Cílová skupina
Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen pro občany se zdravotním (zejména kombinovaným)
postižením od 18-ti let. Horní věková
hranice není stanovena.
Klienti jsou zpravidla z Brna a okolí,
na základě individuálního zvážení je
však možné přijmout i klienta z jiné
oblasti.
Poslání
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Brně – Kohoutovicích nabízí dospělým občanům se zdravotním
postižením zejména z Brna a okolí
potřebnou péči a podporu v prostředí
podobném domácímu, s důrazem na
udržení a rozvoj stávajících sociálních
vazeb a aktivit.

❝ rehabilitace v rozsahu ošetřovatelské péče
❝ péče o klienty s permanentním katetrem.
Kapacita
Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 16
lůžek.

VELETA, z.s.
IČ: 22 66 54 71

Adresa stacionáře:
Libušina tř. 13, Brno, 623 00
Kontakty:
předseda organizace

tel. 777 794 511
info@sdruzeniveleta.cz

zástupce předsedy

tel. 777 794 580
kretik@sdruzeniveleta.cz

sociální pracovník

tel. 777 794 581

vedoucí denního stacionáře

tel. 777 794 512

vedoucí domova pro osoby se zdrav. postižením
tel. 547 250 776, 777 794 510
vedoucí prodeje výrobků
tel. 777 794 515
vedoucí kuchyně

Základní cíl
Základním cílem naší služby je poskytovat osobám se zdravotním postižením potřebnou péči a podporu odpovídající jejich
individuálním potřebám, zlepšit nebo alespoň udržet kvalitu
jejich života, redukovat bariéry způsobující sociální izolaci
a klienty v rámci jejich možností aktivizovat a podporovat v seberealizaci.

stravovací a provozní referent
(objednávky stravy)

Zdravotní sestry a pracovníci v přímé péči poskytují klientům
následující úkony:
❝ pomoc a podpora při jednoduchých denních činnostech,
osobní hygieně, oblékání, stravování, manipulaci
s přístroji, pomůckami, atd.
❝ prohlubování a upevňování základních hygienických
a společenských návyků, nabídka volnočasových aktivit,
atd.
❝ odběry krve a dalšího biologického materiálu
❝ aplikace injekcí
❝ měření fyziologických funkcí
❝ péče o rány a převazy
❝ polohování a péče o dekubity
❝ příprava a podávání léků

Kontaktní adresa:
Libušina tř. 13,
Brno-Kohoutovice, 623 00

provozní mobil

tel. 777 794 582
tel. 547 250 778, 777 794 513
tel. 777 794 514

Sídlo organizace:
Čermákova 32
Brno-Starý Lískovec, 625 00

Popis dopravního spojení:
Trolejbus č. 37 z Mendlova náměstí, zastávka Glinkova. Zařízení
se nachází za budovou MŠ.

Internetové stránky: www.sdruzeniveleta.cz
Další aktivity organizace:
Příprava a rozvoz obědů pro občany MČ Brno-Kohoutovice,
MČ Brno-Komín a MČ Brno-Jundrov.
Podrobnější informace na tel. 547 250 778, 777 794 513
Vyrobeno za podpory časopisu Brno Business & Style a tiskárny CCB Brno

Historie a důvody založení:
Organizace vznikla pod názvem Sdružení Veleta, o.s. dne
31. 7. 2007 registrací stanov na Ministerstvu vnitra. Byla založena za účelem zajištění pokračování plného rozsahu provozu Denního stacionáře a Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Brně Kohoutovicích poté, co k 31. 12. 2007 jeho provozování
ukončilo Nadatio Samaritanus – Sdružení Samaritán, o.s. Od
roku 2014 se v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku změnila právní forma organizace z občanského
sdružení na spolek.

Poslání, činnost a cíl organizace:
1. Posláním organizace je přispívat k zabezpečení zdravotní
a sociální péče sociálně slabým skupinám obyvatel, podporovat
volnočasové aktivity, provozovat klubovou zájmovou, kulturní
a vzdělávací činnost a tak pomáhat především zdravotně postiženým spoluobčanům.
2. Organizace napomáhá zdravotně postiženým občanům k prožívání důstojného a plnohodnotného života. Ve spolupráci se
státní správou a samosprávou se zaměřuje zejména na oblasti,
kde je shledána největší potřeba.
3. Organizace nemá ambice plně nahrazovat činnost institucí,
do jejichž kompetence zdravotní a sociální otázky spadají, snaží
se spíše o doplňování jejich činností.
4. K naplnění tohoto poslání organizace spolupracuje s českými
a mezinárodními organizacemi i jednotlivci.

orientovat se v jeho pravidlech a prožívat tak život co nejpodobnější životu jejich zdravých vrstevníků.
Nabídka činností
Rozvíjení praktických dovedností:
❝ nácvik samostatnosti v sebeobslužných úkonech: hygiena,
stravování, oblékání…
❝ nácvik dovedností všedního dne: vaření, stolování, mytí
nádobí, úklid, péče o zvířata, používání elektrospotřebičů…
❝ komunikace s druhými lidmi, telefonování, počítačová
komunikace…
❝ využívání veřejných služeb: nakupování, cestování MHD,
využívání služeb pošty, jednání s úřady…
❝ osvojování znalostí o světě a společnosti: např. zdraví,
první pomoc, rodina, společenské chování, naše město…
❝ ruční práce: šití, vyšívání, háčkování, pletení, drátování,
vytváření výrobků z nejrůznějších materiálů…

5. Hlavním cílem organizace je poskytování komplexu služeb
přispívajících ke zlepšení nebo udržení přijatelné kvality života
občanům se zdravotním postižením.

Poslání
Denní stacionář v Brně-Kohoutovicích nabízí dospělým občanům se zdravotním postižením z Brna a okolí pomoc a podporu
směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností,
dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost a integraci
do běžné společnosti.
Základní cíl
Základním cílem naší služby je umožnit zdravotně postiženým
občanům produktivně a smysluplně prožít volný čas, pomoci jim
dosáhnout maximálně možného rozvoje vědomostí, schopností,
dovedností a zájmů, začlenit se do běžného společenského dění,

Kapacita
Kapacita denního stacionáře je 25 míst.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Denní stacionář

Cílová skupina
Denní stacionář je určen pro občany z Brna a okolí od 18 do 65
let s mentálním či kombinovaným postižením.

táboráky a noci ve stanu na zahradě stacionáře
návštěvy výstav, muzeí, divadel, kaváren
muzikoterapie, výtvarné a rukodělné aktivity
vlastní amatérský divadelní a pěvecký soubor
natáčení amatérských hraných filmů
účast na divadelních a filmových festivalech

Adresa stacionáře:
Libušina tř. 13, Brno - Kohoutovice, 623 00

Organizace má místní působnost – Brno a okolí.

Provoz denního stacionáře je zajišťován od 1. 1. 2008 v bezbariérové dvoupodlažní budově s velkou zahradou a terasou,
kterou má VELETA, z.s. ve výpůjčce od MMB. Budova je umístěna
v blízkosti zastávky MHD.

❝
❝
❝
❝
❝
❝

Pohybové a sportovní aktivity:
❝ tanec, pohybové, míčové a společenské hry
❝ soutěže zručnosti
❝ plavání
❝ sáňkování, stavění sněhuláka
Kulturní a volnočasové aktivity:
❝ oslavy svátků - masopust, velikonoce, vánoce
❝ výlety, vycházky po okolí, exkurze, rekondiční pobyty

Provoz domova pro osoby se zdravotním postižením je zajišťován od 1. 1. 2008 v bezbariérové dvoupodlažní budově s velkou
zahradou a terasou, kterou má VELETA, z.s. ve výpůjčce od MMB.
Budova je umístěna v blízkosti zastávky MHD.

