СОЦИЈАЛНИ РАД У НАШЕМ ДОМУ

РАДНА ТЕРАПИЈА

Социјални радници брину о корисницима у свим аспектима њиховог живота. Посебна пажња се посвеђује у задовољењу њихових основних животних поотреба у смислу
њихове исхране, облачења, хигијене, контаката са породицом, одласцима у град, на излете и сл. Имамо и базен
који кориснице у топлим љетним данима радо посјећују.
Наше кориснице једном годишње имају и могућност
одласка на море.

Ова врста терапије корективно дјелује на психо-физичке
недостатке наших корисница, развија мотивацију, подстиче стварање радних навика, одговорност, самосталност и омогућује емоционални живот.
Своје знање и вјештине и креативност особље успјешно
преноси на кориснице које у раду веома брзо усвајају
различите технике. Имамо 8 радионица: арт, грнчарска
- плетење, шивење, вез, хеклање, ткање, таписерија.
- Све понуђене активности у нашем Дому воде што
бољој социјализацији корисница.

ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ВИШЕГРАД

ИНФОРМАТОР

ВАСПИТНО ЕДУКАТИВНА СЛУЖБА

МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

Кроз васпитно едукативни рад омогућили смо корисницама да несметано испољавају своја интересовања,
жеље и способности у виду разних активности.
Кроз креативне радионице и секције створили смо радне
задатке и тако разбијамо монотонију свакодневнице.

Служба здравствене заштитe обавља послове у координацији са љекарима, социјалном службом и особљем
у дневној и ноћној смјени. Ова служба обавља и његу
корисница и контуинирано ради на њиховом одржавању
личне хигијене. Корисницима услуге Дома редовно су
на располагању медицински стручњаци, специјалисти
из различитих области, специјалиста радиолог др Соња
Митрашиновић, др Мира Ђерић и др Бранка Ковачевић,
пнеумо-физиолог др Гoран Лончаревић.

ЈУН, 2019.

ИСТОРИЈАТ ДОМА
Рјешењем Извршног вијећа БИХ, октобра 1961. г. основан
је наш Дом. Први назив му је био Дјечији дом, а почео
са радом 1. априла 1963. г. Установа ради и послује под
називом Завод за заштиту женске дјеце и омладине у
Вишеграду. Почетком рата, због близине ратних дејстава
корисници су евакуисани у Завод „Јакеш” Модрича.
Завод је поново основан одлуком Владе РС 2003. г.
Назив Дом за лица са инвалидитетом Вишеград актуелан
је од 2013. г.

ДЈЕЛАТНОСТ ДОМА
ЈУ Дом за лица са инвалидитетом је Установа социјалне

ГДЈЕ СЕ НАЛАЗИМО?

заштите која обезбеђује лицима ометеним у развоју као
и лицима обољелим од аутизма медицинску, социјалну
рехаблитацију и збрињавање. Уз квалитетну медицинску
његу и услове корисницима се пружају различити садржаји. Имамо високо квалитетно особље васпитно едукативног карактера, а ту је и наша радна терапија.
ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград је установа
која обезбеђује корисницама становање, исхрану,
одјевање, здравствену његу и заштиту, едукативне и рекреативно забавне активности у складу са њиховим
психо-физичким способностима.
Рад у Дому подразумијева рад од 24h. Радници установе
су пожртвовани и усредсређени да пруже што квалитетнији живот корисницима.

КАПАЦИТЕТ ДОМА И ПОСТОЈЕЋИ КАДРОВИ У
ДОМУ
Капацитет Дома је 200 корисница, тренутно у Дому смјештено 182 кориснице. Имамо 79 запослених и 3 приправника.

КОРИСТИТЕ ОВАЈ ИНФОРМАТОР КАО
ПОЗИВ НА САРАДЊУ!
ОВИМ ПУТЕМ ЖЕЛИМО ВАМ ПОСЛАТИ
ПОРУКУ ДА БИ СВАКА ВАША ПОМОЋ
У ВИДУ ПРЕПОРУКЕ КАО И ДОНАЦИЈЕ
НАШОЈ УСТАНОВИ МНОГО ЗНАЧИЛА!

О ДИРЕКТОРУ
Директор установе је Зоран Васиљевић, дипл. економиста.
У Дому за лица са инвалидитетом је од самог почетка или
поновног оснивања 2003. г. Уз много напора и одрицања
директор је заједно са радницима учествовао у свим
активностима реновирања објекaта Дома.

СТРУЧНИ ТИМ ДОМА
- Руководилац здравствено социјалне службе: Силвана
Крлић Кесић
- Педагог: Јелена Чолаковић
- Андрагог: Милица Зарић Цвијовић
- Дефектолог: Маја Вујадиновић
- Главна сестра: Мирјана Боровчанин
- Руководилац радно окупационе терапије: Драгана
Перишић
- Социјални радници: Дејана Арбиња и Слободанка
Пољчић
- Психолог: Сузана Гавриловић

УНАПРИЈЕД ЗАХВАЛНИ!
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ВИШЕГРАД

КОНТАКТ
Тел/факс: +387/(0)58/630-452
+387/(0)58/620-099
E-mail: zavodvgd@teol.net
E-mail: marketing@domvisegrad.com
Адреса: Бирчанска бб. 73240 Вишеград

