
KONTAKT:
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. 

Lidická 86, 796 01 Prostějov 
e-mail: info@csspv.cz, www.csspv.cz

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:
tel.: 582 321 202, 582 321 203 

mob.: 733 572 729, 725 933 640

ŘEDITELSTVÍ:
tel.: 582 321 400

ZŘIZOVATEL:
Olomoucký kraj 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
PROSTĚJOV, p. o.

DOMOV 
PRO SENIORY

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY:
• 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 seniora – uznáváme hodno-
tu každého seniora s jeho jedinečnou životní 
zkušeností a chápeme stárnutí jako vývoj, 
který patří k životu. Přistupujeme k uživatelům 
s úctou, zájmem a trpělivostí.



• senioři od 65 let, kteří jsou zcela závislí  
na pomoci jiné osoby

• manželské a partnerské páry seniorského věku 
(od 65 let) se sníženou soběstačností, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT:
• osobě, která nespadá do cílové skupiny uživatelů
• z důvodu plné kapacity
• zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní 

péče ve zdravotnickém zařízení
• osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních 

služeb z důvodu akutní infekční nemoci
• chování osoby by z důvodu duševní poruchy 

závažným způsobem narušovalo  
kolektivní soužití

• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby,  
a které poskytovatel vypověděl v době kratší  
než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu  
o poskytnutí téže sociální služby z důvodu  
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY:
Vytváření klidného a bezpečného prostředí 
seniorům se sníženou soběstačností, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a senio-
rům, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné 
osoby. Snažíme se vytvořit podmínky pro 
důstojně prožité stáří.

CÍLE DOMOVA PRO SENIORY:
• obnovit, případně udržet soběstačnost seniorů 
• umožnit seniorům důstojně dožít svůj život

NABÍDKA SLUŽEB: 
• ubytování (1 – 3 lůžkové pokoje)
• celodenní strava (včetně dietní)
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče (podá-

vání jídla, pití, pomoc při oblékání, svlékání, 
pomoc při prostorové orientaci, přemístění  
na postel, vozík, atd.) 

• pomoc při osobní hygieně
• praní, úklid 

• zprostředkování kontaktu se společenským  
prostředím

• sociálně terapeutické činnosti
• smyslová stimulace, prvky validace  

(pravidelné aktivizační a volnočasové programy, 
reminiscenční skupinová setkávání uživatelů,  
práce se vzpomínkami, individuální přístup,  
vernisáže vzpomínkových výstavek na daná 
témata, zdravotní a relaxační cvičení s hudbou, 
ruční práce apod.)

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

DALŠÍ SLUŽBY:
• kulturní akce
• bohoslužby
• knihovna
• klubové zařízení Pod Lípou

KAPACITA: 126 uživatelů služby

CÍLOVÁ SKUPINA:
• senioři od 65 let, se sníženou soběstačností, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby


