
Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb.:

  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
  podmínek pro osobní hygienu
  pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
  poskytnutí stravy
 
  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
  (např.: práce s penězi, čtení, psaní, trénování paměti, 
  nácvik péče o domácnost - vaření, pečení, společná 
  příprava svačiny, domácí práce, práce s PC, pohybové 
  aktivity, zpěv, společenské hry, práce se dřevem, 
  šperkování, batikování, keramika …)

  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
  (např. pomoc a doprovod pracovníků při účasti na 
  akcích, při návštěvách kulturních zařízení, návštěva 
  kavárny, nakupování, návštěvy divadla, knihovny, 
  posilovny, bazénu…)

  sociálně terapeutické činnosti (např.: programy 
  zaměřené na zlepšení sociálních dovedností, práce 
  na tématu, nácvik správného chování v sociálním 
  prostředí – etiketa, společenské chování…)
 
  pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
  zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  sociální poradenství (poskytováno zdarma)

Svoz a odvoz do centra i z něj
Doprava na námi pořádané akce

Oáza slouží k pobytu 10 osob/den z toho max. 1 osoba, 
může ke svému pohybu využívat invalidní vozík 
a 1 osoba může mít postižení poruchou autistického spektra

Poskytované služby hradí uživatel na základě ceníku, 
který získá u vedoucího služby nebo z web stránek služby.



Centrum denních služeb pro
dospělé lidi s mentálním postižením

Chceme nabízet dospělým lidem s mentálním, přidruženým 
tělesným postižením nebo s kombinovanou lehkou poruchou 
autistického spektra takové činnosti, které povedou k 
zachování či rozvoji dosavadních dovedností, znalostí 
a zkušeností, a umožní jim plnohodnotně žít v přirozeném 
domácím prostředí. Podporujeme samostatnost, zájmy, 
osobní cíle a poskytujeme prostor pro seberealizaci.

Služby nabízíme dospělým osobám ve věku 
od 19 do 70 let s:
  mentálním postižením, v lehkém až středně 
  těžkém pásmu postižení, může se jednat 
  i o osoby s přidruženým tělesným postižením 
  využívající ke svému pohybu invalidní vozík a 
  osoby s poruchou autistického spektra 
  v lehkém pásmu postižení.

Služba je určena pro uživatele za Zábřehu, 
Mohelnice a blízkého okolí.

Pro osoby
  jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou 
  péči druhé osoby, 
  kteří jsou verbálně nebo fyzicky agresivní, 
  nebo tak neklidní, že svým chováním narušují 
  kolektivní soužití a obtěžují ostatní uživatele, 
  s postižením sluchu v rozsahu oboustranné 
  těžké nedoslýchavosti až hluchoty,
  s oboustrannou těžkou ztrátou zraku.

můžete se naučit něco nového
můžete získat dovednosti, zkušenosti, návyky 
směřující k samostatnosti a rozhodování, 
s ohledem na Vaše možnosti
můžete poznat svá práva
posílení dovedností v soužití s druhými lidmi, 
ve společnosti
podílení se na spoluvytváření programu 
s ostatními a účastnit se aktivit
získání podpory v naplňování svých 
osobních cílů
potkáte nové přátele

Zvýšení či udržení schopností a dovedností 
uživatelů, potřebných pro život v domácím 
prostředí s co nejmenší mírou závislosti 
na pečujících, a realizace jejich osobních cílů 
při respektování jejich možností a zamezení 
společenské izolace.
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