Domov U Trati Litoměřice
Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Identiﬁkátor služby: 2465771
Forma poskytování: pobytová
Kapacita lůžek: 5

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je
poskytovat péči takovým způsobem, který vychází
z individuálních potřeb osoby se zdravotním postižením,
je postaven na respektu, důstojnosti, zachování práv
uživatelů služby a rozhodovaní se o své osobě. Maximálně
podporovat a co nejdéle udržovat stávající schopnosti
uživatelů a jejich přirozené vazby.
Uživatel, který si uchová co nejdéle své schopnosti
a dovednosti,
uživatel, který aktivně tráví svůj čas a využívá i další služby
mimo zařízení
uživatel, který se cítí v domově bezpečně
udržování kontaktů s rodinou, spolupráce s jinými institucemi,
uživatel, který je spokojený v těchto oblastech: ubytování,
strava, péče, soukromí,
uživatel, který udržuje kontakt s rodinou, přáteli
a společenským prostředím.

Domov sociální péče Skalice
Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Identiﬁkátor služby: 9751707
Forma poskytování: pobytová
Kapacita lůžek: 77
Osobám s mentálním a kombinovaným postižením poskytovat
prostřednictvím pobytové sociální služby takovou
individuální podporu, která povede nejen k naplnění jejich
potřeb, ale také k udržení a rozvoji jejich schopností, posílení
soběstačnosti, samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování.
Na základě individuálních potřeb a přání, s respektem
k lidským právům, poskytujeme uživatelům kvaliﬁkovanou péči
k prožití smysluplného, aktivního a kvalitního života
v důstojném, příjemném a bezpečném prostředí. Umožňujeme
uživatelům i přes jejich znevýhodnění žít způsobem, který
se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

strategickým cílem domova je zřízení maximálně třílůžkových
pokojů pro uživatele domova s cílem zabezpečit individuální
podporu a vyšší míru soukromí,
dosažení co největší míry soběstačnosti uživatelů v životních
potřebách, dovednostech a seberealizaci,
udržení či zvýšení samostatnosti uživatelů, jejich začleňování
do společnosti,
udržování kontaktů s rodinou, spolupráce s jinými institucemi,

Osoby od 55 do 65 let věku s jiným zdravotním postižením,
které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu
dlouhodobého či chronického onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby, kdy rodina
nemůže poskytnout náležitou péči a terénní i ambulantní
sociální služby již nejsou pro tyto osoby dostačující.

průběžné zvyšování odborných schopností pracovníků
v přímé péči a to zejména se zaměřením na péči o cílovou
skupinu osob

Další osoby již nebudou do služby přijímány.
Služby neposkytujeme: imobilním osobám, vzhledem k technickým
možnostem budovy.

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
od 18 let věku.

U Trati 2041/3, 412 01 Litoměřice

Skalice 44, 412 01 Litoměřice

416 735 294, 602 880 215

416 748 164, 416 748 165

dut.litomerice@csplitomerice.cz

dsp.skalice@csplitomerice.cz

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov sociální péče Chotěšov

Domov Na Svobodě Čížkovice

Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Identiﬁkátor služby: 9374052
Forma poskytování: pobytová
Kapacita lůžek: 66

Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Identiﬁkátor služby: 9361032
Forma poskytování: pobytová
Kapacita lůžek: 56

Poskytovat osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení, ubytování, stravování
a každodenní individuální podporu a pomoc tak, aby mohli
žít co nejvíce samostatně a zapojit se do života v běžném
sociálním prostředí. Naše služby poskytovat odborně
vzdělanými a proškolenými pracovníky, kteří umí uživatelům
aktivně naslouchat, znají jejich individuální potřeby a cíle,
zachovávají jejich důstojnost a práva, podporují samostatnost,
nezávislost a vztahy uživatelů se svými blízkými a běžným
sociálním prostředím.

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením
(mentálním i kombinovaným), je zajišťování podpory
a pomoci osobám v jejich běžném životě. Podpora a pomoc
vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob.
Respektuje jejich základní lidská práva a svobody
a zachovává podmínky pro důstojnou existenci,
pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Působit na uživatele tak,
aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vazby
(rodina, přátelé) a zajištění možností a podmínek využívat
běžně dostupné veřejné služby.

uživatel, který se podle svých individuálních potřeb
a zájmů, s podporou sociálních služeb domova,
osobně rozvíjí a udržuje či zvyšuje své schopnosti,

uživatel, který se pomocí služeb domova naučí zvládat v co největší
míře běžné úkony péče o svou osobu a v co největší možné míře
si osvojí návyky běžné pro svou věkovou skupinu,
uživatel, který zvyšuje a udržuje schopnosti soběstačnosti a mobility,
uživatel, který bude v co nejmenší možné míře závislý na pomoci
druhé osoby,
uživatel, který s pomocí služeb domova udržuje a obnovuje přirozené
sociální vazby se svými blízkými a přáteli,
uživatel, který se v domově cítí bezpečně,
uživateli, kterému je služba poskytována s ohledem na jeho
individuální potřeby,
uživatel, který je spokojen s nabídkou aktivizační činnosti,
uživatel, který je spokojený se službami poskytovanými v domově
v oblasti ubytování a stravování,
uživatel, který je dle svých možností a schopností popřípadě
schopen přejít do chráněného bydlení a přiblíží co nejvíce
běžnému životu jeho vrstevníků.

uživatel, který rozvojem či udržováním svých schopností
dosahuje co nejnižší možné závislosti na pomoci
druhé osoby,
uživatel, který ke svému osobnímu rozvoji využívá
nabídku společenských, zájmových a pracovních
aktivit a zejména možnost nácviku běžných denních činností,
uživatel, který rozvíjí a udržuje přirozené sociální
vztahy se svými blízkými, přáteli a běžnou
populací a využívá běžně dostupné veřejné služby.

osoby s mentálním a kombinovaným
postižením od 40 let věku.

Osoby od 3 let do 55 let věku s kombinovaným postižením, s
mentálním postižením, s kombinovaným postižením, se
zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost
a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov Na Pustaji Křešice
Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Identiﬁkátor služby: 1997112
Forma poskytování: pobytová
Kapacita lůžek: 43

Domov Na Pustaji Křešice poskytuje pobytové sociální služby
dospělým osobám, které mají z důvodu mentálního
postižení sníženou soběstačnost a jsou tak závislí na úplné
pomoci či dopomoci jiné fyzické osoby. Domov prostřednictvím
profesionálního odborného personálu usiluje o udržení
a rozvoj soběstačnosti uživatelů, a to s přihlédnutím k jejich
schopnostem a možnostem. Na základě individuálních
potřeb vytváří důstojné podmínky pro život uživatelů v domově.

uživatel, který zvyšuje a udržuje schopnosti soběstačnosti
a mobility,
uživatel, který je spokojený v oblasti ubytování, stravování,
v nabídce aktivizačních,
uživatel, který udržuje kontakt se svými blízkými a přáteli,
uživatel, který se cítí v domově bezpečně.

Muži a ženy s mentálním a s kombinovaným postižením ve věku
od 26- 65 let věku. Horní věková hranice se netýká stávajících
uživatelů služby.
Službu neposkytujeme imobilním osobám vzhledem
k technickým možnostem budovy.

Libochovická 166, Chotěšov, 410 02 Lovosice

Na Svobodě 172, 411 12 Čížkovice

Encovanská 73, 411 48 Křešice

416 591 690, 416 592 200

416 574 741

416 786 105, 416 786 305

dsp.chotesov@csplitomerice.cz

dns.cizkovice@csplitomerice.cz

dnp.kresice@csplitomerice.cz

