Cílová skupina klientů – osoby od 27 let,
kteří pro své zdravotní postižení, sníženou
soběstačnost nebo
schopnost uplatňovat
vlastní práva z důvodu mentálního postižení,
nejsou schopni zajistit a zabezpečit své životní
potřeby.

Domov Krajánek , poskytovatel sociálních
služeb, je příspěvkovou organizací Krajského
úřadu Středočeského kraje a poskytuje potřebnou
péči klientům s mentálním postižením. Péče je
poskytována 67 klientům v celoročním pobytu,
převážně ze Středočeského kraje.

Poslání domova -

Posláním Domova
Krajánek je poskytovat takový rozsah služeb,
aby se život lidem se zdravotním postižením co
nejvíce přizpůsobovat podmínkám běžného
života. . Hlavním důraz je kladen na podporu
soběstačnosti uživatelů a na zajištění podmínek
pro svobodný a zodpovědný život.

Domov Krajánek,
poskytovatel sociálních služeb

Domov Krajánek,
poskytovatel sociálních služeb
Samota 224
270 33 Jesenice
tel.: 313 599 219
fax:
www.domovjesenice.cz
e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz

Domov Krajánek Jesenice u Rakovníka se nachází
v krásné rekreační oblasti, v krajině bohaté na lesy,
rybníky, kulturní i přírodní památky. Začátek
existence se datuje již od roku 1910, kdy u
příležitosti 60. výročí panování císaře Františka
Josefa I. byl postaven v Jesenici Jubilejní okresní
chorobinec Františka Josefa I. Slavnostní
vysvěcení bylo provedeno 1. května 1910 za účasti
mnoha obyvatel Jesenice. Chorobinec měl 51
lůžek, zaměstnával 3 řádové sestry Křížovníků z
Chebu, 2 služebné a domovníka Františka
Nachtigala.
Do 30. června 1960 byl Domov důchodců podřízen
Okresnímu národnímu výboru v Podbořanech. Po
územní reorganizaci přechází od 1. června 1960
spolu s obcí Jesenice pod okres Rakovník. V roce
1964 sem přicházejí mentálně postižené ženy. Od
roku 2006 slouží domov mentálně postiženým
dospělým osobám, ženám i mužům.

Jesenice u Rakovníka

Zřizovatel :
Krajský úřad Středočeského kraje

6. Aktivizační terapie
Klienty jsou vedeni k vlastní sebeobsluze v
hygieně, oblékání, stravování. Pod dohledem
pracovníků v sociálních službách rozvíjejí
pracovní dovednosti a vytvářejí pracovní
návyky. V rámci svých možností pomáhají v
kuchyni, v prádelně, při úklidu svých pokojů,
udržují areál zahrady. Klienti mohou také
využít hydromasážní vanu. Pro relaxaci mohou
klienti využívat prostor terasy a zahrady.

Sociální služby:
1. Ubytování
Klienti jsou ubytováni s ohledem na vlastní
přání a zdravotní stav. Pokoje jsou jedno a
vícelůžkové se sociálním zařízením na patře.
Ubytování je bezbariérové a spojení mezi
podlažími je zajištěno výtahem.
2. Stravování
Stravování je zajištěno z vlastní kuchyně.
Strava se připravuje 5x denně. V případě
potřeby se strava upravuje a kromě stravy
racionální se připravuje i strava diabetická
nebo šetřící.

3. Zdravotní péče
Odborná ošetřovatelská péče je zajištěna
prostřednictvím pracovníků v sociálních
službách a zdravotních sester. Lékařská péče
je zajištěna smluvní praktickou lékařkou. V
případě mimořádných událostí je volána rychlá
záchranná pomoc.

4. Kulturní činnosti
Klienti, kteří chtějí, podnikají celodenní výlety a
rekondiční pobyty na horách i u moře. Klienti
jezdí do divadel, chodí do kina a navštěvují
kulturní akce mimo Domov. Přímo v Domově se
také konají různé kulturní akce, divadelní
představení, koncerty, diskotéky, taneční a
sportovní odpoledne. Klienti využívají v hojné
míře pozvání k návštěvám jiných zařízení, kde
navazují nová přátelství.
5. Pracovní terapie
Klienti využívají velkou škálu činností, které jim
Domov nabízí. V dílnách ručních prací se mohou
věnovat vyšívání, šití, pletení, kreslení, práci s
korálky, tkaní na stavu, pletení výrobků z proutí,
malování na sklo, zdobení předmětů ubrouskovou
technikou. Krásné výrobky vytvářejí z přírodních
materiálů a korku. Tyto výrobky jsou s velkým
úspěchem prezentovány na různých výstavách.
Důraz je také kladen na rozumovou výchovu
klientů, to znamená hlavně nácviky psaní, čtení,
počítání a práce na PC.

7. Fakultativní činnosti
Klienti mohou využívat i dalších služeb, které
Domov zajišťuje. Za úhradu mohou využít
službu pedikérky, kosmetičky nebo dalších
služeb dle přání klientů.

Služba je poskytována na základě
individuálního plánu sestaveného ve
spolupráci s klientem s ohledem na jeho
potřeby a cíle.
Pracovníci garantují stejný přístup ke všem
klientům, respektují a chrání práva klienta.

