POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním
střediska
Slezské
diakonie
BETEZDA Komorní Lhotka je poskytování
pobytové sociální služby lidem s mentálním
a kombinovaným postižením. Poskytujeme
podporu
a
pomoc
uživatelům
v každodenních situacích a k udržení a
rozvoji schopností a dovedností dle jejich
individuálních potřeb.
Nedílnou součástí je podpora uživatele při
začleňování do života v běžné společnosti a
ovlivňování
společnosti
ve
vztahu
k uživatelům.
CÍLOVÁ SKUPINA
Okruh osob, kterým poskytujeme službu:
▪ osoby (muži i ženy) s lehkým a středně
těžkým mentálním postižením nebo
kombinovaným postižením, které potřebují
z důvodu svého nepříznivého zdravotního
stavu podporu, pomoc nebo dohled při péči
o vlastní osobu a činnostech souvisejících
s bydlením;
▪ osoba má zájem o tuto službu, souhlasí
s bydlením v domově a zároveň nemá
možnost bydlet ve svém přirozeném
prostředí, a to ani s pomocí terénních služeb;
▪ věk pro přijetí zájemce je vzhledem
k věkové struktuře stávajících uživatelů
služby 18–55 let.

Okruh osob, kterým neposkytujeme službu:
▪ osobám s úplnou ztrátou sluchu nebo
osobám nevidomým, kterým jejich
smyslová
porucha
znemožňuje
samostatný bezpečný pohyb po zařízení;
▪ osobám nebo osobám s vážným
psychiatrickým (duševním) onemocnění,
kdy její projevy způsobují agresivní a
ohrožující chování, které by narušovalo
pravidla soužití v domově, ve společnosti;
▪ těhotným ženám a matkám s dětmi;

CÍLE SLUŽBY

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby:
▪ zájemce žádá o službu, kterou středisko
neposkytuje;
▪ středisko nemá dostatečnou kapacitu
k poskytnutí služby;
▪ zdravotní důvody:
– zdravotní
stav
osoby
vyžaduje
poskytnutí
ústavní
péče
ve zdravotnickém zařízení
– osoba není schopna pobytu v zařízení
sociálních služeb z důvodu akutní
infekční nemoci
– chování osoby by z důvodu duševní
poruchy,
závažným
způsobem
narušovalo kolektivní soužití
▪ osobě, která žádá o poskytnutí sociální
služby, vypovědělo středisko v době kratší
než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu
o poskytnutí téže sociální služby z důvodu
porušování
povinností
vyplývajících
ze smlouvy;

▪

▪ samostatnost v sebeobsluze uživatele;
▪ v činnostech, které jsou pro uživatele

▪

▪

▪

zajímavé a významné, najít a vymezit
nebezpečí, které by pro něj mohly být
ohrožující a pracovat na jejich snížení;
uživatel zná svá práva a povinnosti a umí se
svobodně rozhodnout s minimální nutnou
podporou;
zachování nebo obnovení rodinných vazeb a
vztahů;
zjištění a zajištění kontaktu s institucemi dle
potřeb uživatele;
naplnění volného času uživatele.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

▪ individuální přístup
▪ respektující přístup
▪ odbornost pracovního týmu
POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

▪ poskytnutí ubytování;
▪ poskytnutí stravy;
▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu;

▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu;
▪ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
▪ zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím;
▪ sociálně terapeutické činnosti;

▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných

KONTAKT

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
Další poskytované činnosti:
▪ Doprava
pro
uživatele
(dle
aktuálního Úhradovníku služby);
▪ Výlety, nácvikové pobyty (dle skutečných
nákladů na danou akci, tj. cestovné, tam i
zpět, poplatky za vstupné, platby za
stravu, za pobyt);

BETEZDA Komorní Lhotka
domov pro osoby se zdravotním postižením
Komorní Lhotka 68
739 54 Komorní Lhotka
tel.: +420 558 694 239
e-mail: betezda@slezskadiakonie.cz
Služba je spolufinancována:
MPSV

Město Třinec Město Karviná Město Orlová

Ubytování:
 jednolůžkový pokoj - 185,- Kč/den
 dvoulůžkový pokoj – 165,- Kč/den
Strava:
 racionální strava – 160,- Kč/den
 diabetická strava – 160,- Kč/den
 žlučníková strava – 160,- Kč/den
Úkony péče uživatel hradí
přiznaného příspěvku na péči.

ve

BETEZDA
Komorní Lhotka
Domov pro osoby se zdravotním
postižením

DOBA POSKYTOVÁNÍ A CENA SLUŽBY
Středisko
BETEZDA
Komorní
Lhotka
poskytuje službu nepřetržitě, celoročně.

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních
služeb v sociální oblasti na základě křesťanských
hodnot.

výši

SLEZSKÁ DIAKONIE
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
tel.: + 420 558 764 300, fax: +420 558 764 301
e-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz
IČ: 65468562
bankovní spojení: 23035791/0100

