DIAKONIE DUBÁ
CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Dlouhá 87, 471 41 Dubá

telefon: 487 870 051

739 050 523

INFORMACE PRO ZÁJEMCE
Ob anské sdružení Diakonie Dubá nabízí pomoc
lidem po úrazech a lidem s trvalým zdravotním
handicapem. Jedná se o formu sociální rehabilitace,
tj. aktivní každodenní nácvik ke zlepšení
samostatnosti a tím p ípravy na budoucí
samostatný život. Objekt, který je p ímo v centru
sta je nov
zrekonstruovaný a nabízí
i vlastní zahradu. Všem klient m umož ujeme
využít veškeré pot ebné zázemí s bezbariérovou
kuchy kou, výtahem a jednol žkovými pokoji se
spole nými sprchovými místnosti a toaletami. Sou ástí zázemí je koupelna s hydromasážní
vanou a zvedákem, rehabilita ní a spole enská místnost. Na každém pokoji je možnost
ipojení TV a PC k internetu. V horkých letních dnech je možné využít i venkovní
bezbariérový bazén. Ubytovaným poskytujme zdarma základní sslužby jako je nácvik
hospoda ení s finan ními prost edky, nácvik
ípravy stravy v . nákup potravin, nácvik obsluhy
elektrospot ebi , nácvik obsluhy PC, nácvik pé e o
domácnost a nácvik komunikace v . chování
v r zných spole enských situacích. Nabízíme také
další programy, které pomohou v rozvoji dovedností
sm ujících ke zlepšení samostatnosti a také
volno asové aktivity jako fotografický kurz,
sportovní a rehabilita ní program, chovatelský
program domácích zví at, p stitelský program,
kreativní kroužek a také výlety do okolí Dubé.

Individuáln posuzujeme všechny došlé žádosti
z ad zájemc . Uspokojeným žadatel m nabízíme
celoro ní ubytování a každodenní pomoc osobních
asistent v osvojení pot ebných úkon . Stravování
ubytovaným zajiš ujeme formou odb ru ob da z
jídelny Základní školy Dubá (PO-PÁ) a s pomocí
osobní asistence si ubytovaní p ipravují snídan a
ve e a ob dy o víkendech a prázdninách. Platby
za ubytování, stravu a fakultativní
innosti
naleznete v ceníku. V p ípad zájmu se neváhejte
obrátit telefonicky i písemn na uvedený kontakt :

DIAKONIE DUBÁ, Dlouhá 87, 471 41 Dubá csr@diakonieduba.cz
telefon – pevná linka: 487 870 051 mobilní telefon: 739 050 523

