Základní informace o zařízení Domov na Liščině
Místo poskytování služby: Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava - Hrušov
Název zařízení: Domov na Liščině
Forma poskytování: pobytová
Druh poskytované péče (dle zákona č. 108/2006 Sb.) služba sociální péče pobytová
v domově pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita a cílová skupina:
Kapacita Domova na Liščině je 54 uživatelů a služba je určena mužům i ženám ve věku od 40
let se středně těžkým až těžkým mentálním postižením.
Z důvodu procesu transformace zařízení je příjem nových uživatelů zastaven.
Kontakty:
Vedoucí zařízení: Bc. Milada Tomešová, tel: 599 503 127 nebo 731 874 345
Sociální pracovník: Bc. Martina Schofferová, DiS., tel: 599 503 130 nebo 734 151 014,
e-mail: DLsoc2@ctyrlistekostrava.cz; Bc. Anna Václahovská, DiS., tel: 599 503 129 nebo
734 151 015, e-mail: DLsoc1@ctyrlistekostrava.cz
Služba zahrnuje tyto základní činnosti a jejich realizace:
Zajišťujeme:
 poskytnutí ubytování: v jedno a dvoulůžkových pokojích,
 poskytnutí stravy: celodenní stravování (snídaně, desátka, oběd, svačina, večeře)
včetně diet,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
zajišťována pracovníky v sociálních službách, zahrnující např. dohled nebo pomoc
s prováděním celkové hygieny, včetně mytí vlasů, holení, stříhání nehtů, čištění zubů,
apod.,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: zajištěná zejména pracovníky
v sociálních službách, zahrnující např. dohled či pomoc se správným výběrem
oblečení, oblékáním, svlékáním, obsluhou běžných domácích spotřebičů, plánováním
a uspořádáním osobních aktivit během dne, orientaci v okolí bydliště, nakládáním
s penězi, samostatným nakupováním, obstaráváním osobních záležitostí, apod.,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: využívání běžně dostupných
služeb, kontakt s rodinou, kulturní a společenské akce,
 sociálně terapeutické činnosti podporující samostatnost a začlenění do společnosti,
včetně návštěv sociálně terapeutických dílen,
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aktivizační činnosti – nácvik a upevňování motorických, psychických schopností
a dovedností, podpora při pracovním uplatnění, volnočasové a zájmové aktivity (např.
muzikoterapie, muzikohraní, návštěva kulturních, společenských a sportovních akcí),
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
základní sociální poradenství zajišťují sociální pracovníci.

Fakultativní služby:
Zprostředkováváme rehabilitační a regenerační služby (např. masáže, vodoléčbu, individuální
léčebnou tělesnou výchovu), služby zajišťují odborně vyškolení pracovníci.
Žadateli může být poskytování sociálních služeb odmítnuto z těchto důvodů:
1. Ze zákona – Zákon č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů
 jestliže zařízení Poskytovatele neposkytuje sociální službu, o kterou Žadatel žádá,
a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních
služeb,
 jestliže zařízení Poskytovatele nemá volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 jestliže zařízení Poskytovatele Žadateli, který žádá o poskytnutí sociální služby,
vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí
téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 jestliže zdravotní stav Žadatele, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby,
vylučuje poskytnutí takové sociální služby, a to:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení v souladu s § 36 písm. a) Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní
infekční nemoci, v souladu s § 36 písm. b) Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.,
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití, v souladu s § 36 písm. c) Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.
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