ČTYŘLÍSTEK

DOM OV NA LIŠČI NĚ

CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Na Liščině 342/10
711 00 Ostrava – Hrušov

Domov Na Liščině
Na Liščině 342/10
711 00 Ostrava-Hrušov
Vedoucí zařízení
Tel.: 599 503 127
GSM: 731 874 345
vedouciDL@ctyrlistekostrava.cz
Sociální pracovníci
Tel.: 599 503 129
Tel.: 599 503 130
GSM: 734 151 015
734 151 014
DLsoc1@ctyrlistekostrava.cz
DLsoc2@ctyrlistekostrava.cz
Podrobné informace naleznete na internetových stránkách
organizace http://www.ctyrlistekostrava.cz

V roce 2012 prošlo toto zařízení rekonstrukčními úpravami ﬁnancovanými z prostředků Evropského programu pro regionální rozvoj
– Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.
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CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kontakty

Domov na Liščině
Domov na Liščině tvoří tři samostatné budovy s bezbariérovým přístupem, vlastním stravovacím provozem a rozlehlou
zahradou. Jeho pobytových služeb mohou využívat celoročně
dospělí lidé ve věku od 40 let v jednolůžkových, dvou a třílůžkových pokojích. Snahou všech zaměstnanců je vytvořit uživatelům takové podmínky, které se co nejvíce přibližují rodinnému prostředí. Příležitosti k seberealizaci mohou nacházet
v rozsáhlé zahradě nebo v zájmových dílnách (kreativní ateliér, košíkárna, muzikoterapie, snoezelen, výtvarná a textilní
dílna).

Cíle:

Kapacita sociální služby

Cílem služby je podporovat uživatele:

Kapacita Domova na Liščině je 69 uživatelů, z toho
maximálně 6 imobilních.

✤ V samostatnosti, zodpovědnosti a rozhodování
o vlastním životě a v hledání cesty ke snížení závislosti
na sociální službě.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti
a jejich realizace

✤ V nabývání sebeobslužných dovedností dle individuálních
možností a schopností při péči o vlastní osobu.

✤ Ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích.

✤ V rozhodování o vlastní aktivitě ve volném čase.

✤ Praní, žehlení, úklid, drobné opravy prádla.

✤ V dosahování jeho osobních cílů.

✤ Celodenní stravování, včetně diet.

✤ V udržování a posilování kontaktů s rodinnými
příslušníky, blízkými osobami, navazování nových
přátelských a mezilidských vztahů.

✤ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu.

✤ Při uplatňování jeho práv.
✤ Ve využívání služeb dostupných veřejnosti.

✤ Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu.
✤ Vzdělávací, pracovní a aktivizační činnosti, nácvik
a upevňování motorických, psychických schopností
a dovedností, podpora při pracovním uplatnění,
volnočasové a zájmové aktivity
✤ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– využívání běžně dostupných služeb, kontakt
s rodinou, kulturní a společenské akce.
✤ Sociálně terapeutické činnosti podporující samostatnost
a začleňování do společnosti.
✤ Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí; základní
sociální poradenství zajišťují sociální pracovníci.
✤ Ošetřovatelskou péči odborným zdravotnickým
personálem a zprostředkováváme zdravotní péči.

Poslání:
Posláním Domova na Liščině je prostřednictvím sociální
služby poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením
individuální podporu, která vychází z jejich potřeb, schopností, možností a zdravotního stavu, pomáhat jim v zapojení
do společnosti, podporovat je v samostatnosti, ve spokojeném zvládání života a v nalézání možností seberealizace.

Cílová skupina:
Služba je určena mužům i ženám od 40 let se středně těžkým a těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc,
podporu a péči jiné fyzické osoby a kterou nelze poskytovat
v běžném domácím prostředí nebo ji zajistit jinými sociálními
službami než pobytovými. Služba může být poskytována osobám, jež nenarušují soužití v pobytovém zařízení a jsou
schopné sdílet domov s ostatními lidmi, dále lidem, majícím
alespoň zbytky zraku a sluchu, a těm, kteří nepotřebují pro
poskytnutí péče speciální materiální a technické vybavení
nebo nepřetržitou lékařskou péči.

