
 

 

Domov pod Kuňkou (DPK) je příspěvkovou organizací 

Pardubického kraje, zřízenou za účelem poskytování 

sociálních služeb „Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením“ podle § 48 a „Chráněné bydlení“ podle § 51 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Služba domovy pro osoby se zdravotním postižením 

je poskytována v sídle organizace na adrese Ráby 162, 

533 52 Staré Hradiště, místě vzdáleném 6 km od centra 

Pardubic. 

 

Kapacita zařízení je 80 osob, prioritně těch, které před 

přijetím do DPK žijí na území Pardubického kraje. 

 

KDO JSME 



 

DPK poskytuje v rámci sociální služby domovy pro 

osoby se zdravotním postižením v náležité kvalitě 

pobytové sociální služby osobám s různým stupněm 

mentálního nebo kombinovaného postižení, které mají 

z důvodu svého postižení sníženou možnost zvládat 

základní životní potřeby a potřebují pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nemůže zajistit 

rodina, ani služba terénní či ambulantní. Při 

poskytování sociálních služeb je postupováno 

takovým způsobem, aby se život uživatelů co možná 

nejvíce blížil běžnému způsobu života. 

 

Základní zásady, kterými se pracovníci při poskytování 

sociální služby v DPK řídí: 

 Individuální přístup 

 Lidská důstojnost 

 Kvalita poskytovaných služeb 

 Dodržování lidských práv a základních svobod 

 Začleňování do společnosti a rozvoj samostatnosti 

 

 

 

PROČ JSME 

NAŠE ZÁSADY 



 

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním 

postižením je v DPK poskytována dětem i dospělým 

osobám (minimálně od tří let věku) bez rozdílu 

pohlaví, které mají mentální postižení, mentální 

postižení s přidruženým postižením tělesným či 

smyslovým, nacházejí se v důsledku svého 

zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, a 

jejichž podporu při realizaci úkonů běžného denního 

života není možno trvale zajistit prostřednictvím 

rodiny ani terénních či ambulantních sociálních 

služeb. 

Sociální službu domovy pro osoby se zdravotním 

postižením v DPK nelze poskytnou osobám v těchto 

případech: 

 DPK neposkytuje sociální službu, o kterou 
osoba žádá 

 kapacita služby je v době požadovaného 
nástupu plně obsazena 

 zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí 
ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 

 osoba není schopna pobytu v zařízení 
sociálních služeb z důvodu akutní infekční 
nemoci 

 chování osoby by z důvodu duševní poruchy 
závažným způsobem narušovalo kolektivní 
soužití 

 osobám trpícím Alzheimerovou, stařeckou nebo 
jinými typy demencí 

 

PRO KOHO JSME 



 

Cílem sociální služby domovy pro osoby se zdravotním 

postižením v DPK je poskytovat takové služby, které: 

 napomáhají uživatelům zmírnit jejich nepříznivou 
sociální situaci 

 podporují uživatele k samostatnosti a rozvíjejí jejich 
schopnosti 

 motivují uživatele k vzdělávání, k pracovním 
aktivitám 

 vytvářejí příležitosti k zapojení do běžného života 

K naplnění výše vymezeného cíle stanovuje DPK cíle 

konkrétní – dlouhodobé a krátkodobé, které jsou ve 

stanovených časových etapách měněny.  

 

Domov pod Kuňkou, Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště 

Telefon: 466 415 636, e-mail: info@dpkr.cz 

 Více informací najdete na: www.dpkr.cz 

 

NAŠE CÍLE 
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