Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Kapacita služby: 73 osob
Poslání:
Domov
poskytuje
pobytovou
službu osobám s mentálním a
kombinovaným postižením, které
jsou závislé na pomoci a podpoře
jiné fyzické osoby. Těmto osobám
poskytujeme potřebnou podporu a pomoc při naplňování svých
individuálních potřeb a osobních cílů v jejich nepříznivé sociální
situaci.
Cíle:
- Podpora při realizování a dosahování cílů stanovených v
individuálním plánu klienta i ve spolupráci s rodinou a jejich
blízkými
- Klienti zvládnou podílet se na práci v domově, s cílem získání
pracovních návyků
- Klienti si zvládnou stěžovat nebo vyslovit přání
- Klienti se bezpečně orientují v nejbližším okolí
- Klienti zvládají spolupráci s veřejnými službami a běžnou
populací v rámci integrace
- Klienti zvládají za podpory nebo bez podpory sebeobsluhu
- Klienti umí za podpory nebo bez podpory využít smysluplně
volný čas
Okruh osob:
- Osoby od 3 let věku do 45 let s mentálním a kombinovaným
postižením, které v důsledku snížené soběstačnosti v
základních životních a osobních potřebách, potřebují
částečnou nebo úplnou pomoc, nemohou zůstat ve svém
přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné
osoby. Osobám ve věkové kategorii nad 45 let je služba
poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování
sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 45
let.

Do okruhu cílové skupiny nepatří:
Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o
poskytování sociální služby z následujících důvodů:
• Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou
zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
• Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí takové
sociální služby
o Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí
ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
o Zájemce není schopen pobytu ve službě z důvodu
akutní infekční nemoci
o Chování zájemce by z důvodu duševní poruchy
závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
• Zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby,
vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto
žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby
z důvodu porušování povinností vyplývajících ze
smlouvy.
• Zájemce nedoloží lékařský posudek k žádosti o přijetí.
Zásady pracovníků:
- S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná
práva jako všichni ostatní.
- Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti,
neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.
- Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování,
jednání a případná rizika
- Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu
poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta
- Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami
rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.

Nabízíme:
Bydlení
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
Strava
Možnost odebrat stravu v zařízení
Podpora pracovníků
Pomoc při zvládání běžných úkonů o svojí
osobu, pomoc při osobní hygieně.
Zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím
Podpora při kontaktu s rodinou, přáteli, sociální
začleňování do společnosti.
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.
Zdravotní péče
Zdravotní péči
Fyzioterapeuti.
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Volnočasové aktivity
Snoezelen
Ergoterapie
Keramická dílna
Dřevařská dílna
Muzikoterapie
Sportovní aktivity
Vaření
Canisterapie
Práce s počítačem apod.
Za službu budete platit
Pokud budete chtít vědět více, obraťte se na
sociálního pracovníka 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

