DOM OV HLA DNOVSKÁ

ČTYŘLÍSTEK

Hladnovská 886/119b
712 00 Ostrava –Muglinov

CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Domov Hladnovská
Hladnovská 886/119b
712 00 Ostrava – Muglinov
Vedoucí zařízení
Tel.: 596 223 295
GSM: 603 447 609
e-mail: vedouciDH@ctyrlistekostrava.cz
Pracovníci sociální a ošetřovatelské péče
Tel.: 596 223 296
596 223 297
GSM: 602 966 896
e-mail: DHvedsp@ctyrlistekostrava.cz
           
DHvedzdrav@ctyrlistekostrava.cz
Podrobné informace naleznete na internetových stránkách
organizace http://www.ctyrlistekostrava.cz

CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
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Snahou všech zaměstnanců zařízení je vytvářet
klientům důstojný, podnětný a bezpečný domov,
snížit počet projevů fyzické agresivity v chování
klientů a jejich sociální izolaci, stabilizovat jejich
zdravotní stav a motivovat je k rozvoji nebo udržení soběstačnosti.

DOMOV HLADNOVSKÁ
Domov Hladnovská se nachází v samostatně,
bezbariérově řešené budově s rozlehlou zahradou. Klienti mají k dispozici jednolůžkové pokoje,
společné hygienické zázemí (dvě koupelny s WC)
a dále prostory, v nichž mohou trávit volný čas (dva
obývací pokoje a jídelna s kuchyňským koutem).

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

POSLÁNÍ

D pro osobní hygienu,

Posláním Domova Hladnovská v Ostravě – Muglinově
je poskytovat celodenní kvalifikovanou podporu mentálně postiženým lidem s přidruženým duševním onemocněním, kteří z důvodů těžkého problémového chování již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí
ani za podpory rodiny nebo jiných sociálních služeb.

D pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,

D ubytování,
D stravování,
D pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek

KOMU POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBU?
Službu poskytujeme dvanácti lidems mentálním postižením ve věku od osmnácti let, kteří potřebují vysokou
míru podpory během celého dne, nemohou čerpat
jiné pobytové sociální služby z důvodů projevů fyzické
agrese vůči svému okolí anebo výrazného sebepoškozování se v afektu.

Sociální službu naopak nemůžeme poskytovat lidem:
D jejichž zdravotní stav či psychiatrické onemocnění vyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém
zařízení,
D s akutním infekčním onemocněním,
D se závislostí na alkoholu či jiných návykových
látkách.

D zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,
D sociálně terapeutické činnosti,
D aktivizační činnosti,
D pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

