Do cílové skupiny nespadá
 osoba, která žádá o jinou sociální službu s ohledem na 		
vymezený okruh osob v registru poskytovatelů
 osoba, jejiž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby
– zdrav. stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdrav.
		zařízení
– akutní infekční nemoc
– chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným 		
		 způsobem narušovalo kolektivní soužití
 osoba, které poskytovatel vypověděl smlouvu o poskytnutí téže
služby, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu,
z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Služba domov pro seniory
Poslání
Jsme pobytová sociální služba domov pro seniory. Nacházíme se
v klidném prostředí v blízkosti lesa. Nabízíme komplexní
profesionální pomoc a podporu seniorům od 62 let, kteří mají
sníženou soběstačnost a nebo jsou v nepříznivé sociální situaci.
Našim přáním je vytvořit příjemné domácí prostředí a zajistit
spokojený život s možností aktivního vyžití.

Cíle
Hlavním cílem Domova pro seniory je poskytování individuální péče
s ohledem na míru soběstačnosti uživatele a v rozsahu poskytované
služby.
 založení vlastní bylinkové zahrádky – splněno
 uspořádání výletu 1x za měsíc – plněno průběžně
 pořízení počítače s internetem a kamerou pro potřeby seniorů
– 1. pol. 2014
 zavedení canisterapie – 1. pol. 2014
 zavedení využívání prvků psychobiografie podle prof. Bőhma
– v průběhu roku 2014

Cílová skupina
 senioři od 62 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost 		
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
 senioři v nepříznivé sociální situaci (např. ztráta partnera, ztráta
obydlí, neschopnost sám nebo s pomocí blízké osoby uspokojit
své životní a sociální potřeby)

Zásady, kterými se při poskytování služeb řídíme
 úcta k člověku
 podpora nezávislosti, soběstačnosti uživatelů
 respektování svobodné volby, zachovávání důstojnosti a 		
soukromí
 individuální přístup – poskytování péče vycházející z individuálních potřeb uživatelů a s ohledem na míru soběstačnosti
 rovné zacházení se všemi
 smluvní vztah
 přizpůsobení komunikace potřebám jedince
 mlčenlivost
 etika, dodržování standardů kvality poskytovaných služeb
 komplexní profesionální pomoc a podpora
 týmová spolupráce

Základní činnosti při poskytování sociálních
služeb v domovech pro seniory se zajišťují
v rozsahu těchto úkonů











poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 		
osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 		
obstarávání osobních záležitostí

ŽÁDOST o umístění a bližší informace:
(sociální pracovnice)

 telefon: 412 582 878
 mobil: 604 332 253
 e-mail: socialni.prac@ddceskakamenice.cz

DOMOV SENIORŮ
byl zřízen v roce 1955
v objektu bývalého hotelu
Střelnice, na okraji města,
v těsné blízkosti lesa.
Kapacita domova je 68
míst. Poskytujeme pobyty
celoroční.
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel
Město Česká Kamenice
Adresa
Sládkova 344, 407 21 Česká Kamenice
Telefon
412 582 878
		
www.ddceskakamenice.cz

Zásady poskytování služeb
 respektování vůle uživatele
 respektování základních lidských práv a svobod klientů
a zachování lidské důstojnosti
 podpora nezávislosti, soběstačnosti
 individuální přístup, respektování jedinečnosti
 partnerství, profesionalita

Poskytované služby
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 fakultativní služby

Dostupnost služby

Pečovatelská služba

 pečovatelskou službu poskytujeme každý pracovní den 		
od 6.00 do 18.00 h

Poslání
Pečovatelská služba Česká Kamenice poskytuje službu v domácím
prostředí osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby
k uspokojování svých životních potřeb v takovém rozsahu, aby byla
zachována a podporována jejich soběstačnost a byl jim umožněn
co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí a
mohli žít a udržovat kontakt se svou rodinou, přáteli a okolím.

Cíle
Poskytovat službu tak, aby byla pro uživatele motivující,
podporovala jejich samostatnost.
 poskytování služby co největšímu počtu obyvatel v jejich
přirozeném prostředí
 zajištění místní a časové dostupnosti služby
 profesionální poskytování pečovatelské služby v souladu se
zákonem 108/2006Sb. O sociálních službách

Cílová skupina
Pečovatelská služba je poskytována v přirozeném domácím
prostředí obyvatelům žijícím ve městě Česká Kamenice a
spádových obcích. Mohou jimi být:
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby s jiným zdravotním postižením
 osoby s kombinovaným postižením
 osoby s tělesným postižením
 osoby se zdravotním postižením
 rodiny s dětmi narozenými z troj- a vícečetného těhotenství
 senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Věková kategorie klientů: bez omezení věku

INFORMACE pro zájemce o pečovatelskou službu
 osobně u vedoucí pečovatelské služby
 na adrese
		
 telefonicky
 e-mailem

Lidická 197,
407 21 Česká Kamenice (Dům s peč. službou)
412 584 579 (v pracovních dnech)
pecovatel.sl@ddceskakamenice.cz
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