Domov sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení
Domova sociálních služeb Slatiňany
Druh sociální služby

Odlehčovací služba

Poslání sociální služby
Motto: „Nemusíte být na všechno sami. Víme, jak je péče někdy těžká

a vyčerpávající“
Posláním odlehčovací služby je poskytnutí pobytu s pomocí a podporou
uživatelům, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Zároveň
pečující fyzické osobě nebo osobám umožnit regeneraci sil, nezbytný odpočinek
nebo čas k řešení jejich osobních záležitostí.

Ve Slatiňanech 1. 7. 2019

Zpracoval kolektiv pracovníků DSS Slatiňany

Cíle služby
Hlavní cíl:
 při poskytování služby chceme ve své každodenní práci upřednostňovat
individualizaci a personalizaci přístupu ke všem uživatelům
Cíle:
 umožnit vytvoření prostoru a času pečujícím osobám
 poskytnout uživatelům kvalitní ubytování s dostatečnou mírou jejich
soukromí a individualizovanou péčí v souladu s jejich potřebami
 nabídnout předvídatelné a bezpečné prostředí, pocit zázemí a
sounáležitosti s právem na přiměřené riziko
 podporovat všestranný rozvoj uživatelů, navazovat na jejich samostatnost
a soběstačnost
 zajistit potřebnou rehabilitační a ošetřovatelskou péči
 nabídnout podmínky pro aktivní využití volného času při respektování
práva uživatele na volbu
 podporovat prosazování svobodné vůle uživatelů v souladu
s individuálními možnostmi a schopnostmi
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: 3 uživatelé ve stejném termínu (okamžitá kapacita)
Věková struktura cílové skupiny: osoby ve věku od 3 do 80 let
Služba je určena:
Odlehčovací službu lze poskytnout po dobu maximálně tří po sobě
bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců osobám s mentálním postižením
a osobám s postižením mentálním v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovým a poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním
postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení
a o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.
Služba není určena:
 osobám s infekčními a parazitárními chorobami, tuberkulózou
a pohlavními nemocemi v akutním stádiu
 osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe nebo své okolí
pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
 osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití a to zejména
z důvodu duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách
 osobám se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, zejména
Alzheimerovou demencí
 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči
ve zdravotnickém zařízení
Nabídka služeb
a) ubytování
b) stravování s možností výběru
c) úplná nebo částečná podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu a osobní hygieny
d) vzdělávací, aktivizační a volnočasové činnosti
e) zprostředkování kontaktu s komunitou a společenským prostředím
f) nabídka sociálně terapeutických činností
g) podpora a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
h) vytváření takového zázemí, které se co nejvíce přibližuje životu běžné
populace
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Místa poskytování sociální služby
Službu poskytujeme ve 2 objektech ve Slatiňanech v nepřetržitém provozu na
těchto adresách:
Slatiňany: Klášterní 795 a Švermova 844.
Popis objektů
Budova na adrese Slatiňany, Klášterní 795:
Jedná se o čtyřpodlažní, zcela bezbariérový objekt, který je vybaven
2 výtahy (z toho 1 evakuační). K tomuto objektu přiléhá venkovní areál
s okrasnou zahradou, altánem a sportovním hřištěm.
Ubytování je poskytováno v dvoulůžkovém pokoji. V každé domácnosti je
ubytováno 8 – 9 uživatelů. Ubytování je vhodné pro imobilní uživatele
s potřebou vysoké míry podpory.
V budově se nachází rovněž Centrum denních aktivit a stavebně k ní přiléhá
dvoupodlažní bezbariérový blok, v němž je umístěno administrativní zázemí
DSS Slatiňany, koupelový bazén, ordinace lékařů, rehabilitace a relaxační
centrum.
Domek rodinného typu č. p. 844 v ul. Švermově ve Slatiňanech:
Domek se nacházejí v rozsáhlé zahradě s parkovou úpravou a areálem pro
ježdění na koni. Nabízíme zde komfortní ubytování v 1 lůžkovém pokoji.
Ubytování je vhodné pro mobilní uživatele.
Domek je dvoupodlažní, přízemí je zcela bezbariérové a nachází se zde
společenský obývací pokoj, jídelna a kuchyňské zařízení. Sociální zařízení je
umístěno v přízemí i v patře. K domku přiléhá zastřešená prostorná terasa.
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