CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Domova seniorů Uhlířské Janovice, příspěvkové organizace
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR)
__________________________________________________________________________

Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace

Název zařízení:

Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby: 8111226
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
IČ:
Právní forma:
Statutární zástupce:

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

Poslání organizace
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout podporu, pomoc nebo péči osobám,
které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, a to ani s pomocí rodiny,
pečovatelské služby, ani jinými službami sociální péče.

Cílová skupina - komu jsou naše služby určeny
Domov se zvláštním režimem je zaměřen na poskytování služeb pro seniory
 především ze Středočeského kraje,
 zejména starším 65 let s chronickým duševním onemocněním,
 kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména
z důvodu Alzheimerovy choroby a ostatních typů demencí,
 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,
 a jejichž stav nevyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém zařízení
Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi ubytování, stravování a úkony péče, a to 24 h
denně.

Principy poskytování služby
1. Ochrana práv osob – ochrana práv klientů dle Listiny základních práv a svobod.
2. Individuální přístup – individuální přístup ke každému klientovi a jeho potřebám,
podpora maximálně možné míry soběstačnosti klienta.
3. Lidská důstojnost – zachování lidské důstojnosti a rovného přístupu ke všem klientům,
respekt vlastní vůle klienta a úcta k jeho osobnosti v jakékoli situaci.
4. Vzájemná spolupráce – spolupráce pracovníků domova s klientem, a jeho blízkými
osobami. Spolupráce s dalšími institucemi.

Cíle služby
1. Bezpečné a klidné bydlení
2. Podpora v oblastech životních potřeb
3. Zajištění důstojného života
4. Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností

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)

V Uhlířských Janovicích 1. 7. 2020
Schválil: Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel

