Našim posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením. Pro zajištění této pomoci poskytujeme
vybrané sociální služby, podporujeme kontakt s rodinou a spolupracujeme s odborníky. Při
poskytování pobytových služeb vytváříme malé domácnosti, v nichž má každý člen své jedinečné
místo. Důležitou inspiraci pro naší službu čerpáme ze svědectví Písma svatého a z příkladu Pána
Ježíše Krista, který s láskou sloužil všem lidem bez rozdílu.

Betlém, Klobouky u Brna
domov pro osoby se zdravotním postižením
V domově pro osoby se zdravotním postižením
pomáháme dospělým lidem s těžkým tělesným
postižením žít běžným způsobem života. Vytváříme
prostor pro individualitu obyvatel v malé domácnosti
v přirozeném prostředí obce. Spolupracujeme s
rodinami, přáteli a odborníky.
odlehčovací služby (pobytové)
Pomocí pobytových odlehčovacích služeb
umožňujeme osobám se zdravotním postižením a
seniorům krátkodobě změnit prostředí a současně
jim zajistit potřebnou péči, aby si pečující osoby
mohly odpočinout, chodit do zaměstnání nebo si
vyřídit potřebné osobní záležitosti.

Narnie, Morkůvky
týdenní stacionář
V týdenním stacionáři poskytujeme dětem a
mladým lidem s těžkým mentálním nebo
kombinovaným postižením ubytování a podporu,
která jim pomáhá předcházet vyloučení ze
společnosti a realizovat právo na vzdělání. S
rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj
jejich soběstačnosti.
denní stacionář
V denním stacionáři poskytujeme dětem a mladým
lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným
postižením podporu, která jim pomáhá navazovat a
udržovat osobní vztahy a realizovat právo na
vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o
rozvoj jejich soběstačnosti a setrvání v domácím
prostředí.

Arkénie, Brumovice

Mirandie, Brumovice

chráněné bydlení
Dospělým lidem s mentálním postižením
umožňujeme bydlet v malé domácnosti v
přirozeném prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet
schopnosti, používat dovednosti a naplňovat
představy. Při poskytování služby spolupracujeme s
jejich rodinami, přáteli, místní komunitou a
odborníky.

chráněné bydlení
Dospělým lidem s mentálním a kombinovaným
postižením umožňujeme bydlet ve dvou
samostatných domácnostech zapojených do
přirozeného prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet
jejich schopnosti a dovednosti a ke každému
přistupujeme s ohledem na jeho osobnost a
individuální potřeby.

Sociálně terapeutické centrum
Radost, Brumovice a Hustopeče

Odstrčilova vila, Klobouky u Brna

sociálně terapeutické dílny
Chceme umožnit lidem se zdravotním postižením
žít aktivní život, v němž mohou rozvíjet svou
jedinečnost. Podporujeme je při rozvoji sociálních a
pracovních dovedností, manuální zručnosti a
kreativitě. Pomáháme jim vnímat okolní svět,
uvědomovat si vlastní osobnost a emoce, nalézat
motivaci a zažívat pocit bezpečí.

odlehčovací služby (pobytové, ambulantní)
Pomocí pobytových a ambulantních odlehčovacích
služeb umožňujeme osobám se zdravotním
postižením a seniorům krátkodobě změnit prostředí
a současně jim zajistit potřebnou péči, aby si
pečující osoby mohly odpočinout, chodit do
zaměstnání nebo si vyřídit potřebné osobní
záležitosti.

Společným cílem všech našich služeb je poskytovat jejich uživatelům takovou péči a podporu, která
jim umožní žít hodnotný a naplněný život, co nejvíce srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

