Domov u Třebůvky Loštice,

Uživatelé využívají

Kontaktní údaje

▪ Vstup do objektu, společné prostory a bytové
jednotky jsou bezbariérové.

Domov u Třebůvky Loštice

mobil: 605 195 870 | e-mail: jurecka@utrebuvky.cz

Kontakt socialni pracovnice
mobil: 604 801 656 | e-mail: socialni@utrebuvky.cz
Formulář pro podání žádosti o poskytnutí sociální služby
naleznete na www.utrebuvky.cz nebo nás navštivte.
Stojíte na náměstí Míru
a budovu radnice máte
po pravé straně. Půjdete
do ulice Hradská, směr
Bouzov. Minete Městské
kulturní středisko Loštice,
za kterým odbočíte vlevo.
Na konci ulice najdete
hledaný objekt.

Toto zařízení je členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
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Vnitřní prostory organizace v letech 2017 – 2018
prošly generální rekonstrukcí.

Kontakt ředitel

Brn

▪ Venkovní prostory nabízejí pěstitelské zahrádky;
zahradní posezení v altánu nebo stroje pro venkovní cvičení; kolárnu pro uložení kol.

zřizovatel

Hradská 113/5, 789 83 Loštice
telefon: 583 445 120
e-mail: domov@utrebuvky.cz
www.utrebuvky.cz

ěr

▪ Ve společných prostorách je k dispozici klavír;
knihovna s výběrem knih; koupelna s vanou; počítače s přístupem na internet; pracovně aktivizační
dílna; televize; rotoped a cvičební zařízení...

příspěvková organizace

Sm

▪ Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových
bytových jednotkách s lodžií o rozloze 35 m2.
Součástí je předsíň s kuchyňkou (varná deska,
digestoř a lednice) a hygienické jádro včetně
sprchového koutu. K dispozici je připojení na internet. V suterénu se nachází sklepní kóje.

příspěvková organizace

Prostějov

Organizace je držitelem osvědčení
I. stupeň Českého
systému kvality služeb
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Uživatelům zabezpečujeme
tyto základní činnosti
▪ základní sociální poradenství
▪ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
▪ poskytnutí ubytování
▪ pomoc při zajištění chodu domácnosti
▪ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
▪ zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
▪ sociálně terapeutické činnosti
Sídlem organizace jsou Loštice, necelých 30 km od
Olomouce. Město skrývá řadu kulturních památek,
např. kostel sv. Prokopa se zachovaným románským
jádrem nebo klasicistní synagogu dokončenou v roce
1805. Ve středověku proslulo výrobou unikátní keramiky tzv. loštických pohárů a novodobě výrobou
tradičně jedinečných Olomouckých tvarůžků. O jejich
historii i současnosti se dozvíte v Muzeu Olomouckých
tvarůžků.
Organizace byla otevřena 6. května 1983 a nese název
Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace.

Naše poslání – proč jsme tady?
Posláním Domova u Třebůvky Loštice je prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb aktivně
podporovat uživatele v udržení schopností a dovedností zvládat své každodenní potřeby a pomoci jim
v naplňování těch potřeb, které vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nebo snížené soběstačnosti nejsou
schopni sami zabezpečit.
Jsme službou pro ty, kteří potřebují podporu a pomoc
někoho dalšího, aby žili svůj život v našem zařízení
podobně, jak ho žijí lidé mimo sociální službu s plnou
důstojností a bez omezení svých práv.

▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí

Komu je sociální služba určena?
Mužům a ženám od 45 let a výše věku se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního omezení nosného
a pohybového aparátu se zachováním částečné mobility a chronickým onemocněním, kteří jsou schopni
částečné sebeobsluhy a díky své momentální nepříznivé sociální situaci potřebují podporu sociální služby
„chráněné bydlení“. Zdravotní postižení je pro účely
poskytování sociální služby vnímáno jako zdravotní
omezení nosného a pohybového aparátu se zachováním částečné mobility.
Kapacita je omezena počtem 45 uživatelů.

▪ pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
Tým pracovníků naplňuje osobité potřeby uživatelů
prostřednictvím základních činností a souvisejících
činností, které označuje „fakultativní“ služby.
Činnosti a služby zabezpečujeme v pracovních dnech
od 6:00 do 19:00 hod., v jiné dny od 7:30 do 19:00 hod.
Ubytování je poskytováno nepřetržitě.
Nabídka základních činností a fakultativních služeb
včetně výše úhrad – pokud není přiložena – je k dispozici na www.utrebuvky.cz.

Dlouhodobým prioritním cílem pracovníků
organizace je udržení individuálních schopností a dovedností vysokého počtu uživatelů
prostřednictvím poskytované sociální služby.
Ke kvalitě poskytované sociální služby
se vyjádřete vyplněním formuláře zavěšeném
na www.utrebuvky.cz, odesláním e-mailu
na adresu domov@utrebuvky.cz nebo nás navštivte.
Obdržené návrhy jsou cennými podněty
pro zkvalitnění naší práce.

