Kontakty:
adresa: JASANIMA
Domov sociálnych služieb
Špitálska 7, 048 01 Rožňava
telefón: 058/7881645
fax: 058/7881663
e-mail: domovrv@nextra.sk
web: www.dssroznava.sk
Zariadenie:
r je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2009/EN 9001:2008 v odbore: Poskytovanie
starostlivosti o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby.
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v celoročnom pobytovom zariadení.
r poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu, záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie a vytvára podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť,
r zabezpečuje klientom široký komplex ergoterapeutických činností (vyšívanie, košikárstvo, tkanie, hrnčiarstvo, výroba sviečok a dekoračných predmetov, záhradnícke práce,
pomocné práce spojené s úpravou a údržbou interiéru a exteriéru zariadenia, rekreačno-regeneračné aktivity, športový krúžok, biblioterapiu, canisterapiu, arteterapiu a pôsobenie vo folklórno-dramatickom súbore Jasanima.
Organizačná súčasť zariadenia:
AMALIA – Domov sociálnych služieb, Košická 29, 048 01 Rožňava;
r tel.: 058/788 53 10; e-mail: dss@amalia.sk; web: www.amalia.sk; druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb; forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová – týždenná; kapacita: 23 miest; cieľová skupina: deti a dospelí občania s ťažkým zdravotným postihnutím,
r je držiteľom Certifikátu o zavedení a používaní systému manažérstva podľa normy STN
EN ISO 9001:2009 v odbore poskytovania sociálnych služieb pre deti a dospelých s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania alebo zmyslovým postihnutím a kombináciou postihnutí formou týždenného a ambulantného pobytu,
r zabezpečuje výchovnú a záujmovú činnosť, muzikoterapiu, dramatoterapiu, canisterapiu, arteterapiu, disponuje športovo-relaxačnou miestnosťou,
r pre pracovnú terapiu má v kreatívnych dielňach k dispozícii hrnčiarske kruhy, pec na vypaľovanie, pedig a prútie na pletenie košíkov, tkacie stavy a rôzny kreatívny materiál.
právna forma: rozpočtová organizácia zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
kapacita: 83 miest/jedno, dvoj a trojlôžkové izby druh sociálnej služby: domov
sociálnych služieb forma sociálnej služby: pobytová – ročná
cieľová skupina: dospelí občania so zdravotným postihnutím
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