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

Poslání Domova pro seniory 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.
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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
návštěvní hodiny
 zajišťování zdravotní péče (praktický lékař, odborní lékaři)
 zajišťování ošetřovatelské péče
 nabízení fakultativních služeb
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Cílová skupina

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.

V našem zařízení na základě pokynů zřizovatele
metodikou MHMP pro příjem nových klientů.

Cílovou skupinu tvoří senioři
od 60
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Zásady poskytování sociální služby
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 rovnoprávně

•

Standardizované pracovní postupy
průběh služby se řídí Standardy kvality sociálních služeb,
tzn. vnitřními pravidly, metodickými postupy, směrnicemi
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