Domov sv. Jana Křtitele,
s. r. o.

Kdo jsme?
Jsme zařízením sociálních služeb,
které poskytuje služby jako domov se
zvláštním režimem, a to ve formě
celoroční, pobytové. Své služby
poskytujeme ve dvou samostatných
objektech:
Domov I. Lysůvky nachází se ve
Frýdku-Místku, část Lysůvky,
Hraniční 21.

Domov II. Sviadnov nachází se v obci
Sviadnov,
Ostravská
138.

Pro koho tady jsme?
Pro osoby nad 50 let věku, které
trpí:
➢ chronickým duševním
onemocněním vyplývajícího
z demence,
➢ Alzheimerovou chorobou,
➢ duševním onemocněním na
podkladě alkoholové závislosti,
a které mají
sníženou
soběstačnost
a schopnost
sebeobsluhy
v základních
životních dovednostech,
a to v důsledku svého onemocnění,
přičemž potřebnou pomoc jim
nemůže zajistit rodina, ani terénní
sociální služba.

Jaké služby
poskytujeme?
➢ ubytování,
➢ stravu,
➢ pomoc při
osobní
hygieně,
➢ pomoc při
zvládání

➢

➢

➢
➢

běžných úkonů péče o vlastní
osobu,
zprostředkování kontaktu se
společenským
prostředím,
sociálně
terapeutické
činnosti,
aktivizační
činnosti,
pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

Co je našim posláním?
Posláním našeho domova je zajistit
důstojné prožívání
života našim
uživatelům, a to
zajištěním
vhodných
a bezpečných
podmínek pro život
uživatele tak, aby
v co největší možné míře odpovídaly
jeho specifickým potřebám a pokud
možno běžnému způsobu života.

Co je naším cílem?
➢ Dosažení běžného způsobu
života uživatelů.

➢ Uspokojení sociálních potřeb,
potřeb bezpečí a jistoty, potřeb
autonomie a seberealizace,
potřeb
fyziologických,
kulturních,
společenských
a duchovních
potřeb
uživatelů.
➢ Podpora uživatele v udržení jeho
tělesného, duševního
a sociálního zdraví, pohody.
➢ Zajištění bezpečných služeb.
➢ Vytvoření atmosféry skutečného
domova a rodinného zázemí
v zařízení.
➢ Našim cílem je také zachování
přirozené vztahové sítě –
kontakt s příbuznými a známými.

➢

➢

➢
➢

➢

Některé ze zásad
námi poskytovaných
služeb
➢ Služby jsou poskytovány v zájmu
uživatelů a takovými způsoby,

aby bylo zajištěno dodržování
lidských práv a základních
svobod uživatelů, musí
zachovávat jejich lidskou
důstojnost.
Samozřejmostí je úcta ke stáří
a onemocnění, zachování
důstojnosti uživatele,
ohleduplný, vstřícný, laskavý
postoj pracovníků.
Poskytnutá pomoc vychází
z individuálně určených potřeb
uživatelů, působí na ně aktivně,
podporuje rozvoj jejich
samostatnosti, posiluje jejich
sociální začleňování.
Podpora uživatele v uplatnění
jeho vlastní vůle.
Pracovníci nepodporují
naplňování potřeb spojených
s opatřením a užíváním
návykových látek.
Podporujeme spolupráci
uživatele i pracovníků s osobami
blízkými uživateli.

Jak získat více informací?
Osobně nebo písemně:
Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o.,
Ostravská 138, 739 25 Sviadnov
Telefonicky:
+420 777 770 856.
Na webových stránkách:
www.domovsvjanakrtitele.cz

Na shledání s Vámi se těší
Jan Liberda, jednatel zařízení
a Tým Domova sv. Jana Křtitele
v Lysůvkách a Sviadnově.

Zařízení je finančně podporováno:

