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Veřejný závazek DOZP MSSS Vejprty 
Základní údaje  

Identifikátor sociální služby – 789 1821 

Celková kapacita domovů – 153  

Právní forma – příspěvková organizace 

Zřizovatel – Město Vejprty 

Web: www.msssvejprty.cz 

Forma poskytování sociální služby – pobytová služba 

Dostupnost služby – 7 dní v týdnu, 24 hodin denně 

Cílová skupina: 

Poskytované služby jsou určeny osobám od 18 do 64 let věku, osobám s kombinovaným 

postižením, osobám s mentálním postižením, osobám se zdravotním postižením. 

Poslání:  

Posláním domovů pro osoby se zdravotním postižením MSSS Vejprty je poskytovat 

prostřednictvím pobytové sociální služby podporu a nezbytnou péči dospělým lidem s 

mentálním postižením a pomáhat jim zapojit se v co největší míře do běžného života.  

Díky transformaci našich sociálních služeb v původním zařízení jsme změnili zaběhnuté 

stereotypy a vytvořili takové životní podmínky pro naše klienty, které se přibližují podmínkám 

života v běžném prostředí, kde je plně respektován individuální přístup ke klientům a kde 

mají klienti možnost seberealizace, učit se samostatnosti v malých domácnostech s ohledem 

na možnosti každého klienta. 

Zásady:  

➢ Dodržování práv klientů, i člověk s mentálním postižením má stejná práva jako 

ostatní lidé 

➢ Respektování volby klienta, ve smyslu poskytnutí jen nezbytně nutné míry podpory a 

pomoci s cílem dosáhnout co největšího rozvoje schopností a dovedností klienta 

➢ Individuální přístup ke klientovi, respektovat a podporovat klienta ve svobodném 

rozhodování o svém životě 

➢ Přizpůsobování poskytnutí sociální služby v závislosti na potřebách klienta 

➢ Poskytovat sociální služby na základě písemné smlouvy o poskytování služeb mezi 

klientem a poskytovatelem 

➢ Řídit se pracovními postupy zaručujícími řádný průběh poskytování sociálních služeb 
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➢ Poskytovat podporu ve vzdělávání pracovníkům, motivovat je pro další práci v MSSS 

Vejprty 

 

Cíle zaměřené na potřeby klienta: 

➢ Snižování závislosti klientů na sociální službě zapojováním do běžných denních 

činností, včetně využívání dostupných veřejných zdrojů v našem regionu 

➢ Podporovat klienty při spolupráci na plánování průběhu sociální služby 

➢ Podporovat klienty při rozhodování o vlastním životě 

➢ Podporovat klienty v navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a 

příbuznými 

➢ Vytváření prostředí a atmosféry, co možná nejvíce připomínající domácí prostředí 

  

Komu není služba určena: 

Služba není určena osobám závislým na návykových látkách a osobám léčícím se z této 

závislosti. 


