INFORMAČNÍ LETÁK
Máte v rodině nebo
ve
svém
okolí
seniora ve věku od
65-ti let, který již
nemůže žít bez pravidelné pomoci sám
doma a tuto pravidelnou pomoc již
nemůže zajistit rodina nebo terénní a
ambulantní sociální služby?
Pokud je odpověď „ANO“, pak rádi
nabídneme naše služby...
V Domově pro seniory Telč jsou
poskytovány služby sociální péče dle
zákona o sociálních službách:
• Poskytování ubytování
• Poskytování stravy
• Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
• Aktivizační činnosti
• Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

Poslání:
Posláním Domova pro seniory Telč je
poskytování pobytové sociální služby
seniorům nad 65 let, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku a jsou plně
nebo částečně závislí na pomoci druhé
osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné
pomoci sami doma.
Při poskytování služby chceme
nabídnout lidský přístup, pohodovou a
přátelskou atmosféru.
Cíle
Cílem poskytované sociální služby
Domova pro seniory Telč je:
• Podporovat individualitu uživatele
• Udržovat fyzický a psychický stav
uživatele, pomáhat při hledání
smyslu ve stáří
• Prostřednictvím pořádaných akcí
podporovat začlenění uživatelů do
života města
• Prostřednictvím aktivizačních
činností motivovat uživatele k
aktivnímu životu
• Spolupracovat s dalšími
institucemi – školy, školky, dům

dětí a mládeže, další sociální
služby
• Spolupracovat s rodinou uživatele
při naplňování osobních cílů
Zásady poskytování sociální služby:
• Individuální přístup k uživateli –
chováme se flexibilně, vstřícně,
empaticky, poskytovaná péče je
plánována společně s uživatelem
na základě jeho individuálních
potřeb, schopností a možností
• Partnerství – dbáme na zachování
důstojnosti uživatele, respektujeme
jeho zájmy, dovednosti, zvláštnosti
a odlišná specifika
• Svoboda rozhodování – uživateli
je ponechána schopnost vlastního
úsudku a rozhodnutí
• Podpora v soběstačnosti –
poskytujeme jen nezbytnou míru
podpory a pomoci, která nesnižuje
soběstačnost uživatelů a nezvyšuje
jejich závislost na našich službách
• Týmový přístup k uživateli –
spolupráce pracovníků všech
úseků

INFORMAČNÍ LETÁK
Okruh osob, kterým je sociální služba
určena (cílová skupina):
Senioři ve věku nad 65 let, kteří potřebují
podporu a péči jiné osoby a nejsou
schopni si zajistit základní životní a
osobní potřeby
Kapacita: 59 uživatelů
Více informací naleznete na internetových
stránkách: www.domovproseniorytelc.cz a v
Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Adresa:
Domov pro seniory Telč
příspěvková organizace
Špitální 46,
588 56 Telč
www.domovproseniorytelc.cz
Kontakty:
Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS.
ředitelka
tel.: 608 980 640, 567 243 566
e-mail: reditel@domovproseniorytelc.cz

Lenka Pelejová, DiS.
sociální pracovnice
tel.: 775 439 322
e-mail: socialni@domovproseniorytelc.cz

Zdeňka Malečková
vrchní sestra
tel.: 778 527 289, 567 243 566
e-mail: vrchni@domovproseniorytelc.cz
mobil ordinace (úsek přímé obslužné
péče): 736 631 575

• standardní vybavení pokojů
• WC a koupelny společné pro více
pokojů
• bariérový přístup ke kapli a některým pokojům

Jak to u nás vypadá?

Podrobnější kontakty najdete na internetových
stránkách v sekci „Kontakty“

Ubytování:
• 2 pokoje dvojlůžkové
• 9 pokojů třílůžkových
• 2 pokoje čtyřlůžkové
• 4 pokoje pětilůžkové
• z celkového počtu 17 pokojů je 1
pokoj průchozí

pokoj
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