Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace (dále jen „Domov
pro seniory“) poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Předmětem činnosti je poskytování pomoci
a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím
sociálních služeb. Sociální služba Domova pro seniory je poskytována za
finanční podpory Karlovarského kraje, který je jejím zřizovatelem.

Adresa:
Domov pro seniory v Hranicích
Krásňany 766
351 244 Hranice

Kontakty:
Ing. Libor Syrovátka – ředitel Domova pro seniory
Tel. 354 599 978, 602 202 114, e-mail ddhraniceuase@c-box.cz
Helga Němcová – ekonomka, zástupce ředitele
Tel. 354 599 978, e-mail ekonomka.ddh@atlas.cz
Bc. Alena Erbanová, DiS. – vrchní sestra
Tel. 354 599 978, e-mail vrchni.ddhranice@c-box.cz
Mgr. Lucie Urbánková – sociální pracovnice
Tel. 354 599 978, e-mail sociálka.dps@seznam.cz
Informace – podává služba
Tel. 354 599 978
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Domov pro seniory poskytuje sociální pobytovou službu s cílem vytvořit
důstojné podmínky pro plnohodnotný život ve stáří. Zajištuje svým klientům
vhodnou a přiměřenou ošetřovatelskou a zdravotní péči odpovídající jejich
specifickým potřebám a individuálním požadavkům. Snažíme se motivovat
a podporovat klienty v aktivním zapojení se do péče o svou osobu a k účasti
na společenském dění v rámci aktivit a akcí v Domově pro seniory.

Mezi základní činnosti poskytované služby patří:
- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- 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,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Domov pro seniory dodržuje při poskytování sociálních služeb zásadu
individuálního přístupu k jednotlivým klientům, respektuje a chrání lidská práva
a základní svobody, respektuje osobnost klientů, dbá na zachovávání lidské
důstojnosti, podporuje klienty v jejich soběstačnosti, dbá na ochranu soukromí
klientů a respektuje jejich přání a potřeby.
Služba Domova pro seniory je určena dospělým osobám od 60 let a dále
seniorům od 65 let věku. Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá těžké nebo
úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu
a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“).
Věková struktura cílové skupiny, pro kterou je služba určena:
• dospělí od 60 let
• mladší senioři (65–80 let)
• starší senioři (nad 80 let)
Celková kapacita zařízení je 51 klientů.
V Domově pro seniory máme k dispozici 1 lůžko k zajištění bezodkladné péče
(pro přechodný pobyt klientů). Délka přechodného pobytu zpravidla
nepřesahuje dobu 3 měsíců.
Poslání a cíle služby
Posláním Domova pro seniory je poskytnout podporu a pomoc lidem s těžkou
a úplnou závislostí na pomoci jiné osoby, kteří z důvodu svého zhoršujícího se
zdravotního stavu potřebují celodenní ošetřovatelskou a zdravotní péči, která
jim nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny či
terénních a ambulantních služeb.
Cílem Domova pro seniory je vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro
prožití klidného a důstojného stáří našich klientů. Profesionálním
a individuálním přístupem podporovat klienty v jejich soběstačnosti, zachování

dovedností a vhodných společenských návyků a respektovat přitom jejich
osobnost, důstojnost a ochranu soukromí.
Sociální služba v Domově pro seniory není určena:
- seniorům, kteří jsou soběstační a nejsou závislí na cizí pomoci;
- seniorům akutně nemocným, ani seniorům v dekompenzovaném stadiu
fyzické nebo duševní choroby, agresivním nebo se silnou demencí,
jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve
zdravotnickém zařízení;
- seniorům, kteří z důvodů uvedených v § 50 odst. 1 zákona o sociálních
službách vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem;
- seniorům nerespektujícím pravidla daná domácím řádem, neboť by
svým jednáním narušovali chod zařízení, omezovali ostatní uživatele
a znemožňovali jim tak klidný a příjemný, ničím nerušený pobyt.
UMÍSTĚNÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ
Domov pro seniory je umístěn v klidné, okrajové části města Hranice
Krásňany. Areál Domova pro seniory leží téměř na samé hranici se sousedním
Německem, z jedné strany je zcela obklopen zelení lesa. Domov pro seniory
tak nabízí malebné výhledy do okolí. Je ideálním místem pro všechny, kteří
preferují poklidné a ničím nerušené bydlení. Areál Domova pro seniory se
skládá z pobytového zařízení, parkoviště pro návštěvy klientů, terasy, altánu
a venkovního posezení s grilem.
V roce 2020 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy, kdy bylo ve třetím
podlaží vybudováno 12 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením
(bezbariérová koupelna a WC). Byla zde také zřízena nová prádelna
s moderním vybavením, která slouží potřebám obyvatel domova.
Domov pro seniory nyní nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích a lépe tak odpovídá potřebám našich klientů, kterým poskytuje klidné,
bezpečné a důstojné zázemí. Vybavení pokoje tvoří lůžko, noční stolek, šatní
skříň, stůl, židle, křeslo, lampička a jiné. Po dohodě je možné si pokoj vybavit
také vlastním nábytkem.
Klientům je k dispozici společná jídelna, společenské místnosti vybavené
televizí a knihovnou, kuchyňka, venkovní terasa, altán či v případě kuřáků
i kuřárna.
PODMÍNKY A ZPŮSOB PŘIJETÍ
O přijetí klienta do Domova pro seniory bude rozhodnuto po provedení
sociálního šetření v přirozeném prostředí žadatele (u Vás doma), případně na
místě, kde se klient bude nacházet (například v léčebně dlouhodobě
nemocných apod.) na základě jeho písemné žádosti o uzavření smlouvy

o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově pro seniory. Její přílohou je
vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele.
Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Domova pro seniory
(https://www.dpshranice.cz/dokumenty), případně jej lze osobně vyzvednout
v zařízení nebo požádat o jeho zaslání e-mailem či poštou.
Po provedeném sociálním šetření bude rozhodnuto o schválení či zamítnutí
žádosti. Pokud bude žádosti vyhověno, bude žadatel zařazen jako čekatel do
pořadníku Domova pro seniory. V případě volného místa bude s klientem
uzavřena písemná smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro
seniory, na jejímž základě bude klient přijat do Domova pro seniory.
Žadatel o službu může být z celé České republiky, ale přednostně přijímáme
klienty z bezprostředního okolí, s vazbami na zdejší oblast a její obyvatele.
Během přijímacího řízení se řídíme ustanoveními zákona o sociálních
službách a souvisejícími předpisy, posuzujeme vždy celkovou sociální situaci
a míru potřebnosti žadatele.
V případě přijetí žadatele do zařízení bude žadatel informován o tom, co je
třeba mít s sebou při nástupu do Domova pro seniory. Jsou to například
osobní doklady - občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny, lékařem
předepsané a užívané léky, zdravotní a kompenzační pomůcky, oblečení
a hygienické potřeby, případně peníze na drobné nákupy dle přání
a požadavků klienta. Doporučujeme přivést si drobné vzpomínkové předměty,
fotografie, oblíbené obrazy, knihy, prostě věci, které zpříjemní klientům jejich
pobyt u nás a pomůžou jim vytvořit si zde známé, příjemné a domácké
prostředí.
Do Domova pro seniory si s sebou neberte žádné elektrické tepelné
spotřebiče. Klienti nemohou mít z bezpečnostních a protipožárních důvodů na
pokoji vlastní vařiče, elektrické podušky a deky, teplomety ani jakákoliv topná
tělesa. Na pokoji není možné používat předměty s otevřeným ohněm (svíčky,
svícny, topná tělesa). Vlastní elektrospotřebiče a zařízení smí klient na pokoji
používat pouze se souhlasem vedení Domova pro seniory.
V Domově pro seniory je nutné dodržovat domácí řád. Domácí řád je
k dispozici
na
webových
stránkách
Domova
pro
seniory
(https://www.dpshranice.cz/dokumenty) a klient s ním bude seznámen
nejpozději při svém příchodu do zařízení. Domácí řád je závazný pro klienty
i zaměstnance zařízení.
Z organizačních a hygienických důvodů nelze do Domova pro seniory přijmout
žádné zvíře. V Domově pro seniory s námi žije pravidelně očkovaná kočka,
která nahrazuje klientům vlastního domácího mazlíčka.

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Dle ustanovení § 91 zákona o sociálních službách uzavírá osoba písemnou
smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb o poskytnutí sociální služby.
Úhrada za pobyt v Domově pro seniory se řídí vnitřní směrnicí č. 2/2019. Za
poskytované sociální služby klient hradí úhradu:
- za ubytování
- za stravu
- za péči
- dále pak úhradu za fakultativní činnosti
Úhrada za ubytování:
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj

210 Kč/den
190 Kč/den

Úhrada za stravu:
V Domově pro seniory je poskytována celodenní strava normální, dietní
a diabetická. Strava je poskytována v rozsahu snídaně, svačina, oběd,
svačina, večeře, v případě diabetické stravy je podávána 2. večeře.
Úhrada za stravování včetně režijních nákladů na stravování činí 170 Kč/den.
Úhrada za péči:
Klient, kterému byl přiznán příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách
hradí kromě úhrad za ubytování a za stravu také náklady za poskytovanou
péči ve výši přiznaného měsíčního příspěvku. Úhrada příspěvku na péči náleží
Domovu pro seniory i v případě jeho zpětného přiznání a dodatečné výplatě,
pokud klient po celou tuto dobu pobýval v Domově pro seniory.
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotní péče v Domově pro seniory je zajištěna po 24 hodin denně
odborným zdravotním personálem. Není možné poskytovat v Domově pro
seniory nemocniční nebo rehabilitační péči, v případě nutné hospitalizace je
klient převezen do příslušné nemocnice. Smluvním lékařem Domova pro
seniory je MUDr. Petr Vojkůvka, který dochází do zařízení pravidelně každé
úterý a dále dle aktuální potřeby. V případě potřeby zajišťujeme dopravu ke
specializovanému lékaři mimo zařízení.
STRAVOVÁNÍ
Strava je připravována přímo v Domově pro seniory v moderně vybavené
kuchyni dle aktuálně platných hygienických požadavků a norem. Poskytujeme
celodenní stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, dle potřeby
druhá diabetická večeře) včetně dietní stravy dle potřeb klienta. Dle
individuálních potřeb a zdravotního stavu klientů může být strava upravena
mletím nebo může být mixována.

Strava je podávána klientům ve společné jídelně, ale v případě potřeby či
přání klienta je strava podávána přímo na pokoji klienta.
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Vzhledem k tomu, že se areál Domova pro seniory nachází v okrajové části
města se sníženou dopravní dostupností a možností nákupů, zajišťuje
personál klientům drobné nákupy dle jejich přání a potřeb. Jedná se zejména
o nákupy drogerie, sladkých či slaných dobrot, nápojů, cigaret apod. Také
další služby jsou zajišťovány přímo v Domově pro seniory, pravidelně zde
nabízí své služby kadeřnice a pedikérka, tyto služby mohou klienti využívat dle
svých přání a potřeb.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

