Společenský život

KONTAKT

Veškerý společenský a kulturní život vychází
především z vlastních zájmů a přání uživatele.
Aktivity jsou realizovány přímo v Domově i
mimo něj. O vyplnění volného času uživatelů se
stará tým odborných pracovníků.

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa p.o.
Křečanská 630, 407 77, Šluknov

Domovy pro seniory
Šluknov – Krásná Lípa, p.o.

Zřizovatel – Ústecký kraj
IČO: 472 74 573

Středisko Krásná Lípa

Středisko Krásná Lípa
Nemocniční 1056/19
407 46 Krásná Lípa
Tel: +420 412 383 345
www.dsskl.cz
dagmar.hlucha@dsskl.cz
Bankovní spojení: 182022-824/0600

Zařízení Domova usiluje o prožití aktivního
života. Využití volnočasových aktivit je
nabídnuto všem uživatelům individuálně, nebo
skupinově v pravidelném setkání za
přítomnosti aktivizačních pracovníků
Volnočasové aktivity mají cíl zlepšovat
soběstačnost klienta a posilovat jeho
psychickou i fyzickou kondici.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ředitelka: Mgr. Dagmar Hluchá
Zástupce ředitele: Dagmar Matulová
Vedoucí střediska: Bc. Irena Tichá
Sociální pracovnice: Mgr. Kristina Lehrlová
Koordinátor soc. služeb: Kateřina Vorlíčková

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Žádost o přijetí je možné vyzvednout osobně,
poštou nebo mailem. Žádost musí být řádně
vyplněna, spolu s Vyjádřením ošetřujícího
lékaře. O vyhovění umístění a k sepsání
smlouvy je každý žadatel písemně vyrozuměn
sociální pracovnicí. Prohlídka zařízení je možná
vždy po telefonické nebo osobní domluvě.

Motto:

I podzim života umí
být krásný …

Druh sociální služby
Domov se zvláštním režimem
Poslání
Poskytovat celoročně kvalitní, individuálně
zaměřené, pobytové sociální služby osobám,
které vzhledem ke svému věku, zdravotnímu
stavu a nepříznivé sociální situaci nemohou žít
ve svém přirozeném prostředí a potřebují
nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Účelem služby je zachovávat důstojnost
uživatelů, podporovat jejich svobodnou volbu,
dodržovat jejich práva a podporovat zachování
přirozených vztahových vazeb.











Služba zahrnuje
Ubytování (jedno, dvou, tří a čtyř
lůžkové pokoje)
Stravování 5 krát denně
Úklid, praní a drobné opravy prádla
Pomoc při péči
Pomoc při hygieně
Kontakt s okolím
Aktivizační činnosti
Terapeutické činnosti
Poradenská činnost

Služba je určena
Senioři od 60 let věku trpící stařeckou
demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními
typy demencí, kteří pro svůj věk a zdravotní
stav mají omezené schopnosti vést samostatný
život ve svém domově, potřebují pravidelnou
pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit
dostupnými
terénními
či
ambulantními
službami nebo za pomoci rodiny či blízkých
osob.

Kapacita: 95 uživatelů
Službu neposkytujeme




Osobám, kterým lze péči zajistit v jejich
domácím prostředí.
Osobám, které jsou závislé na alkoholu
a jiných návykových látkách.
Osobám, které potřebují léčebnou péči
ve zdravotnickém zařízení.

Péče o uživatele
Ošetřovatelská péče je hlavní a rozhodující
náplní
Domova.
Všem
uživatelům
je
poskytována trvalá péče směřující k zachování
kvality života a vytvoření pocitu trvalého,
bezpečného, domácího zázemí. O uživatele se
nepřetržitě stará plně kvalifikovaný personál.
Lékařskou péči zajišťuje smluvní všeobecný
lékař, který pravidelně a v případě potřeby
navštěvuje naše uživatele přímo v prostorách
Domova. V případě potřeby každého odborného
vyšetření jsou uživatelé dopravováni do
odborných lékařských zařízení.

