CENTRUM BYDLENÍ PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Jedná se o zastřešující název pro komunitní
sociální služby (dva domovy pro osoby
se zdravotním postižením a čtyři chráněná
bydlení), které vznikly v rámci projektů
Transformace sociálních služeb transformací
velkokapacitní pobytové sociální služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zašová. Sociální služby jsou určeny lidem
s mentálním postižením (a případně s dalším
přidruženým postižením).

 dospělým lidem s mentálním postižením
(případně s přidruženým tělesným, zrakovým či sluchovým postižením) od 19 do 80
let věku, kteří potřebují pomoc
v každodenním životě např. při přípravě
stravy nebo zajištění stravy, při péči
o vlastní osobu nebo při osobní hygieně.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
 dospělým lidem s mentálním postižením
(případně s přidruženým tělesným, zrakovým či sluchovým postižením) ve věku
od 19 do 80 let, kteří potřebují vysokou
míru podpory,
 dospělým lidem s mentálním postižením
(případně s přidruženým tělesným, zrakovým či sluchovým postižením) od 19 do 80
let věku, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostředí, a rodina
či blízcí tuto péči nemohou poskytnout,

POSKYTUJEME TYTO ZÁKLADNÍ
ČINNOSTI
 poskytnutí ubytování,
 poskytnutí stravy,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče


POSLÁNÍ
Poskytujeme pobytovou sociální službu
dospělým lidem s mentálním postižením,
kteří potřebují pomoc druhého člověka ve
většině oblastí života. Podporujeme je v tom,
aby žili co nejvíce samostatně a dokázali
přitom využít své schopnosti a dovednosti.

né alkoholem nebo dlouhodobým užíváním jiných psychoaktivních látek),
 s potřebou nízké a střední míry podpory,
které nepotřebují intenzivní pomoc
pracovníků.




o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBU NEMŮŽEME
POSKYTNOUT OSOBÁM
 s duševním onemocněním, jejichž chování




vlivem onemocnění závažným způsobem
narušuje kolektivní soužití (v důsledku
toho omezují práva ostatních uživatelů
a pracovníků),
 s poruchou chování, které se ve svém jednání projevují agresivně či narušují
kolektivní soužití (v důsledku toho omezují
práva ostatních uživatelů a pracovníků),
 které aktivně užívají alkohol či jiné návykové látky problémovým způsobem,
a jsou na těchto látkách závislé,
 s demencí (např. Alzheimerova nemoc,
Parkinsonova nemoc, či demence vyvola-

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
Respekt
 dodržování a respektování lidských práv,
jedinečnosti a individuálních potřeb každého člověka.
Odpovědnost
 podpora samostatnosti, zvyšování schopností a dovedností člověka,
 odbornost a profesionální přístup pracovníků.
Spolupráce a důvěra

 Podpora člověka ve vytváření atmosféry

KDE NÁS NAJDETE

domova na principu partnerství a otevřené
komunikace.

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Záviše Kalandry 1353
755 01 Vsetín
IČ: 49562827

POPIS SLUŽBY
Domov pro osoby se zdravotním postižením
se nachází se v rodinné zástavbě ve Valašském
Meziříčí, v lokalitě Krásno nad Bečvou.

DIČ:CZ49562827

Sociální služba je personálně zajištěna
24 hodin denně. Ošetřovatelskou péči
v průběhu dne zajišťují zdravotní sestry.
Sociální služba je poskytována ve dvou
patrových budovách s celkovou kapacitou 18
uživatelů, které jsou kompletně bezbariérově
upraveny, do patra je možno využít výtah.
Služba nabízí bydlení ve třech šestičlenných
domácnostech. Každá domácnost má
dispozice běžného bydlení: obývací pokoj s TV
a DVD, s vybaveným kuchyňským koutem, čtyři
jedno-lůžkové a jeden dvojlůžkový pokoj,
z chodby jsou přístupná dvě WC, dva sprchové
kouty.
Domácnosti jsou vybaveny běžnými elektrospotřebiči a základním nábytkem (postele
s antidekubitní matrací).
Pro uživatele je k dispozici také prostor
pro denní aktivity a relaxaci, posezení
venku.

KONTAKTY
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Václavkova 919
757 01 Valašské Meziříčí
www.sluzbyvsetin.cz
Telefonický kontakt: 730 807 366
E-mail: dozp.valmez@sluzbyvsetin.cz
Sociální pracovnice pro jednání se zájemci,
žadateli, vedení evidence žádostí o poskytnutí
soc. služby:
Tel.: 603 224 412
Bankovní spojení: 36739851/0100
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