MOPS Tarnowskie Góry

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych
ul. Strzybnicka 3
42-680 Tarnowskie Góry
tel. 32 285 60 05

Opis działalności Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnoprawnych
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych mieszczący się w Tarnowskich Górach przy ulicy Strzybnickiej 3,
to placówka działająca w systemie dziennym. Świadczymy usługi w zakresie opieki, rehabilitacji i terapii. Oferujemy
również poradnictwo psychologiczne.
Przebywający w placówce podopieczni to osoby niepełnosprawne, upośledzone umysłowo w stopniu znacznym. W
zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych podopiecznych, prowadzimy zajęcia programowe w trybie
indywidualnym oraz w formie grupowej.
Umożliwiamy tym samym jak najlepszą i wysoce wyspecjalizowaną formę terapii, zapewniając najwyższy poziom
opieki i bezpieczeństwa.
W ramach oferty programowej zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanych usług przygotowanych w
ramach terapii rehabilitacyjnej, obejmującej między innymi: ćwiczenia ogólnorozwojowe grupowe oraz indywidualne,
masaże lecznicze, zajęcia na specjalistycznym sprzęcie rehabilitacyjnym, spacery, zajęcia z psem (forma dogoterapii)
i inne.
Prowadzimy ciekawe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, której celem jest leczenie pracą. W przypadkach trwałych
uszkodzeń funkcji, terapia zajęciowa ułatwia wyrobienie właściwych i życiowo potrzebnych mechanizmów zastępczych.
Terapia zajęciowa działa dodatnio na psychikę, a także pozwala w ciekawy sposób wypełnić czas. W ramach terapii
zajęciowej proponuje się m.in.: zajęcia plastyczne, techniczne, ogrodnicze, ćwiczenia treningu ekonomicznego,
edukacyjne.
Zachęcając tych z Państwa, którzy są zainteresowani umieszczeniem swoich bliskich w naszej placówce proponujemy
także muzykoterapię. Muzykoterapia pomaga w niezwykły sposób na odreagowanie emocji, zmianę nieprawidłowych
zachowań, integruje w grupie, poszerza wrażliwość, naucza relaksacji, aktywizuje oddech, psychikę i ruch.
Szczególną uwagę w proponowanych przez nas świadczeniach zwracamy na usługi w zakresie opieki socjalno–bytowej,
higieniczno-samoobsługowej. Udzielając w ten sposób wsparcia, zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i komfortu
psychicznego każdemu z naszych podopiecznych. Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych, a tym samym
podwyższając standard proponowanych usług zapewniamy również wyżywienie.
Organizujemy imprezy okolicznościowe takie jak np.: spotkanie opłatkowe, zabawę karnawałową oraz inne zabawy
tematyczne, umożliwiając naszym podopiecznym pełną integrację z grupą, a także z lokalną społecznością.
Nasza oferta programowa skierowana jest do osób w wieku od 15 do 50 roku życia, a wyszkolony personel dołoży
wszelkich starań, aby Państwa podopieczni byli usatysfakcjonowani i w pełni zadowoleni z oferowanych przez nas
usług. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty pobytu w Dziennym Domu Pomocy dla Osób
Niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach.

Telefon kontaktowy:
32 285-60-05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
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