Domov v Radošově
Propagační leták pro veřejnost
Náš Domov je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, který je jeho
zřizovatelem. Domov leží v krásném údolí řeky Ohře mezi Karlovými Vary a
Ostrovem, zhruba 10 km od obou měst. V blízkosti se nachází obce Radošov a
Kyselka.

Posláním zařízení
je poskytovat osobám se zdravotním, zejména s mentálním a kombinovaným
postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby požadovanou podporu a pomoc, zvláštní ambulantní péči, rehabilitaci,
výchovu a vzdělání, tedy odborné služby, které zachovávají a rozvíjejí důstojný život
těch, kterým se zhoršil zdravotní stav nebo se dostali do nepříznivé sociální situace
/např. zhorší se zdravotní stav pečující osoby nebo zemře, o osobu nikdo nepečuje i
přestože to potřebuje/.

 Kapacita našeho zařízení je 50 klientů s celoročním pobytem.
 Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením ve věku 18 let a
výše.
 Dodržování standardů sociální péče je pro nás samozřejmostí!
Naše cíle:
 Poskytovat sociální služby v domácnostech se stabilními pracovníky a klienty
 Podporovat kontakty a vztahy s vrstevníky, tyto kontakty nadále udržovat
 Podporovat odchod klientů ze zařízení domů, do chráněného či podporovaného
bydlení


Zmapovat potřeby klientů a na základě jejich osobních individuálních plánů je
podporovat a pomáhat jim jejich osobní cíle naplnit

Rozsah oblastí potřeb:
 Osobní hygiena – denní hygiena, mytí a koupání, výkon fyziologické potřeby
 Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -oblékání
 Samostatný pohyb - změna polohy, manipulace s předměty, pohyb ve
vlastním prostoru, pohyb mimo zařízení
 Zajištění stravování – příprava a přijímání stravy
 Péče o domácnost – vytvoření vlastního prostoru odpovídajícího individualitě,
úklid a údržba vlastního prostoru, péče o oblečení, boty, udržování tepelného
komfortu, obsluha spotřebičů
 Zajištění kontaktu se společenským prostředím – komunikace, společenské
kontakty, orientace, využívání běžných veřejných služeb
 Seberealizace – vzdělávání, pracovní uplatnění, oblíbené činnosti
 Péče o zdraví a bezpečí – zajištění bezpečí, zdraví, rozvoj hybnosti a prevence
omezení hybnosti, zdravá výživa



Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí- finanční a majetková oblast, základní doklady, účast na veřejném
životě, ochrana práv

Sociální služby nemůžeme poskytnout:
 Osobám s duševním onemocněním vyžadující intenzivní péči psychiatra
 Osobám se závislostí na alkoholu a návykových látkách
 Osobám mimo naši cílovou skupinu
Naše služby jsou poskytovány na základě těchto principů:
 Sociální služby jsou poskytovány na jednotlivých domácnostech


V domácnostech se nachází stabilní týmy pracovníků, včetně klíčových
pracovníků

Výše uvedené poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytovaných
služeb chápeme jako veřejný závazek.
Klienti uplatňují vlastní vůli při:
 Projevu svých přání
 Nákupech
 Při volném pohybu (vycházky...)
 Kontaktech s rodinou a vrstevníky
 Účasti na stravovací komisi
 Výběru kulturních, sportovních a společenských akcí
 Výběru aktivizačních činností
 Žádosti o změnu ubytování- ta je zapsána do pořadníku (standart č. 3)
 Využití kapesného
 Vyjádření spokojenosti či nespokojenosti


Formě vyřizování stížností

Ochrana klientů před předsudky:
 Pracovníci Domova dodržují práva klienta
 Nenálepkujeme


Hledáme u klienta klady, ne zápory

Poskytování zdravotní péče
Zdravotní péči dodržujeme formou zvláštní ambulantní péče všeobecnými sestrami
denně od 6:30 do 18:30 hodin. Tito pracovníci provádějí i základní rehabilitační péči.
Jednotlivé pracovní postupy poskytovaných služeb jsou zpracovány metodicky,
jsou k dispozici a PC v písemné podobě. Každý nově příchozí pracovník materiály
řádně prostuduje a podepíše.
V Domově pracuje celkem 35 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků v přímé péči.
Kontakty:
Pařížská Marie, ředitelka: tel. 353941460, reditelka@usp-radosov.cz
Lubinová Adriana, DiS, sociální pracovnice: tel. 353941111, lubinova@usp-radosov.cz
Šejvlová Marcela, vedoucí přímé péče: tel. 353941111, sejvlova@usp-radosov.cz
Přímá péče: tel. 353941550
Internetové stránky DOZP Radošov: www.usp-radosov.cz
Další odkazy : www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz
Fotogalerie Domova a jednotlivých domácností jsou k dispozici u sociální pracovnice a
na internetových stránkách.

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.
,,Živý kraj“- oficiální průvodce Karlovarským Krajem.

