Ředitel organizace:
Něco z historie
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
(dříve DD Filipov) se nachází ve Šluknovském
výběžku na katastrálním území města Jiříkova
v bezprostřední blízkosti státní hranice se SRN.
Budova je třípodlažní a v roce 2014 uplyne
již 100 let od jejího založení. Od roku 1971
se v budově bývalé redemptoristické koleje
poskytují sociální služby pro seniory. Budova
Domova sousedí se známou poutní bazilikou
minor Panny Marie Pomocnice Křesťanů.
Kapacita Domova činí 98 lůžek. Jedná se
o objekt sociálních služeb rodinného typu.
Pod střechou se nachází velký kulturní sál
a dále klienti Domova využívají kavárnu Babeta, kantýnu, ergodílnu a příjemnou rozlehlou
zahradu s terasou.

Ing. Bc. Jan Sembdner
mobil: +420 602 702 098
e-mail: reditel@ddfilipov.cz

Zástupce ředitele,
sociální pracovnice:
Mgr. Iveta Hermanová
mobil: +420 733 127 493
e-mail: hermanova@ddfilipov.cz

Vedoucí terénních soc. služeb:
Ing. Václav Vlček
mobil: +420 604 299 876
e-mail: vlcek@ddfilipov.cz
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POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

www.ddfilipov.cz

Zdravotní, ošetřovatelská
a rehabilitační péče
je v Domově zajišťována týmem plně kvalifikovaných všeobecných sester odbornosti č. 913.
Ošetřujícími lékaři jsou MUDr. Martina Kučerová a MUDr. Josef Kořínek. Do Domova pravidelně jezdí ordinovat i specializovaní lékaři
různých oborů.

Srdce
v dlaních

Volnočasové aktivity
probíhají v ergodílně, kulturním sále, na terase a v zahradě Domova. Klienti mají možnost
si vybírat ze široké nabídky společenských,
kulturních, kulinářských, výtvarných, sportovních a duchovních akcí, které jsou plánovány
společně s klienty. Náš Domov významným
způsobem reprezentuje kapela Senior band,
známá nejen u nás, ale i v zahraničí (SRN,
Polsko). Kapela vydala dvě CD.

A jaké sociální služby
poskytujeme?
• Domov pro seniory
• Domov se zvláštním režimem
• Terénní soc. služby: - pečovatelskou službu
- osobní asistenci

Poslání pobytových služeb
Posláním Domova je poskytovat pobytovou
sociální službu lidem, kteří v důsledku svého
handicapu nemohou žít ve svém přirozeném
prostředí.
Podporujeme jejich soběstačnost s respektem
k individuálním potřebám a vytváříme domácí
atmosféru.

Poslání terénní služby
Posláním terénní služby je poskytování terénních služeb občanům všech měst a obcí
Šluknovska v přiměřené míře na základě
individuálních potřeb klientů v jejich domácím
prostředí.

www.ddfilipov.cz

Naše sociální služby zahrnují:
Ubytování
Poskytnutí stravy
 Sociální poradenství
 Pomoc při zvládání běžných úkonů
 Pomoc při osobní hygieně
 Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
 Sociálně terapeutické činnosti
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti



