NADĚJE, POBOČKA ZLÍN
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Cílem poskytovaných služeb je vytvoření domácího a bezpečného prostředí se zajištěním
trvalé ošetřovatelské a zdravotní péče, zajištění podmínek pro důstojný život, podpora
rodinných a přátelských vazeb, podpora zachování soběstačnosti, zabránit pocitu
samoty a nejistoty při změně zdravotního stavu, zprostředkování společenských
kontaktů.
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ POSKYTUJE DVĚ REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
DOMOV PRO SENIORY:
Posláním domova pro seniory je vytvořit přátelské domácí prostředí starším občanům, kteří již
nemohou zůstat ve své domácnosti. Obyvatelé zde díky vlídné péči a podpoře mohou žít důstojný život.
Kapacita domova je 46 lůžek. Pokoje v domově jsou dvoulůžkové (celkem 22) a jednolůžkové
(2), všechny s vlastním sociálním zařízením. Součástí každého podlaží je odpočinkový prostor
s velkoplošnou televizí, který se stává přirozeným místem setkávání, rozhovorů, návštěv a terapií.
Poskytujeme komplexní sociální služby:
komplexní ošetřovatelská péče, zdravotní péče, sociální péče, rehabilitační ošetřování;
zprostředkované služby (masáže, pedikúra, manikúra, kosmetika, kadeřnické služby);
aktivní program trávení volného času – pracovní terapie, muzikoterapie, canisterapie,
cvičení paměti, čtení z knih a denního tisku, pořádání výletů, oslav narozenin, kulturní
programy, hudební vystoupení, zahradní slavnosti…
- duchovní a pastorační péče.
Tyto činnosti umožňují našim klientům vést plnohodnotný život ve vysokém věku, v situaci nemoci a omezené soběstačnosti.
-

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:
Posláním domova se zvláštním režimem je vytvořit přátelské domácí prostředí starším občanům postiženým Alzheimerovou nemocí, kteří již nemohou zůstat ve své domácnosti. Obyvatelé
zde díky vlídné péči a podpoře mohou žít důstojný a bezpečný život.
Kapacita tohoto domova je 19 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové i jednolůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Kvalifikovaný personál zde poskytuje péči osobám postiženým Alzheimerovou
chorobou nebo jiným druhem demence. Klademe důraz na respektování zvláštních potřeb klienta, zachování bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a podporu aktivit denního života a orientace.
Prostředí je upraveno tak, aby usnadnilo život lidem s demencí – proto v našem domově dbáme
na dobrou orientaci, osvětlení, odstranění rizik a bariér, dostupnost, praktické barevné odlišení
důležitých míst, vhodné množství příjemných podnětů a hlavně bezpečnost.

Pro zlepšení a udržení psychické a fyzické kondice poskytujeme klientům též komplexní sociální služby (aktivační terapie, tréninky paměti, nácvik adaptivních postupů k zvládání běžných životních situací, arteterapie, muzikoterapie, realitní orientaci).
Služby jsou poskytovány nepřetržitě, celodenně.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE:
Navázání prvního kontaktu
- informace o poskytovaných službách je možno získat na www.nadeje.cz/zlin, dále telefonicky, e-mailem nebo osobně u sociální pracovnice nebo vedoucí Domu pokojného
stáří; domov je vhodné navštívit a prohlédnout si jej (prohlídku domova je vhodné domluvit telefonicky předem); upřesnění vzájemných požadavků;
- vyzvednutí tiskopisu Žádosti o poskytování sociálních služeb (osobně nebo ke stažení
na www.nadeje.cz/zlin;
- doručení vyplněného formuláře s vyjádřením ošetřujícího lékaře (osobně nebo poštou).
Cílová skupina uživatelů Domu pokojného stáří:
-

občané starší 65 let, kteří (jsou postižení Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem
demence – v případě domova se zvl. režimem) se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Jejich nepříznivá sociální situace je dána: vysokým věkem, nepříznivým zdravotním
stavem, osamělostí, poklesem schopnosti se o sebe postarat, poklesem schopnosti orientace v každodenním životě, nechtěnou závislostí na rodině, pocitem ohrožení a nejistoty, potřebou pravidelné každodenní pomoci nebo dohledu nad zdravotním stavem,
imobilitou nebo výrazně sníženou schopností pohybu a sebeobsluhy, nedostatkem
možnosti uspokojování osobních potřeb (základních, společenských, duchovních).

Úhrady poskytovaných sociálních služeb (úhrady jsou počítány dle počtu dní v měsíci):
- úhrada za ubytování 205 Kč / den (dvoulůžkový pokoj)
210 Kč / den (jednolůžkový pokoj na domově pro seniory)
-

úhrada za racionální (normální) stravu: 140 Kč / den
úhrada za diabetickou stravu: 150 Kč / den
fakultativní služby:
využití služebního vozidla NADĚJE – 8 Kč / km
využití nadstandartního vybavení jednolůžkového pokoje – 30 Kč / den

-

klientům musí zůstat po úhradě ubytování a stravy 15% jejich příjmu na osobní potřeby.

Informace o poskytovaných službách a jejich cenách získáte přímo v Domě pokojného stáří, telefonicky na čísle 575 758 131, 604 207 770, na e-mailu zlin@nadeje.cz nebo na
www.nadeje.cz/zlin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
S vděčností přijmeme Vaši podporu pro naši práci.
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Zlín, číslo účtu 35-1400880339/0800
Na poskytnutý dar vystavíme na vyžádání potvrzení pro daňové účely podle zákona o dani
z příjmu.
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