SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Veškerý společenský a kulturní život vychází
především z vlastních zájmů a přání uživatel.
Aktivity jsou realizovány přímo v DOMOVĚ i
mimo něj.

KONTAKT

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

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa;
p.o. Křečanská 630, PSČ 407 77;
Šluknov; Zřizovatel – Ústecký kraj
IČO : 472 74 573
Středisko Šluknov
Tel: +420 412 386 312
+420 412 387 154
dagmar.hlucha@dsskl.cz
WWW: http://dsskl. cz
Bankovní spojení: 182022-824/0600

ZÁKLADNÍ
INFORMACE

Ředitelka: Mgr. Dagmar Hluchá
Zást. řed.: Dagmar Matulová
Vedoucí zdrav. a soc. úseku: Hana Korytárová
Sociální pracovnice : Bc. Iveta Krejčíková

Využití volnočasových aktivit je nabídnuto
všem uživatelům individuálně, nebo skupinově
v
pravidelném
setkání
za
přítomnosti
aktivizačních pracovníků a pomáhá uživatelům
řešit i otázky rodinných, či sociálních
problémů. Prvotní zásadou je vždy otázka
svobodné volby a dobrovolného rozhodnutí ze
strany uživatele o tom, jak bude využívat svůj
volný čas a pro jakou aktivitu v rámci
konaných akcí se rozhodne.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Žádost o přijetí je možno vyzvednout přímo
v DOMOVĚ, nebo na našich WWW stránkách.
Žádost musí být řádně vyplněna, doložena
vyjádřením ošetřujícího lékaře. O vyhovění
umístění a k sepsání smlouvy je každý žadatel
písemně vyrozuměn sociální pracovnicí. Před
umístěním
je
možné
udělat
prohlídku
budoucího ubytování.

Motto:

I podzim života umí
být krásný …

Nabízené služby
Domov pro seniory
Domov pro osoby se zdravotním
postižením

Služby neposkytujeme

Kapacita

- osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich
domácím prostředí

8 osob

Služba domov pro osoby se zdravotním
postižením

- osobám jejichž stav vyžaduje nepřetržitý
dohled

Služby neposkytujeme

Služba domov pro seniory

Poslání
Poslání
Posláním domova pro seniory je poskytování
pobytové sociální služby seniorům, kteří jsou
závislí na pomoci druhé osoby, potřebují pomoc
a podporu v nepříznivé sociální situaci. Senioři,
kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí
ani využívat jiných typů služeb a potřebují
nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby a individuálně zaměřenou sociální
službu.

Cíle
- uživatel, který si udrží svoje schopnosti a
soběstačnost co nejdéle
- uživatel, který dovede s podporou trávit volný
čas
- uživatel, který využívá i jiné běžné dostupné
služby
- uživatel, který má přirozené vztahy s rodinou
a blízkými osobami
- uživatel, který za potřebné podpory zvládá
základní úkony péče o vlastní osobu

Okruh osob
- senioři nad 65 let, kteří pro svůj věk a
zdravotní stav mají omezené schopnosti vést
samostatný život se 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
74 osob

Posláním pobytové služby Domova pro osoby se
zdravotním postižením ve Šluknově je
poskytování pobytové služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu
mentálního a kombinovaného postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Poskytovaná služba je zaměřena
na rozšíření osobních možností uživatelů, na
podporu zachování a udržení dosavadního
způsobu života, na podporu využívání všech
veřejných institucí, využívání přirozených
vztahových vazeb a zapojení uživatelů do
místního společenství a společného života.

Služby zahrnují :
Ubytování
(jednolůžkové, dvou lůžkové pokoje)
Úklid, praní a drobné opravy prádla
Stravování 5 krát denně (včetně
dietního režimu)
Pitný režim
Pomoc při péči
Pomoc při hygieně
Kontakt s okolím
Aktivizační činnosti
Terapeutické činnosti
Poradenská činnost
Specifická péče

Cíle
- uživatel, který si udrží svoje schopnosti a
soběstačnost co nejdéle
- uživatel, který dovede s podporou trávit volný
čas
- uživatel, který za potřebné podpory zvládá
základní úkony péče o vlastní osobu
- uživatel, který využívá i jiné běžně dostupné
služby
- uživatel, který má přirozené vztahy s rodinou
a blízkými osobami

Okruh osob
- osoby od 45 let s mentálním a kombinovaným
postižením, které mají omezené schopnosti vést
samostatný život ve svém domácím prostředí,
potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o
ně nelze zajistit dostupnými terénními či
ambulantními službami nebo za pomoci rodiny
či blízkých osob.

Lékařská péče
Lékařskou péči zajišťuje smluvní všeobecný
lékař, který navštěvuje naše uživatele přímo
v prostorách DOMOVA. V případě potřeby
každého odborného vyšetření jsou uživatelé
dopravováni do odborných lékařských zařízení.

