Terapia zajęciowa stwarza szansę na wyrażanie siebie
w takiej formie twórczości, która odpowiada
indywidualnym uzdolnieniom, a przede wszystkim
możliwościom osób biorących w niej udział.

Dom Pomocy Społecznej
w Zochcinku położony jest na
wsi, w pięknej i malowniczej
okolicy Gór Świętokrzyskich,
w niewielkiej odległości od
zabytkowego Opatowa.

Mieszka tu 235 osób: przewlekle psychicznie
chorych.
Dom
zapewnia mieszkańcom
całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne
potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające,
społeczne i religijne ze szczególnym
uwzględnieniem wolności, intymności, poczucia
bezpieczeństwa i godności. W roku 2018 została
oddana do użytku, w pełni wyposażona filia naszego
Domu Pomocy Społecznej. Filia mieści się w
centrum Opatowa, a znalazło w niej miejsce 60-ciu
podopiecznych.

Celem placówki jest podmiotowe traktowanie
każdego mieszkańca z uwzględnieniem jego
potrzeb i możliwości.
Istotą działań personelu jest świadczenie
mieszkańcom wszechstronnej pomocy, aby
każdy czuł się bezpieczny, potrzebny i mógł
rozwijać swoje zainteresowania.

Dom posiada warunki mieszkaniowe według obowiązującego
standardu. Pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami oraz
Lokale Aktywizujące dla 32 osób każdy z aneksem
kuchennym i pełnym węzłem sanitarnym. Ponadto
mieszkańcy mają do dyspozycji: sale terapii zajęciowej,
świetlice, kuchenki podręczne, kaplicę
oraz
boisko
sportowe oraz
kącik
rekreacyjny
a wszystko to w
otoczeniu pięknej przyrody.

Mieszkańcy domu mogą korzystać z zajęć w pracowniach:
terapii doświadczania świata, filmoterapii, zooterapii, silwoterapii,
gastroterapii, ergoterapii, hipoterapii, terapii muzycznej i plastycznej.

Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie
z uwzględnieniem diet wskazanych przez lekarza oraz
całodobową opiekę pielęgniarską. Dodatkowo
zatrudniony jest lekarz psychiatra oraz psycholog.
Znajduje się tu także nowoczesny sprzęt do ćwiczeń oraz
profesjonalna baza rehabilitacyjno-zabiegowa.

Malowniczy teren naszego Domu obejmuje m.in. piękny
park, akweny wodne, boisko z kącikiem rekreacyjnym,
sad owocowy, łąki.

Dom Pomocy Społecznej
w Zochcinku
Dumą mieszkańców jest „Mini zwierzyniec”. Stanowi on
miejsce wypoczynku i integracji mieszkających tu ludzi
młodzieżą i społecznością lokalną całego powiatu
opatowskiego co wpływa pozytywnie na zachowanie i stan
zdrowia naszych podopiecznych. Cały czas rozwijamy
się, czynimy starania w kwestii pozyskiwania nowych
zwierząt gdyż ich obecność w otoczeniu pięknej,
malowniczej przyrody przynosi bardzo dobre rezultaty
terapii. Na jego terenie można spotkać m.in.. lamę, alpakę,
owce, jelenie, kuce szetlandzkie, daniele a także pawie,
papugi, bażanty i wiele innych
gatunków zwierząt. Na obszarze mini zoo znajdują się
akweny wodne.

Nasz adres:
Dom Pomocy Społecznej
Zochcinek 42
27-500 Opatów
tel./fax: (15) 868 28 18
tel.:
(15) 868 35 94
tel.:
(15) 868 35 92
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Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie
internetowej

www. zochcinek.pl
e-mail: dps@zochcinek.pl
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