ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Domov pro seniory:
Okruh osob, kterým je naše služba určena: senioři, kteří dosáhli věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou mírou soběstačnosti zejména z důvodu
věku, kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně
nedostačující a jejichž situace a zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné
fyzické osoby.
Žádosti přijímáme od osob, kterým vznikl nárok na přiznání starobního
důchodu. Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána s žadateli o sociální
službu staršími 65 roků, u partnerů nebo manželských párů stačí věk nad 65 roků
alespoň u jedné osoby, druhá musí splňovat podmínku dosažení věku pro přiznání
starobního důchodu.
Posláním domova je celoročně poskytovat seniorům se sníženou soběstačností
nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat
negativní vlivy jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice,
přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného
způsobu života, přirozených vztahů a využívání místních institucí, které poskytují služby
veřejnosti.
Současně nabízíme poskytování potřebných informací přispívajících k řešení
nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství.
Naším cílem je:
• aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k
prodloužení jejich aktivního života,
• aby se cítili v bezpečí, jako ve svém domově
• aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce
podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí.
Upozorňujeme, že domov pro seniory neposkytuje služby osobám:
• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
• které z důvodu akutní infekční choroby nejsou schopny pobytu v zařízení
• které mohou ohrozit, ppř. ohrožovat sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou
duševní nemoc nebo závislost (psychózy, demence, Alzheimerova choroba apod.)
• jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití
Pokud žadatel je schopen vyjednávat o smlouvě sám, ale není schopen se podepsat, je
třeba před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby doložit úředně ověřenou plnou
moc.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Domov se zvláštním režimem:
Okruh osob, kterým je naše služba určena: senioři od 60 -ti let věku, kteří mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí
a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Posláním našeho domova je celoročně v nepřetržitém provozu poskytovat seniorům
s nízkou mírou soběstačnosti odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči ve
vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho
potřebám a zájmům.
Naším cílem je:
• vytvářet klientům bezpečné zázemí, podmínky pro důstojný, podnětný a spokojený
život,
• podporovat kontakty s blízkými a okolním prostředím,
• podporovat udržování celoživotních zvyklostí klientů.
Upozorňujeme, že Domov se zvláštním režimem neposkytuje služby osobám:
• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
• které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční
choroby
Pokud není žadatel schopen vyjednávat o smlouvě sám, je třeba před uzavřením
smlouvy o poskytování sociální služby doložit (pro službu Domov se zvláštním režimem
vždy) buď:
- vyjádření lékaře v tomto smyslu (smlouvu při přijetí do DS uzavře zástupce ÚMČ,
následně je nutno požádat soud o schválení zastoupení členem domácnosti nebo o
omezení svéprávnosti);
nebo jedná v jeho zastoupení:
- zmocněnec na základě ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ plné moci;
- soudem ustanovený opatrovník;
- soudem schválené zastoupení členem domácnosti dle § 49-54 Občanského zákoníku.
Zastoupení dle některé z výše uvedených variant doložte příslušnou listinou či dokladem o
podání návrhu.
Pokud žadatel má demencí a žádá o umístění do Domova se zvláštním režimem,
doporučujeme zahájit očkování proti virové hepatitidě B (ve službě Domov se zvláštním
režimem je očkování povinné – dle § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a § 7 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem).

