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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání
Posláním Domova pro seniory Pod Skalkou je zajistit uživatelům seniorského věku důstojné stáří
a schopnost vést kvalitní a v maximální míře běžný způsob života (aby u nás žili jako doma)
při zachování lidské důstojnosti. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům
spolurozhodovat

o

dalším

způsobu

života.

Je

poskytována

taková

míra

podpory,

která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na poskytované
službě.
V Domově se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle


Každý rok zrealizovat Den otevřených dveří.



Vydávat bulletin o Domově.



Pravidelné setkávání s rodinami uživatelů.



Pořízení PC s internetem pro potřeby uživatelů.



Vybudování místnosti pro snoezelen.



Získání Značky kvality/ISO.



Další zdroje financování (dotace, granty, sponzoring atd.).



Uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje
schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti.



Uživatel, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních potřeb.

Cílová skupina
Cílovou skupinou Domova pro seniory Pod Skalkou jsou osoby seniorského věku, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a kterých situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
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Službu neposkytujeme


osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v zdravotnickém zařízení



osobám trpícím duševním onemocněním (např. schizofrenií, maniodepresivní psychózou,
paranoiou atd.) a psychickou poruchou, která by ohrožovala jeho osobu či okolí a závažně
narušovala kolektivní soužití



osobám trpícím Alzheimerovou chorobou



osobám trpícím demencí



osobám s vrozenými smyslovými vadami



osobám se středně těžkou a těžkou mentální retardací



osobám léčeným nebo sledovaným pro infekční nebo parazitární chorobu (akutní
i chronickou)



osobám léčeným nebo sledovaným pro tuberkulózu případně i pro venerickou chorobu
v akutním stadiu



osobám, které pro své onemocnění komunikují pouze speciálními metodami komunikace,
které personál domova neovládá (český znakový jazyk atd.)

Zásady poskytovaných služeb


individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému zájemci/uživateli služby
jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby, zájmy i svá specifika
(věková, charakterová, osobnostní atd.).



respekt - uznáváme názory a vlastní rozhodnutí uživatelů. Vytváříme podmínky,
v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně a rozhodovat se s porozuměním důsledků svého
rozhodnutí.



zachování soběstačnosti – snažíme se rozvíjet či alespoň udržovat stávající schopnosti
a soběstačnost uživatelů.



flexibilita – poskytované služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé
potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu Domova.

