Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace
U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk
Služba: Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona 108/2006 Sb.
Standard č. 1

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
Vize
Jako vizi budoucího směřování Domova vidíme zajištění klidného a
spokojeného života seniorům užívajícím naši službu. Chtěli bychom Domov
přiblížit příjemnému a bezpečnému prostředí nahrazujícímu život ve vlastní
rodině. Smyslem je poskytování sociální služby v souladu s obecně
uznávanými lidskými hodnotami v co nejvyšší možné kvalitě tak, aby se
jednou mohla stát případným útočištěm pro naše blízké, nebo dokonce pro
nás samotné.
Poslání
Posláním sociální služby je poskytovat pomoc a podporu lidem od 50 let věku,
kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří mají v důsledku
onemocnění demencí sníženou soběstačnost - ocitli se v nepříznivé sociální
situaci. Usilujeme o zachování jejich samostatnosti a podporujeme udržení
stávajících dovedností v péči o sebe sama. Pomoc vychází z individuálně
určených potřeb. Usilujeme o zachování funkčních sociálních vazeb – rodina,
přátelé, vrstevníci. Naše podpora je vedena se záměrem podpořit sociální
začleňování, zamezit sociálnímu vyloučení a podporovat aktivní trávení
volného času.
Poskytujeme
- celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav
prádla
- celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
- ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče
- základní sociální poradenství
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí
- sociálně terapeutické činnosti
Kapacita
- 54 míst
- dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje
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Cílová skupina
- osoby s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou demencí a
ostatními typy demence (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc,
Huntingtonova nemoc, Creutzfildt-Jakobova nemoc, vaskulární
demence a demence související s alkoholem – osoba již delší dobu
abstinuje), jejichž nepříznivou sociální situaci nelze řešit za pomoci
jiných sociálních služeb
- osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, které jsou schopny
samostatného pohybu, nebo se pohybují s dopomocí
- osoby ve věku od 50 let
Pro koho služba z cílové skupiny určena není
- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve
zdravotnickém zařízení, protože potřebují infuzní terapii, výživu sondou,
podpůrnou přístrojovou terapii a nepřetržitou lékařskou péči
- osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální služby
z důvodu akutní infekční nemoci, jež vyžaduje zvýšené hygienickoepidemiologické nároky
- osobám s diagnostikovanou doplňující psychotickou duševní poruchou –
schizofrenní onemocnění, maniodepresivní (bipolární) porucha
v nekompenzované formě
- osobám nadměrně požívajícím alkohol
- osobám se smyslovým postižením, nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí a
neslyšící, které vyžadují speciální péči – znakovou řeč apod.
Cíle
- přizpůsobit sociální službu individuálním požadavkům uživatele
- vytvořit a modifikovat programy pro aktivní trávení volného času podle
potřeb uživatelů služby
- zajistit měsíční nabídku společenských a kulturních akcí a informovat o
nich uživatele i veřejnost
- zapojit uživatele do dění v místní komunitě návštěvou koncertů,
filmových a divadelních představení konaných ve městě, výletů do
blízkého okolí
- minimalizovat rizika u potřebných osob a zajistit tak bezpečnou službu.
Zásady
- respektování specifických a individuálních potřeb uživatelů
- zachovávaní lidské důstojnosti
- posilování samostatnosti a autonomie uživatele v co největší možné
míře
- flexibilní přístup
- otevřená komunikace a spolupráce
Tyto principy vnímáme jako svůj závazek vůči našim uživatelům i vůči veřejnosti.
Tato služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a
prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a obecně platnými předpisy.
Ing. Anna Podhrázská
ředitelka DD
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