důležité informace
o nabízené - poskytované službě
kdo je uživatel?
uživatel je člověk, který využívá službu
druh poskytované služby:
odlehčovací služba
místo, kde se služba poskytuje:
v budovách Domova Svatý Jan na adrese Svatý Jan 40, 262 56 Svatý Jan, vždy ve
dvoulůžkovém pokoji
upozornění ke smlouvě:
ve smlouvě je vždy napsáno, od kdy do kdy platí +
pobyt v Domově může bez přerušení trvat nejdéle 3 měsíce
čas, kdy se služba poskytuje:
v době, kdy platí smlouva, se služba poskytuje nepřetržitě - v pracovních dnech
i o víkendu, včetně svátků
poslání služby:
dočasná podpora a pomoc lidem, kteří běžně žijí doma ve svém přirozeném
prostředí a kteří se z důvodu svého zdravotního postižení nedokážou sami
postarat o sebe a své osobní potřeby
cíl služby:
umožnit pečující osobě odpočinek a zároveň uživateli pomoci udržet přirozené
sociální vztahy a vazby
zásady služby:
řídíme se zájmy, možnostmi a potřebami uživatele
k uživateli přistupujeme jako k rovnocennému partnerovi
zajímá nás, co uživatel chce
získané informace o uživateli nepředáváme bez jeho souhlasu dalším lidem
uživateli pomáhají zkušení zaměstnanci
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osoby, pro které je služba určena:
dospělé osoby s mentálním postižením nebo mentálním a dalším postižením
co můžeme nabídnout:
podporu při zvládání běžných věcí (péče o sebe samotného a osobní věci,
vedení domácnosti…)
ubytování
jídlo
podporu při kontaktu s okolím (doprava, doprovod, navazování a udržování
vztahů s dalšími lidmi…)
podporu na cestě k větší samostatnosti a nezávislosti
podporu při jednání na úřadech a zařizování osobních záležitostí
podporu při naplnění volného času, hledání vhodného zaměstnání
cena za služby:
ubytování - 130 nebo 160 kč / den
jídlo - 160 kč / den
další služby podle platného ceníku
kontakt:
telefon - 318 862 389
www stránky - www.domovsvatyjan.cz
facebook - https://cs-cz.facebook.com/domovsvatyjan
ředitelka Ing. Marie Zámostná - telefon 602 960 332

sestavil a za obsah zodpovídá: Vlasta Kott
schválila: Ing.Marie Zámostná
platnost dokumentu od 16.1.2017
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