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Veřejný závazek sociálně aktivizační služby
(definice poslání, cíle a zásady poskytované služby)
Definice poslání společnosti
Posláním TyfloCentra Pardubice, o.p.s. je poskytovat kvalitní a komplexní služby
lidem se zrakovým postižením, motivovat je tak k aktivnímu životu a napomáhat jim
k dosažení co největší míry samostatnosti.
Druh služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Poslání poskytované služby
Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat lidem se zrakovým postižením
příležitosti vedoucí k aktivnímu a smysluplnému naplnění volného času a zároveň
k rozvoji jejich dovedností, které jim umožní začlenit se do běžného života.
Cílová skupina
Služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou určeny všem osobám s těžkým zrakovým
nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, které mají zájem
řešit svou nepříznivou sociální situaci. Cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým
postižením žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře
16 let a výše.
Cíle poskytované služby
Cílem sociálně aktivizační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením je nabízet
takové aktivity, které:
 vedou k rozvoji a aktivizaci osobnosti,
 motivují k aktivním a samostatnému životu,
 podporují integraci a zapojení se do společnosti,
 umožňují smysluplné naplnění volného času,
 podporují návrat k činnostem před ztrátou zraku i prožití nových zážitků,
 vedou k rozšíření znalostí a všeobecnému rozhledu,
 vedou ke zlepšení nebo udržení fyzické kondice a zvýšení psychické odolnosti,
 zmírňují izolovanost a osamělost.
Principy poskytované sociálně aktivizační služby:
 respektování života uživatele,
 důraz je kladen na přání a potřeby uživatele služby,
 vždy je uplatňován individuální přístup k uživateli služby,
 služba je poskytována na základech tolerance, důvěry a bezpečí,
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služba je poskytována s ohledem na respektování lidské důstojnosti, lidských
práv a svobod,
poskytování sociálně aktivizační služby je v souladu s Etickým kodexem
pracovníků TyfloCentra Pardubice, o.p.s.,
při poskytování služby je postupováno v souladu s vnitřními pravidly na ochranu
práv uživatele,
naplňování zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, dle kterého je
tato služba poskytována bezplatně.

V Pardubicích dne 2. 10. 2017

Mgr. Dana Stoklasová
ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s.
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