INFORMAČNÍ BULLETIN - PROSPEKT
Domov pro seniory Stachy – Kůsov, příspěvková organizace
IČO: 00477095, Kůsov 1, 384 73 Stachy, telefon: +420 388 428 213, www.domovkusov.cz

INFORMAČNÍ BULLETIN (zůstává u žadatele pro osobní potřebu)

První kontakt se zájemcem je:
- písemně na adrese:
Domov pro seniory Stachy – Kůsov, Kůsov 1, Stachy, 384 73
- telefonicky na čísle:
+420 388 428 213 (sociální pracovnice)
Zájemce o službu je pozván k návštěvě a prohlídce Domova
Sepsání „ZÁPISU Z JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O POSKYTNUTÍ SLUŽBY“
1. Informace o DPS a poskytovaných službách
Domov pro seniory Stachy – Kůsov, příspěvková organizace je poskytovatelem
sociálních služeb, která poskytuje:
ubytování
stravu
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, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo k udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
osob
aktivizační činnosti
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Domov má kapacitu lůžek pro 140 uživatelů. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové.
Většina pokojů vlastní hygienické zařízení. Uživatelé si mohou pokoje po dohodě
dovybavit sami dle svých možností.
Domov nabízí komplex standardních sociálních služeb. Jsou to každodenní
nezbytné služby – celodenní strava, ubytování, praní a opravy prádla. Další služby jsou
pomoc při hygieně, pomoc při sebeobsluze, poskytování informací, aktivizační a kulturní
programy atd…
Základní zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytuje kvalifikovaný
personál, a to na základně doporučení a konzultace s lékařem. Trvale je přítomna
všeobecná sestra v denní i noční službě. Do Domova dochází pravidelně 2 x týdně
praktický lékař.
Dále nabízíme fakultativní služby nad rámec povinných služeb, které si uživatel
vybírá dle svého uvážení a hradí ze svých finančních prostředků .
Je zajištěna celodenní strava, která se připravuje v kuchyni Domova a podává se
v jídelnách. K dispozici je také malý bufet.
Součástí Domova je kaple, kde jsou středeční katolické bohoslužby.
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Vnitřní pravidla – důležité části
 uživatelé mají volný přístup do všech prostor a přilehlého areálu, pokud nejde o
prostory uzamčené nebo jinak označené – kuchyň, sklady, kotelna, dílna a soukromé
prostory jiných uživatelů nebo zaměstnanců;
 na pokojích není možné používat vařiče. Vařiče jsou v kuchyňkách na každém
oddělení;
 kouření je možné jen ve vyhrazené místnosti – kuřárně. Platí zákaz kouření na
pokojích;
 denní řád - jídlo se podává v určenou dobu a v jídelnách, kde jsou uživatelům k
dispozici nápoje;
 v době nočního klidu nesmí být uživatelé rušeni;
 v případě porušování vnitřních pravidel (opakované kouření na pokojích, rušení
nočního klidu, opilství či hrubého chování) ředitel zjedná nápravu nebo může
rozhodnout o vypovězení Smlouvy .
Různé informace
 v den nástupu se s uživatelem uzavírá Smlouva o poskytnutí sociálních služeb;
 trvalý pobyt může být přehlášen dle požadavku uživatele.
 označení prádla – osobní prádlo pereme v naší prádelně a z tohoto důvodu je třeba
prádlo označit (jednorázová úhrada při nástupu);
Úhrada ubytování a stravy
 zpravidla vždy 15. den v každém kalendářním měsíci z důchodu uživatele převodem
na účet DPS nebo do pokladny DPS;
 uživatel je povinen svůj pobyt mimo DPS oznámit nejméně jeden den předem, a to
včetně termínu svého návratu. Za takto oznámenou nepřítomnost a při pobytu
uživatele v nemocnici nebo mimo DPS se vrací finanční částka v hodnotě
neodebraných potravin;
Hospodaření s finančními prostředky
 uživatel si může své peníze uložit na depozitním účtu DPS, z kterého mu bude
vydána vyžádaná částka;
Pro které uživatele je náš domov (cílová skupina uživatelů):
 senioři, osoby od 50 let věku – v nepříznivé sociální situaci, kteří vlivem stáří,
nemocí, ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami ani s pomocí rodiny zajistit své
životní potřeby a potřebují službu jako podporu, jsou příjemci starobního nebo
invalidního důchodu, popř. dávek hmotné nouze.
2. Cena služeb a způsob úhrady
Úhrada poskytovaných komplexních a zdravotních služeb záleží na poskytovateli
a uživatel hradí část nákladů na tyto služby. Maximální výši úhrady za ubytování a
stravu upravuje Vyhláška 505/2006 Sb. Měsíční částka pobytu uživatele:
ubytování a strava na jednolůžkovém pokoji:
ubytování a strava na dvoulůžkovém pokoji:
ubytování a strava na třílůžkovém pokoj:

10 200,- Kč
10 050,- Kč
9 900,- Kč

-

10 500,- Kč
10 350,- Kč

Poskytovanou péči hradí uživatel příspěvkem na péči v přiznané výši.
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Zůstatek z měsíčních příjmů uživatele dle zákona činí minimálně 15%. DPS je dle
ust. § 71 odst. 3 zákona oprávněn se dohodnout s příbuznými uživatele (manžel,
manželka, rodiče, děti) na spoluúčasti na úhradě těchto nákladů, pokud jeho příjem
nepostačuje na úhradu nákladů spojených s poskytováním ubytování a stravování.
3. Postup při přijetí žádosti o umístění do DPS
 DPS žádost zařadí do evidence;
 k žádosti se vyjádří náš smluvní lékař. Vedení DPS přihlíží k akutním žádostem,
které jsou naléhavé např. ze sociálních či zdravotních důvodů;
 každý kontakt s žadatelem (telefonický i písemný) a jiné informace jsou evidované;
 žadatel se může informovat o stavu žádosti;
 pokud žadatel zatím nechce nastoupit, je žádost zařazena do evidence, pak je nutno
dodat aktuální lékařskou zprávu ;
 zamítnutá žádost je na vyžádání zaslána zpět žadateli;
4. Podmínky přijetí
Základní podmínkou přijetí je setkání osobních cílů, přání a potřeb zájemce s
možnostmi a službami, které Domov nabízí.
Finanční dar není podmínkou a ani nemůže uzavření Smlouvy o poskytnutí
sociální služby nijak ovlivnit.
Přesto darovací smlouvu na finanční či materiální dar, který bude využit pro aktivizaci
našich klientů, rádi uzavřeme s kýmkoli.
5. Důvody, pro které nelze uživatele přijmout
 zamítnutí žádosti - alkoholismus, infekční a parazitární choroby, pohlavní choroby v
akutním stádiu, tuberkulóza, psychózy a psychické poruchy, při kterých dochází k
ohrožení klienta samotného nebo někoho jiného;
 nepřizpůsobiví uživatelé - chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie závislost na lécích a jiných návykových látkách, hracích automatech.
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330
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