Sociální služby pro seniory 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
Vize
Směřování organizace vnímáme v zajištění klidného a spokojeného života seniorům
užívajícím naši službu. Chtěli bychom organizaci 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 Domova se zvláštním režimem je poskytovat pomoc a podporu
lidem od 50 let věku, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří v důsledku
onemocnění demencí mají sníženou soběstačnost.
Snažíme se individuálně plánovanou službou udržet a upevňovat jejich stávající schopnosti a
dovednosti, s cílem zachovat co nejdéle jejich soběstačnost.
Umožňujeme uživatelům žít běžným způsobem života, podporujeme jejich aktivní trávení
volného času, pomáháme jim udržovat přirozené sociální vazby.
Poskytujeme ubytování, které se přibližuje bydlení v přirozeném sociálním prostředí.
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
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí
- sociálně terapeutické činnosti
- ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče
Kapacita
- 54 míst
- dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje
Cílová skupina
- osoby s chronickým duševním onemocněním: 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
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osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní
infekční nemoci, jež vyžaduje zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky
osobám s diagnostikovanou doplňující psychotickou duševní poruchou – schizofrenní
onemocnění, maniodepresivní (bipolární) porucha v nekompenzované formě
osobám se smyslovým postižením, nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí a neslyšící,
které vyžadují speciální péči – znakovou řeč apod.

Individuálně plánovanou službou udržet a upevňovat stávající schopnosti a
dovednosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy, komunikace, orientace a kognitivních
schopností (paměť, myšlení, pozornost, řeč), s cílem zachovat co nejdéle jejich
soběstačnost ve všech oblastech běžného života (alespoň u 50% uživatelů).
Uspořádat kulturní, společenské a sportovních akce v zařízení, mimo zařízení,
s účastí blízkých našich uživatelů s cílem poskytnout pomoc při upevňování kontaktu
s rodinou a sociálním začleňováním (alespoň 2 akce ročně - uživatelé a rodinní
příslušníci).
Zlepšovat průběžně materiálně technické vybavení zařízení (výměnou nábytku,
modernizací stravovacího provozu, úpravou venkovního areálu), s cílem poskytnout
ubytování v takové kvalitě, které by odpovídalo bydlení v přirozeném sociálním
prostředí.

Zásady
- respektování specifických a individuálních potřeb uživatelů
- zachovávaní lidské důstojnosti
- posilování samostatnosti a autonomie uživatelů v co největší možné míře
- flexibilní přístup
- otevřená komunikace a spolupráce
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.
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