DOMOV PRO SENIORY A DOMOV PRO
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MAŠŤOV

příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň

Domov pořádá velké množství kulturních,
společenských, sportovních akcí a výletů.
Uživatelům je ponechána svobodná volba, zda se
nabízených akcí zúčastní.
Pokud Vás naše služby zaujaly, budeme se těšit na
osobní setkání s Vámi a Vašimi blízkými. Rádi
Vás Domovem provedeme a podáme potřebné
informace.

Kontakty:
Ředitelka organizace:
Ing. Lenka Miláková, MBA
Březinova 1093, Kadaň
Telefon: 474 334 506
E-mail: info@dsskm.cz
www. dsskm.cz
Domov pro seniory a Domov pro osoby se
zdravotním postižením,
Sídliště 232
431 56 Mašťov
Vedoucí zařízení: 606 687 591
Sociální pracovnice: 606 627 036

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

Poskytované služby:
Domovy pro seniory
Okruh osob: Služba je určena seniorům od 65
let věku se sníženou soběstačností nebo
omezenou mobilitou, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci v důsledku věku nebo
zdravotního stavu a jsou odkázáni na pomoc
druhé osoby.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Okruh osob: Osoby se zdravotním postižením
od 44 – 64 let se sníženou soběstačností, které se
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu
ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Domovy se zvláštním režimem
Okruh osob: Služba je určena osobám
s chronickým duševním onemocněním
Alzheimerova demence nebo jiným typem
demence od 44 let věku.

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.
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

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

Posláním pobytové služby - Domova pro seniory v
Mašťově je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či
zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a
potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim
nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou
činností podporujeme uživatele v soběstačnosti,
důstojném způsobu života a zachování dosavadních
společenských kontaktů. Podporujeme využívání
veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových
vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při
zapojení do společenského života na základě jejich
individuálních potřeb při zachování základních
lidských práv a svobod.

Posláním pobytové služby – Domova se zvláštním
režimem v Mašťově, je podpora uživatelů, kteří se
z důvodu zdravotního stavu - demence, ocitli v
nepříznivé situaci a potřebují podporu a pomoc
druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném
sociálním prostředí. Svou činností podporujeme
uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu
života a zachování dosavadních společenských
kontaktů, využívání veřejně dostupných institucí,
přirozených
vztahových
vazeb
uživatele,
zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do
společenského života. Udržujeme a rozvíjíme
jejich psycho-motorické schopnosti.

Kapacita poskytované služby je 42 lůžek.

Kapacita poskytované služby je 20 lůžek.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Posláním pobytové služby - Domova pro osoby se
zdravotním postižením v Mašťově, je podpora osob,
které se z důvodu zdravotního stavu ocitly v nepříznivé
sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé
osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním
prostředí.
Zachováváme
jejich
důstojnost
a
podporujeme jejich začleňování do společnosti. Svou
činností usilujeme o zachování soběstačnosti a udržení
běžného způsobu života. Při své činnosti využíváme
veřejně dostupné instituce. Podporujeme uživatele při
rozšiřování přirozené vztahové sítě a upevňování vazeb
v místním společenství. Podporujeme klienty ve
společenském životě.
Kapacita poskytované služby je 8 lůžek.

Ubytování je poskytováno v jednolůžkových nebo
dvoulůžkových pokojích dle jednotlivých služeb,
viz. webové stránky organizace. Úhrada za
poskytované služby se řídí zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č.
505/2006 Sb. Domov klade důraz na individuální
přístup ke klientu, jeho aktivizaci, zvyšování
soběstačnosti,
integraci
jedince
v místním
společenství, zachování a rozvoj vztahové sítě
klienta.

