
Domov pro seniory Sloupnice
příspěvková organizace

Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Veřejný závazek
Poslání

„Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem Sloupnice je zajistit potřebnou
podporu, každodenní péči a bezpečí osobám s chronickým duševním onemocněním (se
stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence), které vzhledem ke
svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Poskytovanou sociální službou pomáhat řešit nepříznivou sociální situaci těchto osob.“

Registrace

Sociální služby lze poskytovat jen na základě Registrace o poskytování sociální služby.
Podmínky registrace jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pro naši organizaci vydal Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnutí o registraci sociální
služby „domovy se zvláštním režimem“ dne 30. 9. 2020 s nabytím právní moci od 1. 10.
2020.

Cíle: (Příloha č. 1 Vzdělávací plán organizace, Příloha č. 2 – Cíle a služby pro rok 2021 –
jejich rozpracování)

Zaměřené na klienty:

1. Vytvářet podmínky pro zachování soběstačnosti, schopností a dovedností klientů
po co nejdelší dobu.

2. Individuálně přistupovat ke specifickým potřebám klientů, poskytovat službu
s ohledem na jejich přání, zvyklosti, životní příběh.

3. Vytvářet podmínky pro zachování vazeb s rodinou a blízkými osobami.

Cíle organizace

1. Nové webové stránky organizace.
2. Podání žádosti o rozšíření registrace služby Domova se zvláštním režimem

dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách.
3. Personální zajištění služby vybranými pracovníky organizace.
4. Specializované vzdělávání pro pracovníky přímé péče zaměřené na domovy se

zvláštním režimem. (Příloha č. 1 – Vzdělávací plán organizace)
5. Použít vybrané předměty a obrázky, případně piktogramy do prostředí oddělení

jako podporu klienta – jeho prostorové orientace, orientace situací, časem,
místem.

6. Vybrání a koupě elektronického programu pro zdravotnické pracovníky
(vykazování zdravotní péče, dokumentace, …).
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Zásady poskytování sociální služby

� Dodržovat úctu k člověku – službu poskytovat bez ohledu na společenské
postavení klienta, stářím změněné způsoby chování.

� Dodržovat a respektovat lidská práva, svobody a důstojnost klientů.
� Snažit se přizpůsobit službu potřebám jednotlivých klientů s přihlédnutím

k životnímu příběhu klienta.
� Individuálně přistupovat ke klientům v rámci individuálního plánování

poskytované služby.
� Týmově spolupracovat jako multidisciplinární tým v péči o klienta i v rozvoji

organizace.
� Vytvářet klidné, pohodlné a slušné prostředí pro klienta.
� Přizpůsobovat komunikaci věku a zdravotnímu stavu klienta.
� Zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích klienta i organizace.
� Dbát o reprezentaci své organizace.
� Vzdělávat zaměstnance a zvyšovat tím jejich profesionální úroveň.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem Sloupnice poskytuje služby osobám s chronickým duševním
onemocněním (se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence),
které z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby
se poskytují zejména občanům, jimž členové rodiny nejsou schopni zajistit potřebnou péči
a tato péče nelze zajistit ani terénními sociálními službami. Sociální služby se poskytují
občanům z celé České republiky, přednostně občanům s trvalým pobytem v obci Sloupnice
a v Pardubickém kraji. Služba je poskytována od 55 let věku.
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