Srdce v domě, p.o.
Domov Srdce v domě Klentnice je příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem, která
poskytuje kompletní pobytovou službu formou celoročního pobytu osobám s mentálním postižením
nebo mentálním postižením kombinovaným s fyzickou nebo smyslovou vadou starším 18ti let.
V zařízení je jedenáct jednolůžkových pokojů, osm dvoulůžkových pokojů, šestnáct třílůžkových
pokojů, dva čtyřlůžkové a šest pětilůžkových pokojů. Stravování probíhá ve společné jídelně. Objekt
není zcela bezbariérový.
V domově jsou provozovány terapie na dílnách jako vyšívání, pletení košíků, šití. Dále zde máme
tréninkový byt, kde se klienti zdokonalují ve vaření, praní, žehlení a ostatních domácích pracích, učí
se samostatnému nakupování a cestování hromadnou dopravou.Na zahradě se potom věnují
pěstování ovoce a zeleniny.
Posláním domova je vytvořit podmínky pro kvalitní a důstojný život. Podporovat samostatnost a
uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory.

V rámci tohoto poslání vznikla vize vybudování 4 domků pro 24 uživatelů v rámci transformace.
Domky by měly být vybudovány do dubna roku 2015.
Důvodem transformace je umožnit lidem s postižením prožít plnohodnotný život v přirozeném
prostředí a komunitě, odstranit nevyhovující zázemí pro bydlení a lokalitu, kde nemají lidé
s postižením mnoho příležitostí využívat běžné veřejné služby nebo chodit do zaměstnání.
Část služby tedy bude provozována v nově vybudovaných domcích s větší dostupností veřejných
služeb, jako je lékař, kino, knihovny, obchody a doprava. Bude vytvořeno osm domácností po třech
lidech v každé domácnosti v nově vybudovaných domech v Mikulově a v Lednici. Každý uživatel bude
mít svůj pokoj, pokud si nebude přát jinak (je možnost i partnerského bydlení). Uživatelé si budou
moci sami rozhodnout o způsobu trávení volného času a během dne budou moci chodit do
zaměstnání nebo do denních center, kde se zapojí do terapeutických pracovních činností. Takové
centrum denních služeb bude vybudováno v Lednici, bude zaměřeno na rozvoj a podporou
sebeobsluhy, aktivizaci a upevňování pracovních návyků.

