POSLÁNÍ
Posláním Domova pro seniory Jasenka – Vsetín
je zajistit důstojný život, potřebnou péči
a bezpečí seniorům, kteří vzhledem ke svému
věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci
nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Domov pro seniory Jasenka – Vsetín se nachází
na ulici Dolní Jasenka, poblíž centra města
Vsetín. Domov pro seniory má kapacitu
51 míst, uživatelé jsou ubytováni v 15
jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojích.

Odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování
sociálních služeb může poskytovatel pouze
z důvodů uvedených v Zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, § 91, odst. 3:
▪ neposkytujeme sociální službu, o kterou
osoba žádá, a to s ohledem na vymezení
okruhu osob v registru poskytovatelů
sociálních služeb,
▪ není dostatečná kapacita k poskytnutí
sociální služby, o kterou osoba žádá,
▪ zdravotní stav osoby, která žádá
o poskytnutí pobytové sociální služby,
vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
▪ osobě, která žádá o poskytnutí sociální
služby, byla vypovězena v době kratší než 6
měsíců před touto žádostí „Smlouva“
o poskytnutí téže sociální služby z důvodů
porušování
povinností
vyplývajících
ze „Smlouvy“.

POSKYTUJEME TYTO ZÁKLADNÍ
ČINNOSTI

KOMU JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA
Domov pro seniory Jasenka – Vsetín je určen
pro muže a ženy ve věku 59 let a více, kteří
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.

▪ 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.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
▪ Dodržování a respektování lidských práv,
svobod a důstojnosti uživatelů,
▪ respektování každého člověka bez ohledu
na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či
barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou
situaci, náboženské a politické přesvědčení,
▪ respektování individuálních potřeb uživatelů,
▪ podpora
nezávislosti,
soběstačnosti
a samostatného rozhodování uživatelů,
▪ vlídný, přátelský a partnerský přístup,
vedený s úctou a empatií,
▪ odborná a profesionální úroveň pracovníků.

CÍLE SLUŽBY

KDE NÁS NAJDETE

Poskytování základních činností dle individuálně určených potřeb.

Sociální služby Vsetín, příspěvková
organizace Záviše Kalandry 1353
755 01 Vsetín

ÚHRADY ZA SLUŽBY

IČ: 49562827
Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu
se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách v platném znění. Služby
péče jsou hrazeny ve výši přiznaného
příspěvku na péči.
Domov poskytuje nad rámec základních
činností také fakultativní činnosti. Rozsah
těchto činností vychází z přání uživatelů
a z nabídky a možností Domova.

KONTAKTY
DOMOV PRO SENIORY JASENKA – VSETÍN
Dolní Jasenka 2274
755 01 Vsetín
www.sluzbyvsetin.cz
Telefonický kontakt: 571 117 832
E-mail: ds.jasenka@sluzbyvsetin.cz
Sociální pracovnice pro jednání se zájemci,
žadateli, vedení evidence žádostí o poskytnutí
soc. služby:
Tel.: 730 542 425, 571 117 832
Bankovní spojení: 36739851/0100

DOMOV PRO SENIORY
JASENKA – VSETÍN

