důležité informace
o nabízené - poskytované službě
kdo je uživatel?
uživatel je člověk, který využívá službu
druh poskytované služby:
podpora samostatného bydlení
místo, kde se služba poskytuje:
služba se poskytuje v domácnostech uživatelů na území Sedlčanska, přesné
místo poskytování služby vyplývá ze smlouvy, kterou uživatel (jeho zástupce)
uzavřel s Domovem Svatý Jan
sídlo služby (ředitelka, sociální pracovnice, zázemí zaměstnanců…) se nachází v
budově Domova Svatý Jan na adrese Svatý Jan 40, 262 56 Svatý Jan
čas, kdy se služba poskytuje:
v pracovních dnech i o víkendu, včetně svátků - obvykle od 8 hodin do 22 hodin
poslání služby:
poskytování podpory uživatelům, aby mohli žít samostatně ve svých bytech
cíl služby:
uživatel žije samostatně ve svém vlastním nebo pronajatém bytě
uživatel se zařazuje do běžné společnosti
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:
pomoc v domácnosti
podporu při naplnění volného času, hledání vhodného zaměstnání
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
cena za služby:
1 hodina = 100 Kč
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 13.6.2016
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