Domov Přístav
Ostrava Kunčičky

Pro seniory bez domova,
jejichž zdravotní stav
vyžaduje péči jiné osoby.
Poslání služby
Domov Přístav je pobytové zařízení se zvláštním režimem
pro lidi bez domova v seniorském věku. Poskytujeme péči
o vlastní osobu a nejbližší prostředí uživatele, nabízíme
pomoc při naplňování osobních zájmů a podporu potřebnou
pro každodenní soužití uživatelů v domově. Individuálním
nastavením režimu usilujeme o vytvoření stálého a jistého
zázemí pro život.
Motto:
,,Domov je tam, kde jsme se narodili,
nebo tam, kde se cítíme dobře“.
Christian Morgenstern.

Srdce Bohu, ruce lidem.

Cílová skupina
Cílovou skupinou Domova Přístav jsou převážně osoby bez přístřeší starší 50 let, mobilní
i imobilní, které mají sníženou fyzickou, psychickou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo různých typů demencí a potřebují pravidelnou
pomoc jiné osoby.

Cíle poskytované služby
• Uživatel má zajištěny základní životní potřeby.
• Uživatel má stabilizován zdravotní stav.
• Uživatel má zajištěny sociální potřeby (sociální péče, podpora, pomoc).
• Uživatel má zajištěny psychosociální potřeby a stabilizován psychický stav.

Poskytované činnosti
•
•
•
•
•
•

Poskytnutí ubytování v převážně dvoulůžkových pokojích.
Zajištění celodenní stravy.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti.

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Výše úhrad za služby
• Ubytování (dvoulůžkový pokoj) : 200 Kč / 1 den.
• Strava (snídaně, oběd, svačinka, večeře): 170 Kč / 1 den.
• Péče: plná výše příspěvku na péči.
Je-li příjem žadatele nižší a nemá na plnou úhradu, platí pobyt částkou
ve výši 85 % svého měsíčního příjmu.
Kapacita služby: 85 lůžek

Kontakt pro příjem žádostí o službu
Domov Přístav Ostrava – Kunčičky
Holvekova 38, 718 00 Ostrava Kunčičky
M:
E:

+420 773 770 125
zadosti.pristav@armadaspasy.cz

wwww.armadaspasy.cz

