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Poslání Domova pro seniory
Co je veřejný závazek?
Ve veřejném závazku je zahrnuto naše poslání (proč tu jsme), cíle, cílová skupina
a zásady poskytované sociální služby. Náš veřejný závazek je umístěn na
nástěnkách Domova, na internetových stránkách, v Registru poskytovatelů
sociálních služeb, v informačním letáku a v této příručce.
Poslání
Posláním Domova pro seniory Telč je poskytování pobytové sociální služby
seniorům ve věku 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
života 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 služba 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
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•

Týmový přístup k uživateli – spolupráce pracovníků všech úseků

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

Jaké služby poskytuje domov pro seniory?
V Domově poskytujeme pobytové služby. Služba obsahuje tyto základní činnosti,
které je Domov povinen poskytovat: poskytování ubytování, stravy, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Sociální službu nemůžeme poskytnout těmto osobám:
• Osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence
v takovém stádiu onemocnění, že vyžadují stálý dohled jiné osoby (pro tyto
osoby je určeno zařízení sociálních služeb: Domovy se zvláštním režimem)
• Trpícím závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách a jejich chování
znemožňuje soužití v kolektivu dalších uživatelů
• Osobám, jejichž akutní zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
• Osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž
chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný
léčbou.
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Práva
Jaká mám práva?
• Právo na osobní svobodu a svobodu pohybu - můžete se volně pohybovat
po celém zařízení, kromě technicko – provozního úseku (kuchyň, prostory
údržby, šatny zaměstnanců) a pokojů jiných uživatelů, kam můžete vstoupit
jen s jejich souhlasem
• Právo na ochranu soukromí
• Právo vlastnit majetek - je Vám umožněno rozhodovat svobodně o vstupu
jiných uživatelů a dalších osob do Vašeho pokoje, kam mohou vstoupit
pouze s Vaším svolením. U vícelůžkových pokojů je nutná dohoda mezi
uživateli, kteří na pokoji bydlí. Máte právo vlastnit majetek. I ten, kdo je
omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům, může nakládat
s majetkem (užívat, spotřebovat ho).
• Právo na soukromí při úkonech osobní hygieny, výkonu fyziologické
potřeby
• Právo na důstojné zacházení
• Právo na osobní a rodinný život a ochranu osobních údajů
• Právo na ochranu listovního a telefonního tajemství
• Právo na podání připomínky nebo stížnosti
• Právo na individuální činnost, právo na přiměřené riziko
• Právo na ochranu zdraví
• Právo na svobodný projev náboženského vyznání, právo volební
Jeden ze základních principů při dodržování lidských práv je: každý může činit
to, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen k tomu, co zákon
neukládá, povinnosti lze ukládat jen na základě platného zákona a nikdo nesmí
zneužívat svého práva na úkor ostatních.
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Organizační záležitosti
Za co všechno budu v Domově platit?
Domov pro seniory patří mezi pobytové sociální služby. Výše úhrady je za
pobytové služby, které zahrnují ubytování a stravování. Úhrada za péči je
stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. V případě, že nemáte přiznán
příspěvek na péči, úkony spojené s péčí o Vaši osobu se nehradí.

Jaká je tedy výše úhrady za ubytování a stravování?
• úhrada za ubytování je 151,-Kč/den
• úhrada za stravu je 170,-Kč/den, tj. snídaně, oběd, svačina, večeře,
diabetická druhá večeře
• celková denní úhrada tedy činí 321,-Kč/den
Celková maximální výše za měsíc (s 31 dny) činí 9.951,-Kč.

Bude mi vrácena částka za ubytování a stravování v případě mé
nepřítomnosti v Domově?
Částka za ubytování se nevrací. Pokud ohlásíte nejméně 1 kalendářní den předem
svoji nepřítomnost do 8.00 hod., bude Vám vrácena částka odpovídající úhradě
za cenu potravin podle počtu dnů strávených mimo Domov. Nevrací se režijní
náklady. Pobyt ve zdravotnickém zařízení je vždy odhlášeným pobytem.

Co když mám nízký důchod? Jak to bude s úhradou za stravování
a ubytování?
Ze zákona Vám musí zůstat 15 % z Vašeho přijmu, bez ohledu na to, že nemáte
finance na plnou úhradu. Při nízkém přijmu, který Vám nepostačuje k zaplacení
plné výše postupujeme tak, že Vám odečteme z přijmu 15 % a zbytkem částky
zaplatíte úhradu za ubytování a stravování.

Co si budu hradit z vlastních prostředků?
Holení a stříhání u holičky, doplatky za léky, hygienické potřeby, ošacení. Tyto
služby a platby nepatří mezi úhrady za stravování a ubytování a hradí se
z Vašeho přijmu, který Vám zůstane po zaplacení úhrad za ubytování a
stravování.
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Co vše zahrnuje cena za ubytování?
Úhrada za ubytování zahrnuje využívání základního vybavení pokoje
a společných prostor. Dále topení, teplou a studenou vodu, úklid, praní, opravy a
drobné úpravy oděvů, osobního a ložního prádla, žehlení.

Kdo bude dostávat můj příspěvek na péči?
Pokud dostáváte příspěvek na péči, tak za dny pobytu náleží našemu zařízení.
Pokud pobýváte mimo zařízení (pobyt u příbuzných, v nemocnici apod.), tak za
tyto dny bude příspěvek na péči připsán na Váš depozitní účet nebo Vám bude
vyplacen formou vratky následující měsíc.

Mohu odjet ze zařízení na dovolenou nebo k rodině?
Ano, můžete odejít nebo odjet kdykoliv mimo areál Domova. Doporučujeme však
tuto skutečnost nahlásit službu konajícímu personálu z důvodu odhlášení stravy,
zachování vzájemné informovanosti a předcházení vzniku mimořádných situací.

Jaké je vybavení pokoje?
Pokoj je standardně vybaven – lůžko, noční stolek, židle dle potřeby, stropní
světlo, šatní skříň (někteří z obyvatel mají skříň s osobními věcmi na chodbách).
Dle potřeby jsou uživatelům zdarma zapůjčeny křesla Softlin komfort,
rehabilitační, kompenzační a antidekubitní pomůcky. Po dohodě s Domovem si
Uživatel může pokoj vybavit také drobnými vlastními předměty. Uživatelé mají
k dispozici bezdrátové signalizační zařízení.

Máte i jednolůžkový pokoj?
Nabídnout jednolůžkový pokoj nemůžeme.
V dolním bloku Domova se nachází 10 pokojů, v horním bloku 7 pokojů (celkem
17 pokojů). Nabízíme dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové a pětilůžkové pokoje.
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Je celé zařízení bezbariérové?
Ne. Vstup do kaple a do některých pokojů je s bariérami.

Kdy mohu přijímat návštěvy?
Návštěvní hodiny nejsou stanoveny, rodina a přátelé Vás mohou navštěvovat dle
Vašich přání a potřeb.

Mohu volně opustit Domov?
Ano, máte zaručenou osobní svobodu a svobodu pohybu. Je však třeba odchod
nahlásit službu konanému personálu (zdravotním sestrám a pracovníkům přímé
obslužné péče). Důvodem je vznik nouzových a havarijních situací, které mohou
v zařízení nastat (požár, evakuace apod.).

Musím dodržovat denní a týdenní režim?
Režim je v nejvyšší možné míře přizpůsobován uživatelům, aby vliv „ústavního“
prostředí působil co nejméně. Uživatel by však měl dodržovat povinnosti, které
mu ukládá |Domácí řád.

Jaká je kapacita zařízení?
V současné době je kapacita našeho Domova 59 lůžek.

Proč se musí uzavírat smlouva?
Sociální služby jsou poskytovány na smluvním základě, kde účastníci právního
vztahu (Domov – organizace jako poskytovatel a zájemce o službu) vyjednávají
podmínky pro poskytování služby. Smlouva je uzavírána dobrovolně za
podmínek, na nichž se obě strany musí shodnout. Jedním ze základních znaků
smlouvy je rovnost poskytovatele a uživatele.

Slyšel(a) jsem, že v Domově je klíčový pracovník. Co pro mě může
udělat?
Klíčový pracovník (KP) je pracovník, který je zodpovědný za společné plánování
a vyhodnocování sociální služby s konkrétním uživatelem. Při plánování a
vyhodnocování služby zastupuje organizaci.
Hlavním úkolem klíčového pracovníka je plánovat a vyhodnocovat společně
s Vámi poskytovanou sociální službu. Zásadním nástrojem (prostředkem)
klíčového pracovníka je vztah důvěry a bezpečí. Je prostředníkem mezi Vámi a
týmem všech pracovníků domova. Předává podněty, připomínky a stížnosti
uživatele ředitelce. Klíčový pracovník je přidělen každému uživateli po nástupu
do Domova.
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Mohu si stěžovat?
Ano, podání stížnosti je Vaše právo. Pokud chcete podat stížnost, můžete se
obrátit na kteréhokoliv pracovníka Domova. Můžete též podat stížnost anonymně
prostřednictvím schránek důvěry, které jsou v Domově tři (jedna v dolním bloku,
druhá v prosklené verandě, třetí přenosná v ordinaci).
Stížnosti můžete podat následujícími způsoby:
• Ústně kterémukoliv pracovníkovi Domova, který má povinnost předat
stížnost ředitelce Domova
• Písemně ředitelce Domova
• Anonymně – vhozením do schránky důvěry. V případě, že je ve schránce
stížnost, ředitelka ji eviduje.
Při vyřizování stížnosti si můžete zvolit zástupce. Lhůta pro vyřízení stížnosti je
30 dnů. Vyžaduje-li to závažnost stížnosti, může být lhůta ředitelkou prodloužena.
O této skutečnosti budete informován. Stížnost bude vyřízena ředitelkou písemně.
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete obrátit k nadřízenému
nebo nezávislému orgánu:
Zřizovatel – nadřízený orgán:
Město Telč,
nám. Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč
tel.č.: 567 112 411
Nezávislý orgán:
Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
telefon: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz

Další kontakty:
Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
telefon: 257 221 141, e-mail: socialnisluzby@helcom.cz

S čím se mohu obrátit na sociální pracovníky?
Sociální pracovníci Vám poskytnou sociální poradenství, zajistí styk
s příslušnými státními a veřejnými orgány, zpracují smlouvu o poskytování
sociální služby v Domově, spravují ekonomickou agendu uživatelů. Mohou Vám
pomoci i s dalšími Vašimi potřebami.
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Jaká péče mi zde bude poskytována?
Podle Vašich potřeb Vám bude poskytována ošetřovatelská péče a pomoc a
podpora v oblasti základních životních potřeb (pohyblivost, komunikace,
orientace, stravování, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví apod.) Tuto péči
zajišťují všeobecné sestry a pracovníci přímé obslužné péče.

Poskytujete lékařskou péči?
Dvakrát do týdne (pondělí a čtvrtek) k nám dochází praktický lékař MUDr.
Řičánek, ke kterému se můžete přeregistrovat. Máte však možnost zůstat u svého
praktického lékaře v místě svého původního bydliště. Návštěvy lékaře v tomto
případě je nutné řešit za pomoci rodiny nebo třetí osoby. Dále v Domově ordinuje
jedenkrát do měsíce (vždy v úterý) psychiatr MUDr. Pátek. Návštěvy u lékařů –
specialistů jsou zajišťovány dle ordinace lékaře (diabetolog, neurolog, oční
apod.).

Jak mohu trávit svůj volný čas v Domově?
Trávit svůj volný čas můžete dle vlastního uvážení. Domov je umístěn v klidné
části Starého Města v Telči, kam můžete chodit na vycházky. Můžete se zúčastnit
kulturních a společenských akcí pořádaných v Domově i mimo Domov. Kulturní
život a společenský život je zastoupen společenskými oslavami narozenin
uživatelů, besedami s pozvanými hosty. Každoročně pořádáme desetiboj seniorů.

Je účast na aktivizačních klubech a společenských akcích nutná a
povinná?
Účast je dobrovolná, záleží na Vašem uvážení a rozhodnutí.

Mohu si uvařit kávu, čaj nebo ohřát jídlo?
Ano, máte možnost uvařit si čaj nebo kávu v rychlovarné konvici. Dále máte
k dispozici 2 mikrovlnné trouby k ohřevu jídla a 2 ledničky k úschově potravin.
Doporučujeme si Vaše potraviny podepsat nebo poproste o označení pracovníky
přímé obslužné péče.

Náleží k pokoji koupelna?
Nenáleží. V dolním bloku Domova se nachází koupelna, ve které je sprchový kout
a WC. V horním bloku je sprchový kout s bezbariérovým přístupem. V dolním
bloku jsou celkem 4 WC, v horním 5 WC, všechny s bezbariérovým přístupem.

Je v Domově prádelna?
Ano, Domov má vlastní prádelnu, která zajišťuje praní, žehlení a drobné úpravy
prádla.
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Jaké mimořádné události mohou v Domově nastat?
Mimořádné události dělíme na nouzové a havarijní situace.
Nouzová situace – zpravidla se jedná o nepředvídatelnou a nebezpečnou situaci,
která v průběhu poskytování sociální služby může nastat zpravidla s osobou
uživatele. Jedná se například o agresi, fyzické napadení, náhlé zhoršení
zdravotního stavu, krádež.
Havarijní situace – náhlá událost, která vznikla s technickým provozem a která
může způsobit škody na lidském zdraví, životě nebo majetku. Jedná se například
o požár, havárie vody, havárie zdrojů energií (elektrický proud, plyn). Při
mimořádných situacích platí všeobecné pravidlo: nejprve zachraňujeme lidské
životy a následně majetek. Každoročně budete seznamováni s mimořádnými
událostmi, které mohou v Domově nastat, včetně prevence a opatření. V případě
výskytu havarijních situací respektujete pokyny službu konajícího personálu a
zachováváte klid a rozvahu.

A na závěr pár ukázek fotografií z prostředí našeho Domova:
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Kontakty na vybrané zaměstnance:
Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS.
ředitelka
tel.: 608 980 640
e-mail: reditel@domovproseniorytelc.cz
Mgr. et Bc. Hana Bártová
sociální pracovnice
tel.: 778 527 524
e-mail: metodik@domovproseniorytelc.cz
Zdeňka Malečková
vedoucí úseku přímé obslužné péče (vrchní sestra)
tel.: 778 527 289 mobil ordinace: 736 631 575
e-mail: vrchni@domovproseniorytelc.cz
Eva Pavlíčková
ekonomka, zástupkyně ředitelky
tel.: 608 980 592
e-mail: ekonom@domovproseniorytelc.cz
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