodnocení naplňování cílů je 

hodnocení naplňování osobních cílů klientů 

výsledky hodnocení jsou zveřejňovány ve vý-

roční zprávě.  

 

Podporovat začlenění klientů v nepříznivé 

sociální situaci a předejít jejich vyloučení ze 

společnosti 

Doporučení ideální sociální služby 

Zvýšení kompetentnosti klientů, jejich sa-

mostatnosti a nezávislosti 

 

 

 Zásady služby: 
 

1.  Důraz na dodržování lidských práv 

 

2.  Přirozenost prostředí 
 

3. Respekt k základ. lidským  potřebám  

    -  jistoty, bezpečí, místa a citové vazby 
 

4. Služba je poskytována s vědomou kompe-      

     tencí a profesionalitou 
 

5. Respekt k individuálním osobním potře -       

    bám 
         

6. Rozsah a forma podpory musí zachová-  

    vat lidskou důstojnost, vychází  

    z individuálních potřeb a musí působit na  

    osoby aktivně a podporovat rozvoj jejich   

    samostatnosti 
 

7. Podpora je směřována tak, aby bylo posi- 

    lováno začleňování osob a nedocházelo        

    k dlouhodobému setrvávání nebo pro -  

    hlubování nepříznivé sociální situace 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


