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Občanské sdružení „Dveře dokořán“ 
pomáhá lidem s mentálním postižením 

k samostatnosti.
Občanské sdružení pro integraci lidí 
s postižením „Dveře dokořán“ již 8 let  
úspěšně poskytuje sociální službu 
osobní asistence osobám s mentálním 
a přidruženým kombinovaným postižením 
ve věku 7-64 let v Karlových Varech a okolí. 
Služba má terénní charakter a je tudíž 
poskytována v domácnosti a navazujícím 
přirozeném sociálním prostředí uživatele 
služby. Umožňuje tak uživateli služby 
žít způsobem, který je ve společnosti 
považován za běžný, čímž je také 
naplňováno poslání občanského sdružení. 
Poslání služby nelze dosáhnout bez 
maximální podpory samostatnosti uživatele. 
Proto je také co nejvyšší míra samostatnost 
uživatele v běžném životě cílem občanského 
sdružení. 
Tohoto cíle je dosahováno formou výchovné 
nepedagogické činnosti, kterou jsou uživatelé 
služby vedeni tak, aby jim při jednotlivých 
úkonech osobní asistence služba nejen 
pomáhala, ale také tak, aby úkony zvládali 
postupně sami. Jedná se o úkony týkající 
se především osobní hygieny, péče o vlastní 
osobu, zajištění a přípravy stravy, chodu 
domácnosti (včetně úklidu a nakupování), 
docházení a dojíždění do školy, k lékaři, 
stacionáře nebo do jiné sociální služby, na 
zájmové a volnočasové aktivity i do zaměstnání, 
při vyřizování běžných záležitostí. apod. 
Současně jsou zprostředkovávány rozličné 
služby a aktivity, jimiž se prohlubují a upevňují 
společenské a sociální návyky, rozvíjí se 
osobnost uživatele služby, manuální zručnost, 
znalosti a schopnosti a vytvářejí se případně 
podle potřeb a věku uživatele i pracovní 

návyky, Tímto jsou uživatelé služby co nejvíce 
připraveni na budoucí samostatný život jen 
s případným dohledem nebo dopomocí 
služby osobní asistence, rodičů nebo blízkých. 
Mohou tak setrvat i v budoucnu nadále ve své 
domácnosti a v přirozeném sociálním prostředí 
a nemusí být v případě nepředvídatelných 
situací (například závažných onemocnění 
rodičů apod.) vystavováni silným stresům 
při umisťováni do neznámého prostředí 
pobytových zařízení. Současně je pomocí 
služby odlehčováno rodičům při jejich trvalé 
a náročné péči o své potomky tak, aby i oni 
mohli využívat své aktivity a zájmy, tudíž žít 
normální život jako ostatní lidé. 

Předností sociální služby je vysoce osobní, 
individuální a vnímavý přístup k uživateli 
služby a metody práce, kterými se daří zvládat 
i uživatele služeb s „problémovým chováním“, 
jež nelze umístit v pobytových ani ambulantních 
sociálních službách.

Při poskytování služby jsou  
respektovány následující principy:
• úcta a respekt k uživateli 
• respektování práv uživatele
• ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby, 

přání a zájmy 
• základem poskytované služby a podpory je 

využívání běžných služeb veřejnosti, podpora 
přirozených vztahů a spolupráce s rodinami 
uživatelů 

• ohleduplný, vstřícný a empatický postoj 
k uživateli

• individuální a vnímavý přístup ke každému 
uživateli

V současné době je připravováno rozšíření 
poskytování služby na věkové kategorie přes  
64 let, protože mentálně postižení i v tomto 
věku mají také své specifické potřeby a vyžadují 
tudíž i jiný přístup.
Služba je poskytována běžně ve všední dny 
od 8 do 16 hodin a v dalších dnech a časech 
dohodou dle potřeby uživatele služby. Oficiální 
působnost služby je v celém Karlovarském 
kraji. Cena služby činí 50 Kč za hodinu, při 
rozsahu nad 80 hodin za měsíc činí  
40 Kč/ hod. Současně se službou je nabízena 
fakultativně i doprava uživatele. 


