CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Domova seniorů Uhlířské Janovice, příspěvkové organizace
DOMOV PRO SENIORY (DS)
__________________________________________________________________________
Název zařízení:

Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace

Poskytovaná služba: Domov pro seniory, identifikátor služby: 9446973
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČ:
Právní forma:
Statutární zástupce:

Topolová 918, 285 04 Uhlířské Janovice
311 444 100
327 322 164
reditel@domovjanovice.cz
48677744
příspěvková organizace
Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel

Poslání organizace
Posláním Domova pro seniory je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém
přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a
podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim
zachovat si sociální vazby.

Cílová skupina - komu jsou služby určeny
Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory, kteří se ocitli v nepříznivé
životní situaci pro svou sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim však nemůže být
zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, případně jinými službami
sociální péče. Služby jsou určeny seniorům se zachovanou či omezenou mobilitou a seniorům
se ztrátou mobility, a to formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně.

Komu nejsou služby určeny
Naše služby nejsou určeny osobám závislým na alkoholu a jiných omamných látkách
v dekompenzovaném stavu. Dále nejsou naše služby určeny osobám, jejichž stav vyžaduje
nepřetržitý lékařský dohled nebo těm, jejichž osobní cíle nedokáže naše organizace naplnit.
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Principy poskytování služby
Základním východiskem je etický kodex pracovníka zařízení:
 přizpůsobování služby potřebám klientů – individuální plánování
 respektování práv klientů
 zapojení klientů do rozhodování o způsobu poskytování služby – individuální plánování
služby
 spolupráce s rodinou klienta
 nestrannost a diskrétnost
 podpora společenských kontaktů klienta
 otevřenost zařízení vůči veřejnosti
 odbornost pracovníků
 soustavné prohlubování vzdělání pracovníků
 týmová spolupráce
 zajištění pocitu bezpečí, zázemí a sounáležitosti
 respektování soukromí a partnerských vztahů
 práce s rizikem, jeho vyhodnocování
 vytváření podmínek pro uplatnění vlastní vůle klienta při řešení jeho nepříznivé sociální
situace.
 vytváření a uplatňování vnitřních pravidel pro ochranu klienta před předsudky a
negativním hodnocením.

Cíle služby
Cílem poskytování našich služeb je především spokojenost všech klientů s dohodnutým
rozsahem služby a mírou podpory. Odstranění pocitu osamění, dosažení toho, aby klienti
vnímali způsob poskytování služby jako pozitivní podporu ke snižování následků nepříznivé
situace, pro kterou naši službu vyhledali. Napomoci tomu, aby prostřednictvím našich služeb
se co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života.

Prostředky k dosažení cíle










Zařízení podporuje zájem klientů o společenské kontakty
Zařízení zajišťuje zprostředkování dostupnosti dalších služeb a kontaktů
Zařízení vytváří podmínky pro zachování soukromí klientů
Zařízení udržuje bydlení klientů bezpečné a na dobré technické a estetické úrovni
Zařízení podporuje zájem klientů o aktivně trávený čas
Zařízení podporuje zájem klientů o udržení samostatnosti v péči o vlastní osobu
Zařízení podporuje zájem klientů o rozvoj jejich soběstačnosti
Zařízení zajišťuje individuální plánování způsobu poskytování služeb
Zařízení zajišťuje péči o zaměstnance (vzdělávání a výcvik, pomoc odborníků)
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Rozvojové cíle
Krátkodobé cíle (2018 – 2019):
1) Aktualizace standardů kvality poskytovaných sociálních služeb
2) Pravidelné schůzky klientů s vedením Domova
3) Zavedení kvalitní sociální služby ve všech aspektech poskytování sociální služby
Domov pro seniory odpovídajících současnému standardu v pobytových zařízeních
poskytujících sociální službu
4) Zdokonalování služby v součinnosti s rodinami klientů, s přihlédnutím k individuálním
požadavkům klientů sociální služby Domov pro seniory
5) Dokončení úprav zahrady Domova
6) Pořízení upraveného automobilu pro klienty Domova
7) Vybudování místnosti (dílny, klubu) pro klienty v suterénu Domova
8) Vzdělávání zaměstnanců nad povinný rámec daný zákonem

Dlouhodobé cíle (2018 - 2021):
1) Dovybavení venkovního prostoru pro společné aktivity klientů, dětí i občanů města
Uhlířské Janovice
2) Rozšíření zahrady a vybudování zoo koutku
3) Příprava a plánování rekonstrukce půdních prostor nad částí „B“ – možnosti využití
4) Navázání spolupráce se střední školou se zaměřením na sociální služby k výkonu praxe
jejich studentů v našem domově
5) Na základě podaných žádostí a volné kapacity přijímání nových klientů do Domova
seniorů Uhlířské Janovice - stále naplněná kapacita

V Uhlířských Janovicích 1. 9. 2018
Schválil: Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel
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