VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA PRO SENIORY LADA

Poslání sociální služby

Posláním Domova pro seniory LADA je poskytnout seniorům a osobám od 55 let*), kteří nejsou
schopni z důvodu snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby a žít v původním domácím
prostředí podporu a pomoc dle jejich individuálních potřeb a přání, s ohledem na respektování
svobodné vůle. Klientům je poskytována taková míra podpory, která jim umožní žít spokojený a
důstojný život a nabízí jim možnost návratu zpět do domácího prostředí, nebo pokračování
seniorského života v prostředí Domova pro seniory LADA.

Cílová skupina uživatelů
osoby:


se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby a potřebují při péči o svou osobu
pomoc nebo podporu jiné osoby.



které nemohou využít jiný typ sociální služby ve svém přirozeném prostředí



absence rodiny či jiných blízkých osob



snížení schopnosti rodiny zajistit péči v potřebném rozsahu

Věková struktura cílové skupiny:


dospělí od 55 let*)



mladší senioři od 65 do 80 let



starší senioři nad 80 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Při nedosažení věkové hranice může být ředitelkou organizace udělena výjimka

Sociální službu neposkytujeme
osobám:


které nedosáhly věku 55 let*)



které jsou schopny za pomocí rodiny nebo jiné sociální služby žít ve svém přirozeném
prostředí



s infekčním onemocněním



jejichž zdravotní stav vyžaduje péči zdravotnického zařízení nebo nepřetržitou přítomnost
lékaře



jejichž chování by narušilo kolektivní soužití – těžké mentální postižení, závažné
psychiatrické onemocnění, nestabilizované duševní onemocnění, demence, Alzheimerova
choroba

Cíle sociální služby


udržet a rozvíjet schopnosti a dovednosti klienta



zachovávat a rozvíjet kontakty klienta se svou rodinou nebo jinými blízkými osobami a
společenským prostředím



udržovat schopnosti klienta v uplatňování svých zájmů



zachovávat nezávislost a svobodné rozhodování klienta

Cílů je dosahováno


Kvalitním poskytováním sociální a ošetřovatelské péče



Zjišťováním konkrétních zájmů a přání klienta a to i alternativní formou komunikace



Individuálním plánováním služby



Udržováním kontaktů s rodinou a společenským prostředím



Motivováním klientů k zapojení do aktivit, které zařízení nabízí



Poskytováním poradenství a pomoci při uplatňování práv a zájmů klientů



Úpravou prostředí, které se co nejvíce přibližuje k domácímu způsobu života



Využíváním běžných služeb

Zásady poskytované sociální služby


Ochrana osobní svobody, soukromí klienta



Ochrana klienta před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti



Plánování služby s ohledem na přání, potřeby klientů a s ohledem na jeho zájmy a
zvyklosti



Poskytování sociální služby v souladu s vnitřními předpisy pravidly, pokyny a nařízeními



Dostupnost sociální služby – územní (spojení MHD dopravou, časová – každodenní,
celodenní péče, ekonomická - výše úhrady je v souladu ustanovení zákona o sociálních
službách)



Zajištění služby odborně způsobilým personálem a zajištění vzdělávání pracovníků
v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění



V zařízení je preferován sociální model poskytování sociální služby. V rámci tohoto
modelu zajišťuje a garantuje kvalitu poskytované služby vedoucí pobytové služby
(sociální pracovník) v návaznosti na metodické vedení týmu pracovníků v sociálních
službách a zdravotních sester.
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