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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované 

sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými 

základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně 

určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována. 

NÁZEV, DRUH A IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Centrum denních služeb - Domovinka Kostelec nad Orlicí je sociální služba, která podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách, zajišťuje poskytování ambulantní sociální služby pro klienty žijící na 

území obcí Borovnice, Častolovice, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny – Ledská, Chleny, 

Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Olešnice, Svídnice, Tutleky, Vrbice, Zdelov.  

 

Zřizovatelem Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí je Město Kostelec nad 

Orlicí. Služba je registrována rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, číslo 

rozhodnutí Č.J.: 10877/SV/2007/Gr/SOCRE/125-9. 

 

Identifikátor služby je 4531517. 

POSLÁNÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB DOMOVINKA 

Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí nabízí přiměřenou individuální pomoc 

a podporu osobám se sníženou soběstačností, které chtějí trávit smysluplně a aktivně svůj 

volný čas v příjemném přátelském prostředí a ve společnosti svých vrstevníků. 

Prostřednictvím nabízených služeb, aktivizačních a sociálně terapeutických činností posiluje 

služba jejich dovednosti, přispívá k jejich sociálnímu začleňování a setrvání v přirozeném 

domácím prostředí. Centrum denních služeb Domovinka tímto způsobem pomáhá řešit 

nepříznivou situaci nejen klientů, ale i jejich rodin. 

CÍLE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB DOMOVINKA 

 rozvoj a udržení soběstačnosti a samostatnosti klienta 

 navazování a rozvíjení sociálních vztahů klienta 

 rozvoj dovedností a znalostí klienta 

 podpora a prodlužování aktivity klientů 

 pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klienta 

 pomoc pečujícím rodinám 

 zvyšování a udržování odbornosti pracovníků 
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OKRUH OSOB, PRO KTERÉ JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA URČENA 

Osoby starší 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení (tělesné nebo mentální) a jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby.  

Poskytování služby můžeme odmítnout (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů): 

 osobám, které se nenacházejí v nepříznivé sociální situaci, 

 neposkytujeme-li sociální službu, o kterou osoba žádá, 

 není-li poskytování sociální služby možné z kapacitních důvodů, 

 pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší než 6 měsíců 

vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušení povinností 

vyplývajících z této smlouvy, 

 osobám, které nepatří do okruhu osob, kterým je sociální služba poskytována. 

FORMY POSKYTOVÁNÍ, DOSTUPNOST A KAPACITA SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY 

Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí je ambulantní sociální 

služba. 

ADRESA ZAŘÍZENÍ 

Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí 

Frošova 1414 

517 41  Kostelec nad Orlicí 

PROVOZNÍ DOBA 

Provozní doba Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí: 

 od - do 

Pondělí - pátek 6:00 hodin 14:30 hodin 

KAPACITA 

Maximální okamžitá kapacita Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí je 9 

klientů. 
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VÝŠE ÚHRADY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ V CENTRU DENNÍCH 

SLUŽEB DOMOVINKA KOSTELEC NAD ORLICÍ, ROZSAH 

POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

VÝŠE ÚHRADY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 

DOMOVINKA  

Maximální výši úhrady za poskytnutou sociální službu stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  

Výše úhrady za úkony poskytnuté Centrem denních služeb - Domovinka Kostelec nad Orlicí 

je dána Sazebníkem úhrad za úkony poskytované Centrem denních služeb - Domovinka 

Kostelec nad Orlicí schváleným Usnesením Rady města Kostelce nad Orlicí, č. RM 29/2017 

ze dne 18. 12. 2017 s účinností 1. 1. 2018. 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB CENTRA DENNÍCH SLUŽEB 

DOMOVINKA  

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 sociálně terapeutické činnosti:  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

ZÁSADY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB DOMOVINKA 

 řídíme se Etickým kodexem, služby poskytujeme v souladu s principy naplňování 

standardů kvality sociálních služeb, dodržujeme platné zákony a předpisy, 

 dbáme na dodržování práv klientů a zachování lidské důstojnosti, v průběhu 

vyjednávání a poskytování sociální služby respektujeme svobodnou vůli klienta a 

podporujeme jeho vlastní rozhodování, v každé situaci jednáme s respektem a úctou, 

dodržujeme rovný přístup ke klientovi, 

 služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním klientů, 

 motivujeme klienty k aktivní účasti na průběhu služby, 

 poskytujeme odbornou sociální službu, služby poskytujeme v náležité kvalitě, 

pracovníci pečovatelské služby se pravidelně vzdělávají a absolvují supervize. 

 


