Příloha č. 5 ke Standardu č. 3

Informace pro zájemce/žadatele o Domov pro seniory Písečná
Adresa:
Motto:

Domov pro seniory Písečná (dále jen DpS Písečná)
Písečná 5062, Chomutov
„Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají“

Zájemce o pobytovou službu získá prvotní informace a Žádost o poskytnutí
sociální služby (dále jen Žádost):
- na webových stránkách SoS Chomutov www.soschomutov.cz
- při osobní návštěvě ředitelství SoS Chomutov, Písečná 5030
- při osobní návštěvě DpS Písečná
Veškeré podrobné informace osobně nebo telefonicky sdělí v kancelářích
sociálních pracovnic DpS Písečná, které jsou umístěné v přízemí domova.
U imobilních zájemců je možná návštěva sociálních pracovnic v jeho domácím
prostředí.
Kontakty:
Sociální pracovnice:
474 659 290, 725 533 360, 727 830 822
Vedoucí sociálně provozního úseku: 722 979 594
Služba je určena seniorům nad 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a
jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osobám, které
s poskytováním služeb zajištěných v DpS Písečná souhlasí.
Posláním DpS Písečná je poskytování pobytové služby, sociální, zdravotní
a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném
sociálním prostředí. Zaměstnanci se snaží poskytnout uživateli důstojnou
náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat ho ve snaze co nejvíce se
přiblížit běžnému způsobu života, zachovat si sociální vazby a vytvářet
podmínky pro pocit jeho bezpečí.
Cílem služby je poskytovat a zajišťovat komplexní péči, která je zaměřena na
uspokojování všech základních potřeb osobnosti klienta a odpovídá jeho přáním
a potřebám, které jsou definovány v individuálních plánech péče o klienta.
Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří
službu využívají, služby jsou bezpečné a odborné.
Kapacita domova je 166 lůžek. Celý objekt má 8 podlaží, kde se nachází:
- 78 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením,
- 35 bytů 1+1 (dva samostatné jednolůžkové pokoje se společným
sociálním zařízením),
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- 6 bytů 1+2 pro 3 obyvatele se společným sociálním zařízením.
K dispozici jsou bezbariérové koupelny se sprchovým koutem.
Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem: lůžko (s ohledem na zdravotní stav
klienta je zajištěno polohovací lůžko), stolky, židle, šatní skříně, komody apod.
Šatní skříně jsou vybaveny trezorem.
Nabízíme prohlídku střediska DpS Písečná, kterou lze sjednat na uvedených
telefonních číslech.
Sociální šetření
Provádí sociální pracovnice v domácnosti zájemce a má charakter navázání
kontaktu a upřesnění problému zájemce, jeho očekávání a osobní cíle, kterých
chce s pomocí sociální služby dosáhnout.
Podmínkou pro přijetí zájemce do DpS Písečná je vyplnění tiskopisu
„Žádost
o poskytnutí sociální služby – DpS Písečná“ a tiskopisu „Vyjádření lékaře“,
který vyplní ošetřující lékař.
Vyplněnou žádost předá zájemce tam, kde ji získal, popřípadě odešle na adresu:
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Písečná 5030
430 04 CHOMUTOV
Žadatel písemnou formou obdrží „Sdělení o zařazení do evidence žadatelů
o DpS Písečná“, ze kterého je patrné, pod jakým číslem je žádost vedena.
Sdělení bude žadateli zasláno poštou nebo předáno při sociálním šetření po
podání žádosti, které bude uskutečněno v místě současného pobytu a předem
domluveno.
Jak je shora uvedeno, při sociálním šetření po podání žádosti probíhá jednání
s žadatelem, při kterém pracovnice zjišťuje sociálně nepříznivou situaci
žadatele, jeho soběstačnost, potřebnost služby a zda žadatel pobírá příspěvek na
péči.
Péče v DpS Písečná je hrazena z příspěvku na péči, o který se žádá na Úřadu
práce ČR. V Chomutově je situován úřad práce v Cihlářské ulici.
Splňuje-li žadatel daná kritéria pro přijetí do DpS Písečná, je mu nabídnuto
volné místo nebo žádost zařazena do evidence žadatelů. V případě, že žadatel
2x odmítne nastoupit do domova pro seniory, je jeho žádost následně vyřazena.
V rámci sociálního šetření před nástupem do služby je ověřována aktuální
nepříznivá situace žadatele o službu a následně sociální pracovnice projednává
nastavení služby dle jeho individuálních potřeb
Úhrada za pobyt celkem - ubytování a celodenní strava a strava s II. večeří
garsoniéra
11 250 Kč
11 400 Kč
1+1 přední místnost
10 950 Kč
11 100 Kč
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1+1 zadní místnost
dvoulůžkový pokoj

11 250 Kč
10 950 Kč

11 400 Kč
11 100 Kč

Strava je klientům připravována ve stravovacím provozu DpS Písečná.
V budově je k dispozici








ordinace praktického lékaře a dalších odborníků,
rehabilitace, tělocvična,
dílna pro volnočasové aktivity, internet, knihovny,
společenské místnosti s vybavením, šipky aj.
pedikúra, kadeřnictví,
kaple,
velká společenská místnost, ze které je možný přímý vstup do oplocené
zahrady.

Lékařská péče je poskytována v rozsahu péče praktických lékařů, přesto má
klient možnost zůstat v evidenci svého praktického lékaře. V zařízení ordinuje
lékař 1× týdně a dle potřeby. Další lékaři specialisté docházejí do zařízení
v předem určené dny.
Zdravotní a ošetřovatelská péče, rehabilitace je na domově zajištěna
kvalifikovaným personálem. Rehabilitaci poskytujeme na doporučení lékaře.
Sociální pracovníci podporují klienty při vyřizování administrativních,
právních, sociálních či osobních záležitostí.
S klientem je v době nástupu uzavřena Smlouva o poskytování sociálních
služeb, která upravuje podmínky a rozsah poskytovaných služeb, včetně
platného ceníku.
Klientovi je po přijetí přidělen klíčový pracovník, který sestaví s klientem plán
průběhu služby, a to ve spolupráci s dalšími pracovníky přímé péče. Plán vždy
vychází z možností i schopností klienta a na základě toho pak klient své
potřeby a přání, s podporou a pomocí dalších osob (blízkých, klíčového
pracovníka, lékaře aj.) realizuje. Klienti se řídí Domácím řádem (dále DŘ)
DpS Písečná, který obdrží ještě před nástupem do domova. V DŘ jsou uvedeny
důležité informace a je také k dispozici na internetových stránkách
www.soschomutov.cz.
Chomutov 1. 7. 2021

Mgr. Alena Tölgová v. r.
ředitelka
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Tento dokument je součástí Žádosti o poskytnutí sociální služby a bude předán zájemci při
osobní návštěvě na DpS Písečná nebo na ředitelství organizace. Zároveň je zveřejněn na
webových
stránkách
organizace:
www.soschomutov.cz
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