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• Domov pro osoby se zdravotním postižením
• Chráněné bydlení Šanov
• Denní stacionář Břežany

Domov pro osoby
se zdravotním postižením
POSLÁNÍ
Naplnění základních životních potřeb a poskytování podpory lidem
s mentálním a mentálním a kombinovaným postižením. Usilujeme
o vytvoření podmínek vedoucích k normalitě života, podporujeme
maximální zachování soběstačnosti uživatelů, samostatnost
v rozhodování a využívání služeb mimo zařízení. Služba respektuje
práva a důstojnost uživatelů.

Chráněné bydlení Šanov

Denní stacionář Břežany

POSLÁNÍ
Poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním
postižením od 19 let, které potřebují individuální podporu
v každodenním životě. Služba je poskytována s ohledem
na respektování práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů.
Usilujeme o co největší samostatnost uživatelů, snižování závislosti
uživatelů na službě a podporujeme maximální možné využívání
veřejných služeb a institucí.

POSLÁNÍ
Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, nabídka aktivního
a zajímavého naplnění času a podpora rodiny uživatele. V průběhu
poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby uživatele,
rozvíjíme jeho dovednosti a manuální schopnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je poskytována mládeži a dospělým lidem s mentálním
a mentálním a kombinovaným postižením od 16 let s různou
mírou podpory.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je poskytována dětem od 6 let věku, mladým lidem
a dospělým osobám ve věku do 40 let se zdravotním – mentálním
a mentálním a kombinovaným postižením. Služby nejsou
poskytovány osobám s hlubokým stupněm smyslového, tělesného
a mentálního postižení.

KAPACITA SLUŽBY: 155 míst
TYP SLUŽBY:
Pobytová, provoz zajištěn nepřetržitě
24 hodin denně

KAPACITA SLUŽBY: 7 míst
TYP SLUŽBY:
Ambulantní, provoz zajištěn
pondělí až pátek 7.00–15.30 hodin

S každým uživatelem je domluven program, který vychází z jeho
individuálního plánu. Někteří uživatelé navštěvují školu, další jsou
zaměstnáváni, další mají možnost využívat nabídku aktivizačních
činností a věnovat se volnočasovým aktivitám dle svého výběru.
Chodí na nákupy do vesnice, jezdí na tuzemské i zahraniční
rekreace, do divadla, účastní se sportovních akcí…

Služba je postavena na spolupráci s rodiči/opatrovníky. Program
pro uživatele je sestavován tak, aby vyhovoval jejich potřebám
a přáním. V rámci aktivizačního programu klademe důraz na rozvoj
manuálních dovedností, sebeobsluhy a upevňování fyzické
zdatnosti. Uživatelé se účastní společenských a kulturních akcí,
jezdí na výlety, výstavy, sportovní akce…

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je poskytována osobám s mentálním postižením, které
potřebují individuální podporu v každodenním životě. Věková
hranice pro přijetí je 19 let. Služby nejsou poskytovány osobám
s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení.
KAPACITA SLUŽBY: 11 míst
TYP SLUŽBY:
Pobytová, provoz zajištěn 6.00–21.00 hodin,
noční pohotovost na telefonu
Život v chráněném bydlení se neliší od běžné domácnosti. Uživatelé
chodí do práce a zajišťují si všechny domácí práce. Hospodaří se svými
penězi, nakupují si, vaří, uklízejí a vyřizují si své osobní záležitosti.
Zapojují se do života v obci, účastní se kulturních, společenských
a sportovních akcí, navštěvují obecní knihovnu, cukrárnu, sportovní
centrum. Podle svých zájmů se zapojují do dalších aktivit jako je péče
o zahrádku, psa, ruční práce, rybaření, cyklistika…

