Předmět činnosti a poskytovaných služeb
Hlavním předmětem činnosti Ústavu je zajišťování sociálních a odborných služeb dle platné právní
úpravy na území České republiky. Jedná se především o poskytování těchto služeb:
1. Odborné sociální poradenství, jehož cílem je společné nalezení vhodného řešení problémové
situace a zabránění tomu, aby lidé strádali v důsledku neznalosti svých práv a povinností, vedoucí
k posílení samostatnosti klientů či jejich blízkých. Cílovou skupinou této služby jsou především
osoby se zdravotním postižením bez omezení věku, nacházející se v nepříznivé sociální situaci,
jejich blízcí, senioři a jejich rodinní příslušníci, oběti trestných činů a oběti domácího násilí.
2. Vytváření zázemí administrativního servisu pro veřejně prospěšné aktivity občanů se zdravotním
postižením, jejich zástupců či organizací - zejména pak organizací a jejich zástupců sdružených
v regionálních strukturách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR působících na území
jednotlivých krajů, kde má Ústav svá regionální pracoviště.
3. Vytváření podmínek pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů,
podporu rovných příležitostí a podporu jejich společenského, kulturního a především pracovního
uplatnění.
4. Podpora tvorby komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat či udržení na trhu
práce se zaměřením na osoby ohrožené sociálním vyloučením.
5. Realizace osvětových a informačních akcí a kampaní spojených s využíváním technických
opatření, která napomáhají zlepšení kvality života lidí ohrožených sociálním vyloučením.
6. Organizace osvětových a odborných vzdělávacích programů (akreditovaných i neakreditovaných)
pro občany se zdravotním postižením, seniory, zaměstnance zainteresovaných institucí a
veřejnost.
7. Zajišťování odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
v rámci jejich celoživotního vzdělávání – formou pořádání odborných vzdělávacích programů.

Doplňkové aktivity, činnosti a služby
1. Realizace činností propagačních, výukových, poradenských, mediačních, informačních, styk
s veřejností, setkávání a spolupráce subjektů ve smyslu cílů organizace i spolupráce se
zahraničními subjekty, nácvik speciálních dovedností, sociální depistáž, sociálně rehabilitační
aktivity atd.
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2. Podpora metod práce s komunitou, strategie a komplexního řešení sociálních služeb,
celoživotního vzdělávání a ostatní složky prostředí, které ovlivňují kvalitu života a podporují
integraci znevýhodněných skupin občanů.
3. Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve spolupráci
s dotčenými institucemi veřejné správy, zejména pak s Úřadem práce ČR.
4. Poskytování expertní a konzultační činnosti v oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se
zdravotním postižením a osobami ohroženými sociálním vyloučením.
5. Organizace a provádění výzkumu při ověřování stavu integrace a kvality života osob ohrožených
sociálním vyloučením.
6. Partnerství při realizaci dalších projektů, které napomáhají při rozvoji a rozšiřování nabízených
služeb pro cílové skupiny.
7. Poskytuje doplňkové služby pro nestátní neziskové organizace – na základě příslušných
živnostenských oprávnění.
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