Domov Háj poskytuje











pomoc při řešení nepříznivé sociální situace,
celoroční ubytování a stravování,
ošetřovatelskou péči, zprostředkování zdravotnické péče,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, rodinou a přáteli,
sociálně terapeutické činnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
fakultativní služby dle aktuální nabídky.

Cíle služby
 klient

si udržuje nebo rozvíjí svoje
schopnosti a dovednosti
 klient žije obdobným způsobem života
jako jeho vrstevníci v běžné komunitě, tj.
že má zajištěné bydlení, stravu, základní
péči, dále si udržuje nebo vytváří své přirozené vazby, využívá veřejných služeb,
podílí se na péči o sebe a domácnost, má
podobnou náplň dne jako jeho vrstevník.
To vše dělá v maximální možné míře v
závislosti na svých limitech.

Kapacita služby
Kapacita Domova Háj je 72 klientů.
 60 v hlavní budově (v Ledči n. S.),
z toho 24 je ve 2 samostatných domácnostech
 12 v komunitních bydleních (ve Světlé
n. S.)

Kontaktní údaje
Domov Háj, p. o.
Háj 1253
Ledeč n. S.
584 01

Komunitní bydlení
Pplk. Hradeckého
1067
Světlá n. S.
58291

Domov Háj,
příspěvková organizace

IČO: 60 12 80 54

Komunitní bydlení
Haškova 692
Světlá n. S.
582 91

Ředitelka:
Ing. Dana Pajerová
569 727 137, 605 224 048
pajerovadana@domovhaj.cz
Zástupkyně ředitelky:
Zina Semerádová
569 720 881, 733 126 037
info@domovhaj.cz, semeradova@domovhaj.cz
Sociální pracovník:
Bc. Radek Kalfus
569 727 136, 733 539 919
kalfus@domovhaj.cz, socialni@domovhaj.cz
Metodik:
Mgr. František Čapek
603 566 734
capek@domovhaj.cz
Vedoucí komunitního bydlení Světlá n. S.:
Mgr. Lucie Šormová
733 624 181
sormova@domovhaj.cz
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Poslání
Posláním Domova Háj je poskytování celoroční pobytové sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či
kombinovaného postižení. Nabízíme bydlení,
stravování, individuální podporu a pomoc v
péči o sebe a domácnost. Usilujeme o rozvoj
nebo udržení dovedností a samostatnosti klientů. Podporujeme klienty, aby žili obdobným
způsobem života jako jejich vrstevníci v běžné
komunitě, zároveň respektujeme jejich potřeby, schopnosti a možnosti se zachováváním
jejich lidských práv a svobod.

Zásady služby
K

L

komunikace

Pracovníci při komunikaci
s klienty uplatňují partnerský přístup, klient je pro nás
rovnocenným partnerem.

lidská
důstojnost

Při
poskytování
služby
respektujeme lidskou důstojnost (např. při vzájemném
oslovování mezi pracovníkem
a klientem - vykání X tykání
na základě vzájemné dohody,
klepání na pokoje, zachování
intimity apod.).

individuální
přístup

Při
poskytování
služby
vycházíme ze zájmů, přání,
dovedností
a
schopností
klienta s ohledem na řešení
jeho nepříznivé situace, a to
dle možností organizace.

Cílová skupina
Muži i ženy s mentálním a kombinovaným
postižením od 18 let výše, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

I

Hlavní budova Domova
Klienti mají zajištěnou zdravotní i ošetřovatelskou péči a sociální pracovníci jim pomáhají v
komunikaci s úřady. Pokud má někdo zájem
o zaměstnání, mají sociální pracovníci snahu
mu ho zprostředkovat. Pracovníci zde klientům také nabízí volnočasové aktivity a pomáhají jim v jejich naplňování.
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empatie

Pracovníci se snaží vcítit
do pozice klienta, jeho opatrovníka, rodinných příslušníků i dalších blízkých osob
s cílem poskytovat sociální
službu danému klientovi co
nejkvalitněji.

nezávislost

Pracovníci podporují klienta
v samostatnosti, soběstačnosti, schopnosti rozhodování, odpovědnosti za své jednání. Předcházejí nežádoucí
závislosti klienta na službě.

tolerance

V Domově jsou dodržovány
zásady ohleduplnosti, úcty,
respektu
a
tolerance
k druhému. Každého klienta
respektujeme včetně jeho
odlišností a zvláštností.

integrace

Usilujeme o začlenění klientů
do běžné společnosti., aby
navázali sociální vazby v komunitě a žili podobný život
jako jejich vrstevníci.

2 samostatné domácnosti
Klienti se podílejí na jejím chodu a zároveň
ho sami ovlivňují. Mají např. možnost většího výběru stravy, učí se vařit, nakupovat
a starat se o domácnost.
Tím se stávají samostatnějšími a zároveň
méně závislými na sociální službě.

Komunitní bydlení
Záměrem komunitního bydlení
je co nejvíce přiblížit život klienta běžnému životu jeho vrstevníka.
S náležitou podporou pracovníků mohou lidé s postižením žít v běžné
domácnosti, převzít odpovědnost za svůj
život a zvládat péči o sebe a domácnost.

Transformace
Kapacita služby v komunitním bydlení bude postupně zvyšována, aby byl tento typ
služby dostupný pro všechny stávající klienty Domova i nové zájemce.
V průběhu několika let bude zřízeno dvanáct nových domácností v pěti městech na
Havlíčkobrodsku.
Do hlavní budovy Domova se nepřijímají
noví klienti a po dokončení transformace v
ní již nebudou sociální služby poskytovány.

