POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Poskytovatel:
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace,
Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, IČ 70631808.
Druh sociální služby:
Domov pro osoby se zdravotním postižením.
Název a místo zařízení:
Domov na Liščině, Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava - Hrušov
Místo poskytování sociální služby:
Sociální služba je poskytována celoročně nepřetržitě v areálu zařízení, který je tvořen dvěma
budovami s bezbariérovým přístupem, s vlastním stravovacím provozem, kotelnou a zahradou.
Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové. Služba je dostupná městskou hromadnou dopravou
Veřejný závazek:
Posláním Domova na Liščině je poskytovat mužům a ženám s mentálním postižením individuální
podporu, vycházející z jejich potřeb, schopností, možností a zdravotního stavu.
Cílem služby je uživatel, který podle svých schopností a možností:
 zvládá samostatně či s podporou pečovat o svou osobu (např. hygiena, pohyb,
oblékání a svlékání, stravování)
 využívá podle vlastní volby běžné služby v místě, kde žije – obchody, restaurace,
dopravu, sportovní zařízení, knihovnu, divadlo, kino, zdravotní služby, poštu, úřady
 rozhoduje se samostatně v běžných situacích nebo má pro své rozhodování
poskytovánu podporu, jakou potřebuje
 tráví svůj volný čas podle vlastní volby
 bere na sebe přiměřené riziko v běžných situacích
 udržuje kontakty s rodinnými příslušníky, blízkými osobami
Zásady poskytované sociální služby:
 individuální přístup – služba je poskytována každému uživateli podle jeho potřeb. Vůle
uživatele a jeho právo rozhodovat o věcech, které se jej týkají, jsou respektovány.
 podpora uživatele v zařízení a prožívání běžných situací (nákupy, cestování, apod.)
 pracovat neustále na zvyšování kvality naší služby (např. rozvolňování pokojů, výběr
stravy, nabídka a výběr aktivit, apod.)
 zohledňovat potřeby uživatele tak, aby nedocházelo k závislosti uživatele na službě
 respektovat svobodnou volbu uživatelů při jejich rozhodování a vést je k zodpovědnosti
Cílová skupina:
Muži a ženy ve věku od 40 let se středně těžkým až těžkým mentálním postižením.

Kapacita sociální služby:
Kapacita Domova na Liščině je 54 uživatelů.
Z důvodu procesu transformace zařízení je příjem nových uživatelů zastaven.

