POSLÁNÍ
Posláním Domova pro seniory Karolinka je
poskytování ubytování, stravy, ošetřovatelských služeb a dále zprostředkování
zdravotních a sociálních služeb seniorům,
kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu
potřebují přiměřenou podporu nebo pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu tak, aby život uživatelů v Domově
byl srovnatelný se způsobem života
jejich vrstevníků v domácím prostředí.

SLUŽBU NELZE POSKYTNOUT
OSOBÁM






jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí
akutní zdravotní péče ve zdravotnickém
zařízení,
které nejsou schopny pobytu v zařízení
sociálních služeb z důvodu infekční
nemoci,
jejichž chování by z důvodu duševní
poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití (např. Alzheimerova
nemoc).

POSKYTUJEME TYTO ZÁKLADNÍ
ČINNOSTI






KOMU JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA
Domov pro seniory Karolinka je určen
pro muže a ženy ve věku 60 let a více, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
a nejsou schopni nadále žít samostatně
v domácím prostředí s pomocí rodiny nebo
terénních sociálních služeb.
Celková kapacita Domova je 128 lůžek.
Uživatelé jsou přijímáni na základě písemné
žádosti, jejíž tiskopis je dostupný na webových
stránkách.






poskytnutí ubytování (v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích),
poskytnutí stravy (5x denně),
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 (pracovní dílna,
zahradní terapie, relaxační, uvolňovací
a dechová cvičení, duchovní služby, výlety
do okolí),
pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

CÍLE SLUŽBY









vytvoření příjemného domácího prostředí, které uživatelům zajistí pocit jistoty
a bezpečí,
poskytnutí
individuální,
kvalitní
a bezpečné služby prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků na základě osobních
přání a cílů uživatelů,
vytvářet podmínky pro aktivní využívání
volného času,
podpora udržování
vztahu
uživatelů
s rodinami a blízkými osobami,
zachování kontaktu uživatelů se společenským prostředím,
umožnit prostřednictvím poskytované
sociální služby důstojné dožití života
uživatelů.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY







dodržování lidských práv a svobod, s ohledem na zachování lidské důstojnosti,
respekt k aktuálním a individuálním
potřebám uživatelů a přizpůsobení služeb
k těmto potřebám, uplatnění práva
uživatelů podílet se na plánování
a průběhu sociální služby, a tím
podporovat uživatele v samostatném
rozhodování,
vytvoření
partnerského
vztahu
pro poskytnutí podpory a pomoci
při zachování soběstačnosti uživatelů,
právo uživatelů vyjadřovat svá přání
a stížnosti, vytvoření vztahu vzájemné
důvěry mezi uživatelem a pracovníkem,



zodpovědnost při zachování mlčenlivosti
ve vztahu k osobním a citlivým údajům

KDE NÁS NAJDETE

uživatelů.

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Záviše Kalandry 1353
755 01 Vsetín
IČ:49562827

ÚHRADA ZA POBYT
Úhrada za pobyt se skládá z úhrady
za ubytování a z úhrady za stravu, a její výše
je stanovena v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služby
péče jsou hrazeny ve výši přiznaného
příspěvku na péči.
Domov poskytuje nad rámec základních
činností také fakultativní činnosti, které
uživatelé
hradí
z
vlastních
příjmů
dle aktuálního sazebníku. Rozsah těchto
činností vychází z přání uživatelů a z nabídky
a možností Domova.

OSTATNÍ SLUŽBY
Uživatelé, kteří si vzhledem ke svému
nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou
schopni zajistit nákup potřebného zboží,
mají možnost o tuto službu požádat
pracovníky přímé péče. Součástí společenské
místnosti je knihovna, ve které mají
uživatelé kdykoliv k dispozici velké množství
knih a časopisů. Rozlehlá a upravená zahrada
nabízí uživatelům řadu míst k příjemnému
posezení.
Dle aktuálních požadavků uživatelů jsou
v Domově zajišťovány služby kadeřnice
a pedikérky.

DIČ:CZ 49562827

KONTAKTY
DOMOV PRO SENIORY KAROLINKA
Pod Obecnicu 308
756 05 Karolinka
www.sluzbyvsetin.cz
Telefonický kontakt: 571 450 730
E-mail: ds.karolinka@sluzbyvsetin.cz
Sociální pracovnice pro jednání se zájemci,
žadateli, evidence žádostí:
Tel.: 602 731 929, 571 450 730
Bankovní spojení: 36739851/0100

DOMOV PRO SENIORY
KAROLINKA

