Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení poskytujeme v obci Háj u Duchcova

Poslání:
Posláním chráněného bydlení je podporovat lidi s mentálním
postižením, a to tak, aby mohli žít co nejběžnějším způsobem
života, svobodně, samostatně, zodpovědně a to s přiměřenou
podporou asistentů v samostatných bytech mimo areál
zařízení.
Cíle:
- Klient umí hospodařit se svým kapesným s přiměřenou
podporou
- Klienti zvládnou stravování s přiměřenou podporou
- Klienti zvládnou úklid domácnosti a péči o sebe
- Klienti mají dovednosti pro uplatnění na trhu práce
- Klienti se bezpečně orientují v obci, nejbližším okolí, znají
významné a potřebné budovy a zvládají dojít do
chráněného bydlení a zpět

- Klienti zvládají bezpečné chování v krizových
situacích a znají čísla,St kterými si přivolají pomoc
- Klienti zvládají obsluhu domácích spotřebičů
- Klienti umí využít smysluplně svůj volný čas
s podporou i bez ní
Okruh osob, kterým je služba určena:
Klientem chráněného bydlení může být osoba s lehkým
až středním mentálním postižením od 18 do 64 let věku.
Kapacita služby: 9 osob
Zásady pracovníků Chráněného bydlení:
Individuální přístup; Respektování názoru, volby,
rovnocennosti; Respektování práv; Týmová práce;
Podpora samostatnosti a nezávislosti

Nabízíme:
Bydlení
S ostatními klienty v bytech v obci –
samostatný pokoj.

Strava
Možnost odebrat stravu v zařízení
Podpora asistentů
Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
hospodaření s penězi.
Sociálně terapeutické činnosti

St

Aktivizační činnosti
Podpora při upevňování dovedností a
znalostí.
Návštěvy
kulturních
a
sportovních zařízení.
Pomoc při uplatňování práv
Podpora při jednání na úřadech, při
rozhodování, pracovní uplatnění na trhu
práce
Můžete se naučit:
Vařit

Hospodařit s penězi

Starat se o byt

Prát v pračce
Využít volný čas
Za službu budete platit
Pokud budete chtít vědět více, obraťte se na sociální
pracovnici na tel. 417 837 323 nebo na www.dsshaj.cz
Kontakt:
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace
Kubátova 269
417 22 Háj u Duchcova
Tel:
417 837 323
E-mail: info@dsshaj.cz
Web:
www.dsshaj.cz
Zřizovatel:
Ústecký kraj
Web:
www.kr-ustecky.cz

