DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Informace pro zájemce o sociální službu
Jaké služby poskytujeme?

Od kolika let může být zájemce přijat?

Komu služby poskytujeme?

Komu služby neposkytujeme?

Kde služby poskytujeme?

Co se v domově platí?

Rozsah poskytovaných služeb

Kolik klient v domově platí
za pobyt, tedy za ubytování
a stravu?

Poskytujete služby na dobu neurčitou?
Umožňujete přihlášení k trvalému pobytu?
Jaké pokoje nabízíte?
Je možnost si zařízení předběžně
prohlédnout?
Jaká je čekací doba na volné místo?

Informace pro zájemce o SS

pobytové sociální služby - domov se zvláštním režimem
Věková skupina:
dospělí (50 – 60 let),
mladší senioři (65 – 80 let),
starší senioři (nad 80 let)
(služby poskytujeme osobám: které mají přiznaný starobní důchod nebo
osobám od 50 let věku, které jsou poživateli důchodu pro invaliditu III. stupně)
Služba je určena dospělým osobám ve věku od 50 let, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a to zejména
osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, které nejsou schopné samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a
jejichž nepříznivá situace, z důvodu těchto onemocnění a ohledem na specifické
potřeby, vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
osobám, které jsou soběstačné, nejsou závislé na pomoci jiné osoby nebo
mohou za využití dostupných terénních služeb zůstat ve svém přirozeném
prostředí a osobám závislým na návykových látkách (alkohol, drogy). Rovněž
osobám, které nesplňují cílovou skupinu dle registrace poskytovatele (viz
„komu služby poskytujeme“)
Na adrese – Kraslická 26, 357 03 Svatava
klient si hradí ubytování, stravu, léky, využití prádelny. Dále poskytovanou
péči, a to dle přiznaného příspěvku na péči a další služby, pokud je chce klient
využívat (např. služby kadeřnice, pedikérky)
- ubytování
- strava
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
v domově se zvláštním režimem jsou poplatky za služby:
- 210 Kč denně za ubytování včetně úklidu, energií a praní prádla
- 170 Kč denně za stravování (5 x denně, pro diabetiky 6 x denně),
včetně nápojů,
celkem tedy 11 400 Kč za 30 dní, 11 780 Kč za 31 dní
Klient si dále ze svých vlastních prostředků hradí:
- léky, doplatky za léky, hygienické potřeby, které klientovi může, rovněž,
průběžně zajišťovat rodina
ano
ne
dvoulůžkové pokoje
Ano - buď po domluvě se sociální pracovnicí, která zájemce po zařízení
provede nebo kdykoliv (i během víkendu), zájemce při příchodu požádá
přítomný personál o možnost prohlídky domova
- toto nelze přesně říci. Vždy je to odvislé od aktuální situace. Aktuální
informaci vám zprostředkuje, sdělí sociální pracovnice
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Jak se dozvíme, že je volná kapacita a
můžeme být přijati do pobytové sociální
služby?

Na základě podané žádosti Vás bude telefonicky informovat sociální
pracovnice, proto je důležité na žádosti o poskytnutí sociální služby zapsat
kontaktní osobu a její telefonní číslo. Dále zájemci bude zaslána pozvánka
s potřebnými informacemi

Můžeme si do domova přinést své věci?

každý klient nosí své oblečení označené příjmením, aby případně prádlo
přinesené z prádelny mohlo být vráceno k jeho majiteli
Je možno si dle uspořádání pokoje přinést skříňku, obrázky, zrcadlo, poličku,
květiny, rádio

Co patří do výbavy pokoje?

klient má k dispozici polohovací postel s antidekubitní matrací, noční stolek se
šuplíkem, židli, stůl, televizi, signalizaci pro přivolání personálu

Kdo se o klienty stará?

- praktický lékař, který do zařízení dochází jednou týdně či dle potřeby
- psychiatr, který do zařízení pravidelně dochází
- vrchní sestra, která koordinuje pracovní činnost personálu starajícího
se o klienty
- zdravotní sestry během dne včetně víkendů
- sociální pracovnice, která zajišťuje veškerou potřebnou úřední agendu
a sociální poradenství
- pracovníci v přímé péči 24 hodin denně

Kdo zajišťuje klientům potřebné léky
a inkontinentní pomůcky?

Praktický či odborný lékař, který předepíše recept na léky či poukaz na
inkontinentní pomůcky. Pokud si klient přeje, personál – vrchní sestra zajistí
dovoz přímo do domova (pokud si to klient nepřeje jinak)

Jaké jsou v domově aktivity,
co klienti celý den dělají?

klient může trávit volný čas dle svého uvážení. Může se zapojit do aktivit v
domově s ostatními klienty, pracovníky v přímé péči a se sociálním
pracovníkem (cvičení, vyrábění různých výrobků dle schopností klientů, účast
na různých vystoupeních v domově i mimo něj, občasné výlety autobusem, a to
i ve spolupráci s jiným zařízením atd.), sledování televize, poslech hudby,
společenské hry, trénování paměti, pletení, háčkování, …………………

Jaké jsou návštěvní hodiny?

Bez omezení, ale doporučené návštěvní hodiny jsou každý den od 10 do 17
hodin. Návštěvy mohou přijít i mimo tyto hodiny

Mohou klienti opustit domov, aniž by
přišli o své místo, eventuálně na jak
dlouho?

ano, klient může kdykoliv jít k rodině nebo blízkým na návštěvu, na libovolný
počet dní. Po dobu mimo domov si klient hradí pobyt, aby mu lůžko bylo
ponecháno. Oznámení pobytu mimo domov je potřeba včas oznámit personálu
(zajištění a příprava medikace, odhlášení stravy, …)

Na koho se můžete obrátit, pokud budete
mít další dotazy?

Na sociálního pracovníka:
Bc. Gabriela Langová, tel. číslo: 775 894 051, langova.dks@gmail.com
pracovní doba:
pondělí, úterý, čtvrtek 7:00 – 15:30
středa
7:00 – 17:00
pátek
7:00 – 13:30
V případě nepřítomnosti sociální pracovnice (čerpání řádné dovolené, účast na
školení/semináři, jednání mimo budovu poskytovatele apod. se můžete obrátit
na:
- vrchní sestru, tel. 775 894 075, nebo 778 428 932
- ředitelku společnosti, paní Valentíkovou, tel. číslo: 722 937 100
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