JAK SE ŽIJE BEZ ÚSTAVU – část I.

Domov Háj se postupně mění z „ústavu“ pro lidi s mentálním postižením na moderní sociální službu – obyvatelé Domova Háj se přestěhují do rekonstruovaných nebo
nově postavených rodinných domů na Havlíčkobrodsku.
Pro čtenáře zpravodaje jsme přichystali odpovědi na často kladené otázky související s transformací naší služby
– vyjdou postupně v dalších vydáních Ledečského zpravodaje.
Kdo to zaplatí?
Rekonstrukce i výstavba budou hrazeny z projektů EU
se spoluúčastí Kraje Vysočina.
Nezhorší se péče o obyvatele Domova Háj?
V nově zřizovaných domácnostech bude o uživatele služby postaráno minimálně stejně dobře jako dosud.
Vždy bude k dispozici personál, který pomůže s tím, co
bude třeba.
O jakou sociální službu se bude jednat?
V některých domácnostech bude dospělým lidem
s mentálním postižením poskytována sociální služba
„domov pro osoby se zdravotním postižením“ (DOZP)
a v některých sociální služba „chráněné bydlení“ (CHB).
Oba typy služeb mají podobnou náplň – poskytnutí bydlení, stravy a další podpory, kterou člověk s mentálním
postižením potřebuje a nemůže si ji zajistit jiným (běžným) způsobem. Služba DOZP je určena pro lidi, kteří
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potřebují více péče a pomoci i v základních věcech (hygiena, jídlo,…), služba CHB je určena pro ty soběstačnější, kteří potřebují spíše poradit a podpořit, aby vše
zvládli (důraz na rozvoj samostatnosti).
Kolik lidí bude žít pod jednou střechou, kolik jich bude
na pokoji?
Domovy pro osoby se zdravotním postižením budou
zařízeny jako společné bydlení pro 6 uživatelů služby
pod jednou střechou. Chráněná bydlení budou zařízena
jako dva samostatné byty pod jednou střechou (jeden byt
pro 4 lidi, druhý pro 2 lidi). V obou případech bude mít
každý člověk pokoj pro sebe (pokud si to bude někdo vyloženě přát, může být v pokoji ve dvou). Kuchyně, obývák, atd. budou společné. Počítá se s bezbariérovou úpravou domů, včetně WC a koupelny.
Jak se vybírá, kdo se kam přestěhuje?
Uživatelé služby se budou do jednotlivých měst a domků stěhovat na základě jejich přání a v závislosti na míře podpory, kterou potřebují. S každým člověkem o jeho
představách mluvili a ještě budou mluvit pracovníci Domova. Víme, s kým kdo chce a nechce bydlet a určitě to
zohledníme. Pro partnery je možné sdílení jednoho pokoje (ložnice) v rámci domácnosti.
Další otázky a odpovědi zase příště. Kompletní informace o transformaci Domova Háj najdete na našich nových webových stránkách na adrese http://domovhaj.cz.
Najdete tam i pozvánky na naše akce, aktuálně například na prodejní velikonoční výstavu, která se již tradičně uskuteční v budově bývalého městského úřadu na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou.
Bc. Radek Kalfus
sociální pracovník Domova Háj

