INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU
Volba sociální služby – která služba odpovídá vašim potřebám?
Domov s pečovatelskou službou
nabízí samostatné bydlení pro pohyblivé uživatele. Kromě nájemného uživatelé platí za úklid, nákup
a další služby v pracovní dny. V noci žádné služby poskytovány nejsou.
Domov pro seniory
nabízí ubytování v jednolůžkových i vícelůžkových pokojích především osobám se zvýšenou
potřebou pomoci po 24 hodin denně, které nenarušují soužití. Uživatel měsíčně platí úhradu
za ubytování a stravování. Po jejím zaplacení mu musí zůstat minimálně 15% z jeho důchodu.
Za poskytovanou péči platí svým příspěvkem na péči.
Domov se zvláštním režimem
nabízí ubytování v jednolůžkových i vícelůžkových pokojích především osobám se zvýšenou
potřebou pomoci po 24 hodin denně, které narušují soužití. Uživatel měsíčně platí úhradu
za ubytování a stravování. Po jejím zaplacení mu musí zůstat minimálně 15% z jeho důchodu.
Za poskytovanou péči platí svým příspěvkem na péči.
Denní stacionář
zajišťuje uživatelům dohled a poskytování podnětů pro zachování jejich schopností a dovedností.
Ráno uživatel přichází, odpoledne se vrací domů - obvykle jsou tyto služby poskytovány jen
v pracovní dny. Služba je hrazena podle ceníku poskytovaných úkonů dle potřeb uživatele.
Odlehčovací služba
poskytuje služby uživatelům v dohodnutém období (nejdéle 3 měsíce), kdy si pečující rodina může
odpočinout nebo vyřešit své potřeby. Uživatel platí úhradu za poskytované služby dle počtu dní.

Naše adresa:

Domov pro seniory Napajedla,
příspěvková organizace
Husova 1165
763 61 Napajedla

Naším zřizovatelem je Zlínský kraj se sídlem
ve Zlíně.
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Poslání
Naším posláním je v příjemném prostředí menšího sociálního zařízení poskytnout člověku
pomoc tam, kde ji skutečně potřebuje a podporovat jej ve vlastní soběstačnosti.
Naším cílem je vytvářet klientům prostředí, ve kterém se mohou cítit dobře.
Principy služeb



















individuální přístup ke klientovi: zohlednění jeho osobnosti, způsobu komunikace, zájmu
a schopnosti porozumět verbálnímu a písemnému projevu, jeho přání a potřeb, psychického
a zdravotního stavu



podpora klientů v potřebných oblastech s důrazem na maximální míru samostatnosti
a informovaného rozhodování, respekt k jeho potřebám a právům



partnerský pohled na klienta: jednání s klientem o jemu vyhovujícím způsobu poskytování
podpory a péče, odmítání zneužívání pozice moci ze strany pracovníků



zachovávání a podpora důstojnosti klienta proškolováním pracovníků v dovednosti vnímat
během poskytování služby situace, které důstojnost klienta ohrožují a zajímat se o jejich
řešení vhodnějším způsobem

Cílová skupina
Domov pro seniory Napajedla poskytuje své služby osobám starším 58 let, kteří v domácím
prostředí svou situaci nemohou dlouhodobě zvládat ani za pomoci svých blízkých a terénních
sociálních služeb.
Domov pro seniory Napajedla může dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob
v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí
takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto
žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících
ze smlouvy.
Zmíněným prováděcím předpisem je vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36:
„Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní
soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.“
Z uvedených důvodů nemůže být do našeho zařízení přijat například člověk se závislostí, člověk
s potřebou komunikace znakovou řečí, nevidomý, či s mentálním postižením.
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Poskytování služeb
Služba, poskytovaná Domovem pro seniory Napajedla, obsahuje tyto základní činnosti:
1. Poskytnutí ubytování – ubytování je poskytováno ve vybavených jedno, dvou a třílůžkových
pokojích s WC a umyvadlem. Praní ložního i osobního prádla a úklid pokojů, sociálního
zařízení i společných prostor zajišťují pracovníci domova, respektují přitom denní život
a soukromí klientů.
2. Poskytnutí stravy – strava je zajišťována s ohledem na věk, zdravotní stav a přání klientů.
Hlavní strava je poskytována obvykle 4x denně dle diety, kterou si klient nasmlouvá. Podává
se na společné jídelně či na pokojích klientů s potřebnou dopomocí. Připomínky mohou
klienti sdělit sociální pracovnici na společných schůzkách nebo je zapsat do knihy přání
a stížností, případně obslužnému personálu k vyřízení.
3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – personál zajišťuje klientům
individuální pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, uléhání či vstávání
z lůžka, dopomoc při chůzi a podobně.
4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – personál
poskytuje potřebnou dopomoc při použití WC, při základní péči o vlasy a tělo.
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomáháme klientům udržovat
kontakty s rodinou a přáteli, motivujeme k využití běžných dostupných služeb a k účasti
na skupinových a kulturních akcích.

6. Sociálně terapeutická činnost – klienti jsou podporováni k udržování sociálních vztahů
a zájmu o okolní dění.
7. Aktivizační činnosti – nabízíme společenské a kulturní akce, sportovní klání, cvičení paměti
a další programy, při kterých si klienti mohou rozvíjet a upevňovat své motorické, psychické
nebo sociální schopnosti a dovednosti. Klient si sám může zvolit, zda se chce nabízené aktivity
zúčastnit či nikoliv.
8. Pomoc při uplatňování práv klienta, oprávněných zájmů a při obstarávání jeho osobních
záležitostí.
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace poskytuje sociální službu v souladu
se zákonem č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace
se nachází v okrajové části města směrem na Pohořelice. Náleží k němu malá zahrada umožňující
klientům sednout si na lavičku, zahrát si ruské kuželky nebo petang. Přes léto je návštěvám
k dispozici pískoviště pro děti.
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace vznikl přestavbou objektu staré svobodárny,
v roce 1996 prošel kompletní rekonstrukcí, bylo přistavěno jedno patro.
Jedná se o bezbariérovou budovu s kapacitou 63 klientů.
Šest třílůžkových pokojů je ve 4. patře - jsou prostorné, uzpůsobené především pro klienty imobilní
a využívající vozík či chodítko. V tomto patře na konci chodby v rehabilitační místnosti mohou klienti
užívat masážní křeslo nebo masážní lůžko.
Ve 2. a 3. patře jsou k dispozici pokoje jednolůžkové a dvoulůžkové. Naproti sesterny ve 3. patře
se nachází pracovna lékaře. Ten dochází obvykle jedenkrát týdně, k naléhavějším stavům
dle potřeby.

Každý pokoj má svou toaletu a malé umyvadlo.
Společenská místnost s televizí a knihovnou
se nachází v každém patře, kde najdete
vždy také kuchyňku (včetně lednice),
sesternu a velkou koupelnu uzpůsobenou
potřebám klientů.
V 1. patře se nachází vrátnice s telefonní
ústřednou a kanceláře. Dále kuchyně
a jídelna, ze které umožňuje i imobilním
klientům pobyt na čerstvém vzduchu
bezbariérový výjezd na zahradu domova.
Ve sklepních prostorech jsou sklady, kotelna, prádelna a údržba.
Vybavení domova moderní technikou, přístroji a pomůckami je na vysoké úrovni.
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