KDE NÁS NAJDETE?
Masarykova 365, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Masarykova 365, Bohumín - Nový Bohumín, 735 81

DENNÍ STACIONÁŘ
DOMOVINKA

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí až pátek: 07:00 – 15:00

KONTAKTY:
Ředitelství: 596 092 515, 731 130 725
e-mail: centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz
Vedení: 596 092 500, 734 788 655
E-mail: kucova.jindriska@bohumin.info
http://www.css-bohumin.cz/

POSLÁNÍ
Posláním denního stacionáře Domovinka v Bohumíně je poskytovat
dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením aktivizační,
výchovné a pracovní programy s cílem posílení jejich samostatnosti,
soběstačnosti a sociálních dovedností a zvýšit jejich šanci pro samostatnější
život.

NABÍDKA AKTIVIT
Vzdělávací programy
 Udržení a rozšíření znalostí
 Nácvik každodenních
dovedností

CÍL
Získání, rozvoj a udržení schopností uživatelů v oblasti soběstačnosti v péči
o vlastní osobu v co nejvyšší možné míře (zvládání úkonů sebeobslužných
dovedností v oblasti hygieny, stravování, oblékání.)
Udržení a rozšíření schopností uživatelů v oblasti nabytých vědomostí,
manuální zručnosti a fyzické kondice.
Získání, rozvoj a upevňování schopností uživatelů v oblasti psychických
a sociálních dovedností (vytvářet podmínky, aby se uživatel naučil trávit čas
v kolektivu mimo rodinu s pocitem bezpečí a důvěry).
Navazování nových kontaktů s vrstevníky a integrace do společnosti.

Výchovné programy
 Výtvarná výchova
 Pracovní výchova
 Hudební výchova

CÍLOVÁ SKUPINA
Zařízení je určeno dospělým osobám s mentálním a kombinovaným
postižením ve věku od 16 do 64 let, které potřebují podporu v základních
životních dovednostech při zabezpečení osobních a životních potřeb.

ZÁSADY






Individuální přístup k uživateli
K uživateli se přistupuje individuálně dle jeho schopností, znalostí a
možností, s respektováním lidské důstojnosti
Podpora a nezbytná míra péče
Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v
situacích, které sám nezvládne. Úplná péče je poskytována pouze v
situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná.
Zapojování uživatele do spolurozhodování
Posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit
své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat.

Aktivizační činnosti
 Pohybové aktivity
- cvičení
- jízda
na rotopedu
- plavání
- vycházky
 Výlety, sportovní
a kulturní akce
 Canisterapie
 Solná jeskyně

