pobytové sociální zařízení s kapacitou 62 lůžek
Motto:
„Kdo chce druhému člověku opravdu pomoci, musí se umět podívat na svět jeho očima“

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách má Domov
registrovanou službu „Domovy pro seniory“, která mu byla dne 28.12.2010
udělena Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Posláním

našeho Domova pro
seniory je poskytnutí pobytové sociální
služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku
či jejich situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby, a to vše
s respektem k lidským právům a
prostřednictvím individuální podpory či
pomoci.
Smyslem
služby
je,
umožnit
uživatelům domova prožít důstojný, a
podle jejich přání i aktivní život, a to
vše při zachování přirozené vztahové
sítě, respektování práv a lidské
důstojnosti
každého
uživatele,
přizpůsobeným
jeho
specifickým
potřebám.

Naším cílem je:
 Podpořit soběstačnost uživatele, který z důvodu věku nebo svého
zdravotního stavu není schopen zajišťovat své životní potřeby ve vlastním
prostředí
 Vytvořit podmínky pro důstojný a aktivní život
 Umožnit uživateli, dle jeho schopností, zachování samostatnosti a
nezávislosti v co nejvyšší míře
 Zajištění možného soukromí na základě individuálních potřeb uživatelů
 Podporovat uživatele při udržování kontaktů s rodinou a blízkými

Cílovou skupinou jsou senioři ve věku 65-80 let, starší senioři ve věku nad
80let, dospělí ve věku 55-64 let a osoby se zdravotním postižením, kteří pro
trvalé změny zdravotního stavu potřebují celodenní péči.

Domov je umístěn v městské části
Uničova - Dolní Sukolom, na klidném
místě mimo hlavní silnici. Jedná se o
nově
postavenou
jednopatrovou
budovu s bezbariérovými přístupy.
1.patro slouží pro mobilnější uživatele.
Jsou zde příjemně zařízené pokoje,
kde každý pokoj má vlastní koupelnu a
sociální zařízení. Druhá část Domova přízemí - je uzpůsobeno pro imobilní
uživatele. Pokoje jsou taktéž příjemně
zařízené a jsou prostornější. Zde jsou
k dispozici dvě centrální koupelny.

Dále se v Domově nachází jídelna
spojená se společenskou místností.
Celodenní strava je připravována ve
vlastní kuchyni a je podávána v jídelně,
případně donášena na pokoje. Strava
je přizpůsobena svým složením a
úpravou věku, zdravotnímu stavu
uživatelů a zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování.

Uživatelům poskytujeme ošetřovatelskou péči, která je v souladu se zákonem
o soc. službách (108/2006Sb. §49) a prováděcí vyhláškou k zákonu o
sociálních službách (505/2006Sb. §15). Tato ošetřovatelská péče je
poskytována pracovníky sociální péče a zdravotnickým personálem. Lékařská
péče je v Domově zajišťována smluvním praktickým lékařem, který do
zařízení pravidelně 1x týdně dojíždí.

Domov uživatelům poskytuje:













Celoroční ubytování a stravování,
Úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení
Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná
Pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (úřady, instituce aj.)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti
Podmínky pro zájmovou činnost, kulturní vyžití a uspokojování duchovních
potřeb
Zajišťování fakultativních a dalších navazujících služeb (kadeřník, holič,
pedikúra aj.)
Zprostředkování péče praktického lékaře a lékařů specialistů
V případě lékařského doporučení zprostředkování rehabilitační péče

