Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely
zřizovatel Hlavní město Praha

Informace
o poskytované sociální službě
VERZE 8

Dokument „Informace o poskytované sociální službě“ je určený zájemcům o sociální
službu, kterým má poskytnout základní informace o poskytovaných sociálních službách. Dále
tento dokument slouží jako příloha ke smlouvě o poskytnutí sociální služby v Domově pro
seniory Pyšely.
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I. Určení Domova pro seniory Pyšely

Domov pro seniory Pyšely, IČO 70871256, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka č. 1,
PSČ 251 67 Pyšely (dále jen poskytovatel) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem
je hlavní město Praha. Nachází se v regionu okresu Benešov, cca 30 km od Prahy.
Domov pro seniory Pyšely zahájil svoji činnost 1. listopadu 1953. Jedná se tedy o zařízení
s již dlouholetou tradicí. Instituce se nachází v zámecké budově, která pochází z období
renesance, ovšem dle archeologických výzkumů existuje předpoklad, že zámek je ještě starší.
Vhodnými stavebními úpravami dochází k celkové modernizaci DS Pyšely.

Posláním našeho domova je poskytnout seniorům v nepříznivé životní situaci kvalitní
sociální služby podporující jejich samostatnost a umožňující prožití plnohodnotného,
aktivního a důstojného života.
Při poskytování sociálních služeb je vycházeno z individuálních potřeb klientů, je
podporován rozvoj jejich soběstačnosti, motivace a posilování sociálního začleňování,
přičemž jsou respektována lidská práva a základní svobody.

Cílová skupina specifikuje okruh osob, kterým je služba určena.
Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu
potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
formou sociální a ošetřovatelské péče.

Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let senioři.
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Cíle poskytované sociální služby:
Cílem námi poskytovaných sociálních služeb je uspokojování potřeb klientů s individuálním
přístupem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
K těmto základním potřebám patří:
Poskytování celoročního ubytování
Poskytování celodenní stravy včetně diet
Poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Poskytování pomoci při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní
hygienu
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociální poradenská činnost
Sociálně-terapeutické činnosti – rozvoj a udržení osobních sociálních schopností a
dovedností podporujících sociální začleňování osob do běžného života
Aktivizační činnosti
Poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
Po přijetí klienta do zařízení podporovat dosavadní způsob jeho života
Podporovat udržování kontaktu s rodinou, blízkými – neomezené denní návštěvní
hodiny
Zajišťování zdravotní péče (praktický lékař, odborní lékaři)
Zajišťování ošetřovatelské péče
Nabízení fakultativních služeb

Zásady poskytování sociální služby:
Sociální služby v DS Pyšely jsou poskytovány na základě principu:
Respektování potřeb klientů – respektování práv klientů, respektování etických práv
klientů, respektování soukromí, respektování vlastní volby, podpora samostatnosti a
nezávislosti, zaměření na individuální potřeby klientů
Odbornost – vzdělávání personálu, zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti
personálu
Diskrétnost – personál zachovává diskrétnost v procesu získávání, zpracování a přenosu
informací, personál zachovává mlčenlivost
Nestrannost – klienty posuzuje personál nestranně a rovnoprávněStandardizované
pracovní postupy – průběh služby se řídí Standardy kvality sociálních služeb, tzn.
vnitřními pravidly, metodickými postupy, směrnicemi
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Kontakty
Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T.G.Masaryka č. 1
251 67 Pyšely

Adresa

Zřizovatel

Hlavní město Praha

Ve věci vedení organizace se můžete obrátit na:
PhDr. Jitku Plíškovou, ředitelku DS Pyšely
 323 647 232
e-mail ddpysely(zavináč)systemix.cz

Ve věci provozních záležitostí se můžete obrátit na:
Danu Jůzovou, vedoucí provozního úseku
 323 647 230
e-mail juzova(zavináč)systemix.cz

Ve věci sociální a ošetřovatelské péče se můžete obrátit na:
Mgr. Miluši Houfkovou, manažera kvality sociálních služeb
 323 647 303
 731 004 951
e-mail socialni(zavináč)systemix.cz
Pavlu Stachovou, DiS., sociální pracovnici
 603 275 808
 773 877 370
e-mail socialnipracovnice(zavináč)systemix.cz
Ošetřovnu (pracovnu úseku sociálních služeb)
 323 647 229
 778 765 913
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Email

ddpysely(zavináč)systemix.cz

www

www.domovproseniorypysely.cz

Fax

323 647 232
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II. Přijetí do Domova pro seniory
Přijetí do Domova pro seniory Pyšely je možné na základě:
1. Žádosti o pobytovou službu v Domově pro seniory
2. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o pobytovou službu v DS Pyšely
3. Kopie o příspěvku na péči, příp. kopie žádosti o příspěvek na péči
Došlá žádost o pobytovou službu je posouzena při jednání pracovní skupiny pro přijímání
nových klientů a žadatel o službu obdrží písemné vyrozumění o zařazení žádosti do
pořadníku žadatelů, příp. pokud nesplňuje kritéria daná pro cílovou skupinu obdrží sdělení
o odmítnutí žádosti.
Žádosti o pobytovou službu jsou vyhodnocovány dle platných „Kritérií pro hodnocení
žadatele o pobytovou sociální službu v Domově pro seniory Pyšely

v souladu

s usnesením Rady HMP č. 1066 ze dne 5. 8. 2008“.
Domov pro seniory Pyšely si vede vlastní pořadník žadatelů o pobytovou službu.

S klientem v den příjmu do Domova pro seniory Pyšely smlouvu o poskytnutí sociální
služby sepisuje sociální pracovnice. Sociální pracovnice klientovi poskytne další
informace.
Klient je sociální pracovnicí představen ředitelce DS Pyšely, manažerce kvality
sociálních služeb, vedoucí odd. sociálních služeb, všeobecné sestře, klíčovému
pracovníkovi a dalším službu konajícím pracovnicím. Klient je též představen
v kolektivu ostatních klientů.
Sociální pracovnice společně s další pracovnicí úseku sociálních služeb pomohou
klientovi s ubytováním a seznámením s inventářem pokoje, dále s uložením oblečení
a osobních věcí do skříně, ukáží klientovi sociální zařízení a postupně jej seznámí
s ostatními prostory zařízení. Pokud nemá klient oblečení a ostatní prádlo označené,
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nabídne mu sociální pracovnice možnost označení prádla – jedná se o fakultativně
placenou službu.
Ložní prádlo, které je klientovi přiděleno, používá klient podle zásady šetrnosti. Tyto
věci zůstávají nadále majetkem zařízení.
Cenné předměty a peníze si může dát klient do úschovy Domova pro seniory Pyšely,
který je eviduje podle platných předpisů. Peníze a předměty dané klientem do úschovy
Domova budou vydány vždy na žádost klienta.
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III. Ubytování

Ubytování se poskytuje ve dvou-, tří- a vícelůžkových pokojích umístěných
na I. a II. patře. Některé pokoje jsou průchozí do dalšího pokoje. Typ ubytování je
zohledněn při stanovení úhrady za ubytování. Pokud si klient přeje být ubytován
v ménělůžkovém pokoji (dvoulůžkovém, třílůžkovém), je jeho přání vyhověno, pokud
příjmy klienta umožňují plnou úhradu za ubytování, příp. lze dohodnout spoluúčast rodiny
či jiné osoby na úhradě.
Sociální zařízení je společné.
O pokoji, na kterém bude klient bydlet, je informován již před nástupem
do domova. O změně pokoje nebo lůžka rozhoduje ředitelka domova na doporučení
manažera kvality sociálních služeb. Klient bez svolení a vzájemné dohody
s poskytovatelem nemůže měnit charakter pokoje. Vybavení pokoje je v souladu
s inventurním seznamem. K základnímu vybavení patří lůžko, noční stolek, uzamykatelná
skříň s trezorkem, ke společnému užívání je určen stůl, židle a poličky. Ložní prádlo, které
je klientovi přiděleno, používá klient podle zásady šetrnosti. Tyto věci zůstávají nadále
majetkem DS Pyšely. V případě úmyslného poškození jakýchkoliv předmětů, bude
náhrada stanovena dle zůstatkové hodnoty poničeného majetku.

Ubytování klientů se řídí „Smlouvou o poskytnutí sociální služby“ podepsanou mezi
poskytovatelem a klientem.
Klient může mít v Domově pro seniory Pyšely trvalý pobyt. Přihlášení klienta k trvalému
pobytu v domově, včetně dalších s tím souvisejících náležitostí (žádost o vydání nového
občanského průkazu v souvislosti se změnou trvalého pobytu) zařizuje sociální
pracovnice. Klient bere na vědomí příslušné správní a jiné poplatky s tím spojené.
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IV. Stravování
Stravování se v Domově pro seniory Pyšely poskytuje v souladu se zásadami zdravé
výživy s ohledem na věk a zdravotní stav klientů. Strava se připravuje ve vlastní
kuchyni, která stravu připravuje podle jídelního lístku, předem projednaného se
stravovací komisí a schváleného ředitelkou domova a lékařem.
Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, kuchyni a na jednotlivých úsecích provozu.
Domov pro seniory Pyšely zajišťuje stravu :


racionální



žlučníkovou



dia- žlučníkovou



diabetickou

Doporučený výdej stravy
Snídaně

7.30 – 8.30 hodin

Přesnídávka

10.00 – 10.15 hodin

Oběd

11.30 – 12.30 hodin

Svačina

14.30 – 14.45 hodin

Večeře

17.00 – 18. 00 hodin
Klient si může individuálně pozměnit dobu svého stravování, což je zaznamenáno
v individuálním plánu klienta. Jídlo se podává v jídelnách na I. patře a v přízemí,
případně na pokoji klienta.
Je doporučeno, aby si klienti odkládali vlastní potraviny si mohou klienti odkládat
na místa k tomu určená – lednice, dóza na nočním stolku.
Úhrada za stravu se při nepřítomnosti klienta za každý celý den se vrací.
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V. Poskytování péče

Domov pro seniory Pyšely poskytuje klientům zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě 24 hod. denně.
Zdravotní péče je poskytovaná na základě indikace lékaře.
Ošetřovatelská péče je poskytována na základě individuálního plánu, který je vypracován
ve spolupráci klienta a všeobecné sestry po přijetí klienta do DS Pyšely. Péče je
poskytována tak, aby umožňovala naplnění osobních cílů a potřeb klientů.
Po přijetí do Domova pro seniory Pyšely mají klienti možnost registrace u praktického
lékaře, který zajišťuje v DS Pyšely potřebnou lékařskou péči. Klient však může být
registrován i nadále u svého praktického lékaře 1x týdně. Zároveň mohou využívat i
dalších služeb lékařů a zdravotnických zařízení tak, jak je běžné.
Klienti mohou na doporučení lékaře využívat koupele na horní nebo dolní končetiny ve
vanách s hydromasáží.
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VI. Sociální a aktivizační péče, kulturní vyžití klientů


Sociální a aktivizační péče je poskytována na základě individuálního plánu, který je
vypracován ve spolupráci klienta a klíčového pracovníka a sociálního pracovníka. nástupu
Péče je poskytována tak, aby umožňovala naplnění osobních cílů a potřeb klientů.



Sociální a aktivizační péče je zajišťována týmem pracovníků DS Pyšely.



Obstarávání osobních záležitostí na úřadech může na základě požadavku klienta provádět
sociální pracovnice.



Základní sociální poradenství poskytuje sociální pracovnice.



Nákup věcí denní potřeby, pokud tak neučiní příbuzní, či jiná osoba, uskutečňuje podle
požadavků klientů jsou zajišťovány pracovníky v sociálních službách.
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VII. Doba klidu

Doba nočního klidu na obývacích pokojích je předpokládána od 22.00 do 6.00 hodin
následujícího dne.
V době nočního klidu nesmí být klienti rušeni s výjimkou nutnosti podání léků nebo
poskytnutí nutné péče.
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VIII. Pobyt klienta mimo Domov pro seniory

Klienti mohou opouštět DS Pyšely dle svých potřeb. Z důvodu provozních a zajištění
bezpečnosti je vhodné odchod oznámit službu konajícímu zaměstnanci a sdělit předpokládaný
čas návratu.
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IX. Návštěvy

Návštěvy v Domově pro seniory Pyšely mohou klienti přijímat denně s ohledem
k dennímu rytmu a vlastnímu režimu klientů.
K návštěvám jsou uzpůsobeny společenské prostory v zařízení (např. jídelna, vestibul
a společenské prostory na patrech), v letních měsících zámecký park s lavičkami.
Návštěvy mají zakázaný vstup do provozních místností, které nejsou k tomuto
účelu určené.
Návštěvy do pokojů klientů se uskutečňují po předchozím souhlasu klienta a za jeho
přítomnosti. Při návštěvě klientů na pokoji je vhodné, aby s návštěvou souhlasili i
ostatní klienti. Návštěvám se doporučuje, aby skříně klientů otvíraly pouze za
přítomnosti klienta.
Pokud je klient mimo zařízení (například pokud je hospitalizován) a rodinný
příslušník jde pro osobní věci klienta, návštěvu na pokoji klienta nahlásí manažerce
kvality sociálních služeb. V tomto případě rodinný příslušník otevírá skříň klienta
vždy za přítomnosti pracovníka DS Pyšely určeného manažerem kvality sociálních
služeb.
V době podávání stravy pracovníci DS Pyšely vyzvou návštěvy, aby pokoje i jídelny
opustily.
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X. Vyplácení důchodu
Klienti Domova pro seniory Pyšely mají možnost hradit náklady za ubytování, stravování,
příp. péči (fakultativně) hradit prostřednictvím:


hromadného výplatního seznamu od ČSSZ Praha 5



bezhotovostního převodu z bankovního účtu



složení úhrady v hotovosti v pokladně zařízení (tento způsob je nabídnut zpravidla
v případě, pokud je klient zbavený / omezený ve způsobilosti k právním úkonům
a opatrovník nemá jinou možnost než hradit úhradu v hotovosti)

Vyplácení zůstatku z důchodu při hrazení úhrad přes hromadný výplatní seznam


Česká správa sociálního zabezpečení zasílá důchody klientů hromadně na účet
Domova pro seniory Pyšely, který provádí z důchodů srážky úhrady za pobyt a stravu.
Klientovi zůstává v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
minimální zůstatek ve výši 15% z příjmu, z něhož je odečtena částka za odebrané
fakultativní služby, příp. za léky za uplynulý kalendářní měsíc



Zůstatek z důchodu se klientům vyplácí vždy každého 15. dne v měsíci. Připadne-li
tento den na sobotu, je zůstatek z důchodu vyplácen 14. dne v měsíci. Připadne-li
tento den na neděli, je zůstatek z důchodu vyplácen 16. dne v měsíci.



Zůstatky z důchodu se vyplácí v zařízení.



Zůstatek z důchodu vyplácí pokladní za přítomnosti sociální pracovnice.



Převzetí zůstatku z důchodu stvrzuje klient svým podpisem do hromadného seznamu
výplat.



Klienti mají možnost založení vkladní knížky u ČSOB, a.s. – divize Poštovní
spořitelna v Pyšelích. Na vkladní knížku mohou ukládat částky ze zůstatku z důchodu
a spořit. Klient, který je soběstačný, si může zajistit uložení hotovosti na vkladní
knížku sám, popř. vložení finančních částek na vkladní knížky zajistí pokladní
domova (především u imobilních klientů). V tomto případě klient obdrží stvrzenku
o vložení hotovosti na vkladní knížku.
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XI. Odpovědnost za škodu

Klient je povinen zapůjčené nebo svěřené věci řádně opatrovat, šetřit a chránit před zničením.
Prokázané škody způsobené úmyslným nebo nedbalých zacházením je povinen uhradit.
Ztrátu nebo poškození věcí ohlašuje klient ihned pracovníkům DS Pyšely.
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XII. Stížnosti
Každý klient má právo v případě, že není spokojen, podat připomínku či stížnost ke kvalitě
poskytovaných služeb.
Přání, podněty, připomínky a stížnosti lze podat:
ústně
písemně
anonymně
telefonicky
e-mailem
alternativní komunikací

Podávání přání, podnětů a stížností:
a) vzestupná zaměstnanecká linie (pracovníci oddělení ošetřovatelských či sociálních
služeb služeb, sociální pracovnice, manažeru kvality sociálních služeb, ředitelka
domova)
b) pro písemné stížnosti slouží i „Schránka přání, podnětů a stížností“, která je umístěna
v přízemí před vchodem do jídelny DS.
c) výbor klientů
d) přímý kontakt s ředitelkou domova
V zařízení je jmenovaná komise pro vyřizování připomínek, podnětů, stížností,
oznámení a petic klientů.
Pravidla pro podávání a vyřizování stížností klienta se vztahují na kvalitu nebo způsob
poskytování služby.
Poskytovatel přijímá stížnosti klientů jako možnost, jak udržet nebo zvýšit kvalitu služby
a zaručuje každému klientovi, že podání stížnosti nebude mít negativní vliv na další
poskytované služby.
Všichni zaměstnanci DS Pyšely jsou povinni zachovávat v případě stížnosti stěžovatele
mlčenlivost o totožnosti stěžovatele.
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Pokud nebude stížnost vyřešena podle představ stěžovatele nebo nebude souhlasit
s rozhodnutím komise zřízené pro vyřizování stížností, je možné předat věc k šetření
k vyššímu nadřízenému orgánu :
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence,
Charvátova 9
101 00 Praha 1,
tel. 236 001 111, tel. 236 004 100.
V případě, že ani s tímto rozhodnutím nebude stěžovatel spokojen, může se ještě obrátit na
nezávislý orgán s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti.
Nezávislý orgán:
Veřejný ochránce práv – ombudsman
Údolní 39
602 00 Brno
tel. 542 542 888, tel. 542 542 777
e-mail: podatelna@ochrance.cz
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XIII. Bezpečnostní předpisy

Klienti Domova pro seniory Pyšely se řídí a zachovávají bezpečnostní předpisy v rámci
BOZP, se kterými jsou při nástupu do domova seznámeni. Dále se řídí Domácím řádem a
platnými poplachovými směrnicemi.
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XIV. Závěrečná ustanovení

Tento písemný soubor informací o poskytované sociální službě nahrazuje písemný soubor
informací o poskytované sociální službě ze dne 9. 1. 2015, byl schválen ředitelkou Domova
pro seniory Pyšely a nabývá účinnosti dnem 19. 11. 2015.

vyhotovila:
Dana Buková
pracovník v sociálních službách

kontrolovala:
Mgr. Miluše Houfková
manažer kvality sociálních služeb

schválila:
PhDr. Jitka Plíšková
ředitelka DS Pyšely
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