
CÍLE SSUB 2021 - 2023 
 
 

1. Cíle sociálních služeb obecně: 

 dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, § 2, odst. 1 a 2. 

 

 

2. Cíle SSUB: 

 respektovat potřeby uživatele s ohledem na možnosti organizace, 

 zmapovat schopnosti uživatele, ty rozvíjet a podporovat, pomáhat jen v tom, 

co nezvládne, 

 rozvíjet či zachovat funkčnost rodiny a jiných přirozených sociálních vztahů, 

 dbát na kvalitu poskytovaných služeb a na celoživotní vzdělávání pracovníků, 

 zajistit materiální, technické a personální vybavení služeb odpovídající 

aktuální skladbě uživatelů. 

 

 

3. Cíle NZDM Šrumec 

 začlenit uživatele do vrstevnické skupiny, 

 motivovat uživatele k aktivnímu řešení své nepříznivé sociální situace, 

 zprostředkovat uživateli kontakt se širším sociálním prostředím, 

 rozvíjet sociální dovednosti a schopnosti uživatele, 

 vést uživatele k chápání povinnosti pravidelné školní docházky a potřeby 

vzdělávání, 

 umožnit realizovat nápady uživatele vedoucí ke smysluplnému trávení 

volného času v NZDM i mimo něj, 

 poskytovat uživateli bezpečný prostor, 

 realizovat preventivní programy zaměřené na primární prevenci u cílové 

skupiny. 

 

 

4. Cíle pečovatelské služby 

 naplňovat potřeby uživatele v jeho přirozeném prostředí, 

 respektovat potřeby uživatele a jeho vůli s ohledem na možnosti služby, 

pružně na ně reagovat, 

 podporovat uživatele v tom, co zvládne a pomáhat mu v tom,  

co nezvládne, 

 zajistit pro uživatele potřebné informace o dostupných službách, podporovat 

rodinné a jiné vazby uživatele.  

 



5. Cíle SASRD 

 podporovat rodinu, aby zajistila výchovu a vzdělávání dětí přiměřeně jejich 

věku, 

 pomáhat rodině samostatně vyřizovat záležitosti na úřadech,  

u lékaře, ve škole, aj., 

 vést rodinu k řešení své nepříznivé finanční situace, 

 podporovat rodinu v zabezpečení svých finančních potřeb z příjmu ze 

zaměstnání (prevence závislosti na sociálních dávkách). 

 

 

6. Cíle denního stacionáře 

 podporovat rozvoj osobnosti uživatele, jeho samostatnost  

a soběstačnost, a to zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování  

a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků, 

 vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady 

aktivizačních činností, 

 podporovat vzájemnou komunikaci, navazování a fungování vrstevnických 

vztahů mezi uživateli, 

 poskytovat morální podporu pečujícím rodinám. 

 

 

7. Cíle uživatelů služeb: 

 vychází z konkrétních cílů uživatelů stanovených v jejich individuálních 

plánech. 

 

 
 

               


