Domov sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení
Domova sociálních služeb Slatiňany

Druh sociální služby

Denní stacionář

Poslání sociální služby
Motto: „Společně s vámi tvoříme naši službu a jsme připraveni

poskytnout podporu při celoživotní péči o vaše blízké“
Posláním služby je poskytnout pravidelnou ambulantní službu lidem, o
které je jinak pečováno v rodinách v přirozeném prostředí a jejich pečovatelům
vytvořit prostor pro ostatní aktivity.
Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 06:00 do 16:00
hodin.

Ve Slatiňanech 31. 12. 2017

Zpracoval kolektiv pracovníků DSS Slatiňany

Cíle služby
Hlavní cíl:
 službu poskytovat tak, aby co nejméně ovlivňovala běžný život uživatelů
a vycházela z jejich individuálních požadavků a zvyklostí
Cíle:
 službu individualizovat a personalizovat podle potřeb jednotlivých
uživatelů
 podporovat individuální zájmy uživatelů a podporovat uživatele
v samostatnosti a soběstačnosti
 využívat, rozvíjet a udržovat dosavadní úroveň znalostí, dovedností
a schopností a navazovat na ně
 poskytovat nabídku společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivit
a umožnit uživatelům výběr podle vlastních preferencí
 poskytovat podporu ve vzdělávání, zajistit docházku do speciální základní
školy
 poskytovat základní sociální poradenství pečujícím rodinám
Principy poskytování služby
Ve své každodenní práci vycházet z principů, které navazují na zásady
uvedené v Etickém kodexu pracovníků DSS Slatiňany. Základní principy
vyjadřují hodnoty našich pracovníků.
Základní princip: ctít dodržování lidských práv uživatelů v každodenní práci
Principy:





preferujeme partnerství a otevřenou komunikaci
prosazovat individuální přístup ke každému jednotlivému uživateli
respektovat potřeby a práva každého jednotlivého uživatele
respektovat volbu uživatele, jeho právo rozhodovat se s porozuměním
důsledkům svého rozhodnutí a právo i na špatné rozhodnutí
 rozvíjet princip nezávislosti a samostatnosti, nabízet a poskytovat jen
takovou pomoc a podporu, kterou uživatel skutečně potřebuje
 vlastním přístupem a příkladem se snažit o změnu vnímání uživatelů
v komunitě a na veřejnosti
 promyšleně zvyšovat kvalitu a odbornost pracovníků
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Cílová skupina
Kapacita služby: 6 uživatelů
Služba je určena:
Služba je poskytována osobám ve věku 3-80 let s mentálním postižením
a osobám s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovým nebo s poruchami autistického spektra, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto zdravotních postižení.
Služba není určena:
 osobám s infekčními a parazitárními chorobami, tuberkulózou
a pohlavními nemocemi v akutním stádiu
 osobám se závislostí na návykových látkách
 osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí
 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči
ve zdravotnickém zařízení
Nabídka služeb
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při oblékání a svlékání
 pomoc při přesunu na vozíku
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy
 zajištění stravy přiměřené době poskytování služby (2 svačiny a oběd)
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 muzikoterapie, činnostní terapie, arteterapie v keramické dílně, rekreační
ježdění na koni, canisterapie
 dílny na výrobu svíček, proutěného zboží, výtvarná dílna
 zajištění docházky do základní nebo speciální základní školy (odvezení
a přivezení)
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 kulturní, společenské, sportovní pobyty mimo zařízení
f) nabídka sociálně terapeutických činností
 činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob
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g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Místo poskytování sociální služby
Služba je poskytována v bezbariérových prostorách 2. nadzemního
podlaží budovy ul. Klášterní 795.
K dispozici jsou 2 místnosti - velká společenská místnost, která je dveřmi
propojena s kuchyní a jídelním koutem. Součástí je také prostorné sociální
zařízení.
K vybavení patří široké spektrum her a didaktických pomůcek pro
uživatele s různými stupni mentálního postižení a vytvoření podmínek pro jejich
svobodnou volbu. Lze využít i nabídku Centra denních aktivit, které sídlí na
stejném patře.
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