DOMOV PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

KADAŇ
příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
Kontakty:
Ředitelka organizace:
Ing. Lenka Miláková
Březinova 1093, Kadaň
Telefon: 474 334 506
www. dsskm.cz

Službu neposkytujeme osobám:



S psychiatrickou diagnózou, která by
narušovala život ostatních uživatelů
(psychotická
onemocnění, sexuální deviace,
agresivita).
 Osobám, které nespadají do cílové
skupiny.



Nejsme schopni poskytnout sociální
službu:
Osobám, jejichž zdravotní stav
vylučuje přijetí – akutní infekční
onemocnění.

Ulice Dvořákova

Ulice Březinova

Domov pro osoby se zdravotním postižením
A - Dvořákova 1128
B - Březinova 1093
Kadaň
Vedoucí zařízení: 474 334 462/606 687 596
„A“ Sociální pracovnice: 474 331 676/724 701 941
„B“ Sociální pracovnice: 477 477 082/777 723 352
Okruh osob

Zřizovatel: Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/49
400 02 Ústí nad Labem
Telefon: 475 657 111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Cílová skupina:
Osoby s mentálním postižením a osoby
s mentálním a kombinovaným postižením od 3
do 43 let věku. Osobám ve věkové kategorii
nad 43 let je služba poskytována pouze
v případě, že smlouva o poskytování sociální
služby s nimi byla uzavřena před dosažením
věku 43 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení
ještě před dosažením této věkové hranice).

Úvodní slovo hejtmana Oldřicha Bubeníčka pro
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p. o.

Vážení spoluobčané,
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov patří
mezi příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
kterých je dohromady téměř sto šedesát. Jejich
cílem je především zajištění kvalitních a
profesionálních služeb na vysoké úrovni. Chceme,
aby se naše zařízení neustále zlepšovala a
modernizovala, a proto dle finančních možností
investujeme do jejich rozvoje a rozšiřování služeb.
Domovy v Kadani a Mašťově zajišťují svým
klientům nejen pobytové služby, ale také
poskytování individuální péče, pokud člověk
prodělal trvalou změnu zdravotního stavu a rodina
nemůže zajistit odpovídající dohled. I když se jistě
nejedná o lehké rozhodnutí, kdy příbuzní musí řešit
otázky umístění svého blízkého člověka do domova
pro seniory či do domu pro osoby se zdravotním
postižením, jsem přesvědčený, že o něj bude dobře
postaráno díky kvalifikovaným zaměstnancům,
kteří svou práci dělají doslova se srdcem na dlani.

Poslání
Posláním DOZP Kadaň je poskytovat pobytovou
službu osobám s mentálním a kombinovaným
postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich
rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných služeb.
Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb
jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská
práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou
existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Působit na
osoby tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené
sociální vztahy, zajištěny možnosti a podmínky
využívat běžně dostupné veřejné zdroje.




Podporovat kontakt s rodinou, blízkými
příbuznými a přáteli.
Nabízet aktivní trávení volného času
formou užitečných činností, za podpory a
pomoci pracovníků organizace, které
vedou ke spokojenosti uživatele.

Poskytované služby
Služby jsou poskytovány na základě písemné
Smlouvy o poskytování sociální služby v Domově.
Domov vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé
služeb mohli uplatňovat vlastní vůli a volbu, jednat
na základě vlastních rozhodnutí a mohli být sami
sebou.
Základní činnosti poskytované služby:

Kapacita zařízení:
budova „A“ Dvořákova, počet lůžek 35
budova „B“ Březinova, počet lůžek 30

 poskytnutí ubytování a stravy
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo vytváření
podmínek pro osobní hygienu
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle
Věřím, že v našem zařízení najdete přesně to, co
hledáte. Personál v čele s ředitelkou Lenkou
Milákovou je vždy připraven vám poskytnout
podrobné informace a zodpovědět veškeré dotazy,
které vás budou zajímat.
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje






Poskytovat takovou míru podpory a péče, aby
mohl uživatel žít důstojným způsobem života.
Vytvářet uživatelům pocit bezpečí a jistoty.
Vést a podporovat uživatele k využívání běžně
dostupných služeb mimo zařízení.
Zapojovat uživatele do společnosti mimo
zařízení (spolupráce s jinými organizacemi ve
městě, využívání kulturních zařízení).

Společenské vyžití a volný čas



rekreace
pořádání společenských akcí v Domově i
mimo něj (oslavy výročí, čarodějnice,
narozeniny, diskotéky, karneval, sportovní hry,
návštěva divadelních představení, návštěva
kina, výlety…)

