Harmonie, příspěvková organizace

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením
Pracoviště Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem,
794 01 Krnov

Poslání
Posláním Domova Harmonie v Krnově je poskytovat celoročně podporu a péči lidem
s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání.
Pracovníci

citlivým

způsobem

podporují

zachování

rodinných,

přátelských

a partnerských vztahů, s ohledem na všechny jejich potřeby. Umožňují jim využívat
ostatní služby v přirozeném prostředí a hledají způsoby, které vedou klienta
k nezávislosti na sociální službě.

PRO KOHO JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY?
Služba je poskytována dospělým lidem, mužům i ženám, s mentálním
postižením a případným dalším přidruženým postižením s vyšší mírou potřeby
podpory.

KOMU NEMŮŽEME POSKYTNOUT KVALITNÍ SLUŽBY?
Osobám s mentálním postižením s poruchami autistického spektra, kteří
potřebují specializovanou odbornou péči a podporu, a lidem s mentálním a
vícenásobným postižením, u kterých je prioritní duševní onemocnění.

VÝŠE ÚHRAD ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji:
180 Kč na den
ubytování v jednolůžkovém pokoji:
200 Kč na den
strava:
160 Kč na den
Kapacita služby DOZP je 59 osob.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Udržet a získat dovednosti klienta potřebné pro běžný život s důrazem na
individuální možnosti každého z nich.
Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby obyvatelé Domova byli běžnou součástí
života města a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.

ZÁSADY


Každý klient je pro nás jedinečná osobnost, vždy máme na paměti jeho
důstojnost a lidská práva.



Pracujeme s vědomím, že tak, jak se chováme na veřejnosti k našim
klientům, tak se k nim bude chovat i veřejnost.



Každý pracovník v přímé péči je významnou součástí celku—jak je kvalitní
pracovník, tak kvalitní je služba samotná (týmová práce v nastavování
pravidel služby, kontinuální vzdělávání, supervize).



Dbáme na jednotnost postupu pracovníků v podpoře a péči o klienty
(respektujeme dohodnuté pracovní postupy).

——————————————————————————————————
Součástí Domova v Krnově jsou Denní aktivity Relax na Opavské ulici, kam
denně dojíždí klienti za aktivitami, které jsou přizpůsobeny jejich individuálním
potřebám.

WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE: www.po-harmonie.cz
KONTAKTY
Žádosti o poskytnutí sociální služby směřujte na Mgr. Zuzanu Peřinovou.
Pracoviště: Chářovská 785/85, Krnov

Vedoucí DOZP: Mgr. Zuzana Peřinová
tel.: 774 649 015, 554 620 035, e-mail: vedoucidozp@po-harmonie.cz
Kontakty na vedení organizace:
Ředitelka: Mgr. Martina Nováková, DiS.
tel.: 777 005 771
email: reditel@po-harmonie.cz
Zástupce ředitelky: Libuše Menzlová
tel.: 733 576 203, e-mail: ekonom@po-harmonie.cz

V Domově doprovází klienty kromě pracovníků i tuzemští dobrovolníci.

Služba je spolufinancována z rozpočtu MSK.

