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Domov pro senioryDomov pro seniory

Domov Barbora Kutná Hora poskytuje  služby osobám, které se ocitly  v nepříznivé životní
situaci  pro  svou  sníženou  soběstačnost  zejména  z  důvodu  věku,  jejichž  situace  vyžaduje
pravidelnou  pomoc  další  osoby  a  tuto  pomoc  jim  není  možné  zajistit  v  jejich  domácím
prostředí. Služba je určena osobám, které dosáhly věku 65 let. Služba je poskytována formou
celoročního pobytu.

Domov pro osoby se zdravotním postiženímDomov pro osoby se zdravotním postižením

Domov  Barbora  Kutná  Hora  poskytuje  službu  osobám  se  zdravotním,  s  mentálním  i
kombinovaným postižením,  které  se  ocitly  v  nepříznivé  životní  situaci  pro  svou  sníženou
soběstačnost  zejména  z  důvodu  zdravotního  stavu  a  jejichž  situace  vyžaduje  pravidelnou
pomoc další osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí. Služba je
určena osobám, které dosáhly věku 19 let. Služba je poskytována formou celoročního pobytu.

Chráněné bydlení Chráněné bydlení 

Domov Barbora Kutná Hora poskytuje službu osobám s tělesným, mentálním i kombinovaným
postižením lehčího  stupně a  s  chronickým duševním onemocněním,  které  jsou  za  podpory
pracovníků schopny žít víceméně samostatně v prostředí, které je svým charakterem stejné jako
běžný byt. Bydlení je skupinové. Služba je určena osobám ve věku 19 - 64 let a je poskytována
formou  celoročního  pobytu.  Uživatel  Chráněného  bydlení  nevyžaduje  nepřetržitou  24
hodinovou péči, ale zároveň není schopen samostatného bydlení.

Denní stacionářDenní stacionář

Domov  Barbora  Kutná  Hora  poskytuje  službu  osobám  se  zdravotním,  s  mentálním,
kombinovaným postižením, chronickým duševním onemocněním, které se ocitly v nepříznivé
životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního stavu a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby. Služba je určena osobám ve věku 19 - 80 let a
je poskytována ambulantní formou od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin.

Týdenní stacionářTýdenní stacionář

Domov Barbora Kutná Hora poskytuje službu osobám se zdravotním, tělesným, mentálním,
kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním, které se ocitly v nepříznivé
životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního stavu a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich
domácím prostředí.  Služba  je  určena  osobám ve  věku  19  -  80  let.  Služba  je  poskytována
formou celoročního pobytu od pondělí od 6 hodin do pátku do 18 hodin.

Sociální rehabilitaceSociální rehabilitace

Domov  Barbora  Kutná  Hora  poskytuje  službu  osobám  se  sníženými  schopnostmi  a
dovednostmi  v  oblasti  sociálního  učení  z  důvodu  zdravotního,  tělesného,  mentálního,
kombinovaného postižení a chronického duševního onemocnění ve věku 19 - 80 let.


