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).

POSLÁNÍ
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová je zajistit pravidelnou podporu
a pomoc lidem s mentálním postižením, případně přidruženým tělesným či smyslovým postižením. Záměrem naší služby je udržet nebo
rozvíjet osobní možnosti a schopnosti klientů
tak, aby mohli vést plnohodnotný život.

KOMU JE SLUŽBA URČENA

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

lidem s mentálním postižením středního až
hlubokého stupně (případně s přidruženým
tělesným či smyslovým) jejichž vstupní věk do
Domova je od 19 do 80 let a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou podporu a pomoc jiné
fyzické osoby, z důvodu snížené soběstačnosti.

Důvěra
▪ Podpora klientů ve vytváření atmosféry
důvěry na principu otevřené komunikace
a bezpečí.
Partnerství
▪ Podpora a přístup ke klientům na principu
rovnosti a jistoty.
Respekt
▪ Dodržování a respektování lidských práv,
jedinečnosti a individuálních potřeb
klientů.
Zodpovědnost
▪ Podpora samostatnosti, udržení a zvyšování schopností a dovedností klientů.
Lidskost
▪ Přijímáme klienty s celou jejich osobností
a podporujeme jejich vnitřní a vnější integritu.

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT
▪ Osobám, které aktivně užívají alkohol či
jiné návykové látky a jsou na těchto látkách závislé.
▪ Osobám s psychickém onemocněním, jejichž projevy by narušovaly vzájemné
soužití klientů.

OBSAH SLUŽBY
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

POPIS SLUŽBY
Sociální služba je poskytována ve čtyřech jednopodlažních domcích, které jsou bezbariérově
upraveny, s celkovou kapacitou 18 klientů. Sociální služba je personálně zajištěna 24 hodin
denně. Ošetřovatelskou péči v průběhu dne zajišťují zdravotní sestry. Klienti bydlí ve třech šestičlenných domácnostech.
Každá domácnost má dispozice běžného bydlení:
obývací pokoj s kuchyňským koutem se základním
vybavením, dva jednolůžkové a dva dvojlůžkové
pokoje, z chodby je přístupná koupelna s vanou
a sprchovým koutem, samostatná toaleta.
Domácnosti jsou vybaveny běžnými elektrospotřebiči a základním nábytkem.

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Záviše Kalandry 1353
755 01 Vsetín
IČ: 49562827
DIČ:CZ49562827

Jedna domácnost je uzpůsobena pro imobilní
osoby. Je vybavena speciálním kolejnicovým
systémem.
Klienti mají k dispozici prostornou zahradu
s posezením nebo relaxační a společenskou
místnost v Centrálním domku zařízení, kde se
mohou scházet všichni klienti Domova
ke společným aktivitám.
Areál Domova je oplocen a před vstupem se
nachází vícemístné parkoviště.

KDE NÁS NAJDETE
Domov se nachází v rodinné zástavbě v centru
obce Zašová nedaleko obecního úřadu
a kostela.

KONTAKTY
Adresa: Zašová 825, 756 51 Zašová
Telefonický kontakt: 737 222 888
E-mail: dozp.zasova@sluzbyvsetin.cz
Web: www.sluzbyvsetin.cz
Bankovní spojení: 36739851/0100
Pro Vaše dotazy či domluvu osobního jednání
kontaktujte sociální pracovnici.

Tel.: 602 224 412
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