ZÁSADY POSKYTOVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ
SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:
• individuální přístup – poskytujeme
uživatelům sociální službu podle jejich potřeb
a jejich schopností
• týmový přístup – při poskytování sociální služby
pracujeme v týmu, předáváme si informace
a postupujeme podle společně dohodnutých
postupů a pravidel
• uznáváme hodnotu uživatele – uznáváme
hodnotu každého uživatele s jeho jedinečnou
životní zkušeností. Přistupujeme k uživatelům
s úctou, zájmem a trpělivostí

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PROSTĚJOV, p. o.

DOMOV
SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
KONTAKT:

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Lidická 86, 796 01 Prostějov
e-mail: info@csspv.cz, www.csspv.cz

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:

tel.: 582 321 205, mob.: 736 484 568

ŘEDITELSTVÍ:
tel.: 582 321 400

ZŘIZOVATEL:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

KAPACITA:

POSLÁNÍ DOMOVA
SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:

76 uživatelů služby

Posláním domova se zvláštním režimem
je poskytovat pomoc, podporu nebo péči
osobám s chronickým duševním onemocněním, které nemohou žít samy ve své
domácnosti. Poskytujeme kvalitní sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby
s celoročním pobytem.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Osoby od 19 let s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, poruchy nálad a organické duševní
poruchy) včetně některých přidružených smyslových vad, které jsou plně invalidní nebo dosáhly
seniorského věku.

CÍLE DOMOVA
SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:
• Cílem domova se zvláštním režimem je podpora
uživatelů služby v co nejvyšší míře samostatnosti,
podpora uživatelů při zachování jejich stávajících
schopností, naplňování volného času uživatelů
pomocí ergoterapie a dalších zájmových činností.

NABÍDKA SLUŽEB:
• poskytnutí ubytování (ubytování v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích, soc. zařízení je společné vždy pro více pokojů, součástí je
úklid pokojů a praní ložního i osobního prádla)
• poskytnutí stravování (celodenní stravování,
příprava dietních a diabetických jídel)
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu (podávání jídla a pití, oblékání, svlékání,
přesuny na invalidní vozík, na lůžko, pomoc
při prostorové orientaci a samotném pohybu)

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT:
• pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (ranní a večerní hygiena,
celková koupel, péče o vlasy, nehty, pomoc
při použití WC)
• zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (besídky, přednášky, výlety, kulturní
a společenské akce, obchody)
• sociálně terapeutické činnosti (nácvik nákupu v obchodě a v klubovém zařízení, orientace
v městě Prostějov, nácvik cestování hromadnou
dopravou apod.)
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
uživatelů (řešení nepříznivé sociální situace,
řešení osobních problémů, základní sociální
poradenství komunikace s úřady, soudy, vyřizování příspěvku na péči a jiných sociálních dávek,
vyřizování občanského průkazu, apod.)
• aktivizační činnosti (činnosti v rámci
ergo-aktivizací)

DALŠÍ SLUŽBY:
•
•
•
•
•

kulturní akce
bohoslužby
psycholog
knihovna
klubové zařízení Pod Lípou

• osobám, které nespadají do naší cílové skupiny
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé
léčení ve zdravotnickém zařízení
• osobám s akutním infekčním onemocněním
• osobám závislým na alkoholu nebo jiných
návykových látkách
• osobám s vrozeným mentálním postižením
(mentální retardace, Downův syndrom)
• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby,
a které naše zařízení vypovědělo v době kratší
než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu
o poskytnutí sociální služby domov se zvláštním
režimem z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy
• z důvodu plné kapacity naší služby

