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Poskytovaná sociální služba: 
Domov se zvláštním režimem pro osoby
s Alzheimerovou nemocí a jinými typy

demence

Standard č. 3 
AAK – Informace pro zájemce o službu



Informace pro zájemce Domova se zvláštním režimem pro osoby
s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí

v alternativní a augmentativní komunikaci

Poskytovatel:
Domovy sociálních služeb
Litvínov, p. o.
Se sídlem:
Zátiší 177, 435 42 Litvínov - Janov

Druh služby: Domovy se zvláštním režimem dle § 50
Forma: pobytová 24 hodin

  

Místo poskytnutí služby
Křížatecká 16, Litvínov - Janov, PSČ: 435 42

Celkem 37 klientů muži a ženy od 55 let 
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Muži a ženy, u kterých byla stanovena diagnóza Alzheimerova nemoc nebo jiný

typ demence od 55 let věku, kteří v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují

pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná

terénní služba nebo osoby blízké.

 + 

 

=> STOP

Tuto službu dle § 91 bodu 3 a § 49 bodu 1 zákona o sociálních službách
108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 36 neposkytujeme:
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Osobám  závislým  na  návykových  látkách  a  s jiným  typem  chronického
duševního onemocnění (např. schizofrenie, etylická demence).
Do této  cílové  skupiny  proto  nepatří  osoby,  jejichž  zdravotní  stav  vyžaduje
poskytnutí  ústavní  péče  ve  zdravotnickém  zařízení,  dále  pokud  osoba  není
schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

Cíle a poslání Domova se zvláštním režimem 4. oddělení: 

Termín „zvláštní  režim“  v  názvu služby  je  dán zákonem č.  108/2006 Sb.  o
sociálních  službách  a  určuje  cílovou  skupinu  klientů,  kteří  mají  specifické
potřeby vyplývající z jejich onemocnění.

Posláním Domova se  zvláštním režimem v Litvínově -  Janově je  poskytovat
osobám s Alzheimerovou nemocí  a  jinými typy demence pobytovou sociální
službu a péči s individuálním přístupem ke každému uživateli s ohledem na jeho
potřeby v důstojném prostředí.  Podporujeme uživatele k zachování,  popřípadě
rozvíjení jejich vlastních schopností a udržování kontaktu s okolím a rodinnými
příslušníky. 

Pobytová, časově neomezená služba. Toto oddělení je opatřené dveřmi, které se

otevírají čtyřmístným veřejně přístupným číselným kódem.

Individuální přístup

 Udržení kontaktu s okolím a rodinnými příslušníky

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
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 poskytnutí ubytování

19 x 1 lůžkový pokoj

9 x 2 lůžkový pokoj

 poskytnutí stravy



snídaně        svačina                     oběd        svačina                 večeře

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
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 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  

 Společenské prostředí

 sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti
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 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání 
osobních záležitostí

 zajištění zdravotní péče prostřednictvím zdravotnického zařízení

 zajištění ošetřovatelské péče prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají
odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
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 Základní cíle 

 Podpora k zachování popř. rozvíjení činností uživatele z běžného života.

 Podpora  svobodného vyjadřování  vlastních  názorů a  rozhodování  o  své
osobě – uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatele. 
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 Vytvoření  podmínek  pro  aktivní  trávení  volného  času  s ohledem  na
zdravotní stav uživatele. 

+
 Vytvoření  podmínek  pro  uspokojení  základních  (bio-psycho  sociálních)

potřeb uživatelů – jedná se především o potřeby tělesné, duševní, potřebu
lásky,  společnosti,  komunikace,  klidu,  pohody,  uznání,  respektu,
seberealizace. 

 Podpora kontaktů uživatele s ostatními uživateli domova, rodinou, přáteli.
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1. návštěva v Domově - Předání žádosti

Potřebné doklady:

 vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele
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 dotazník tělesných a smyslových schopností žadatele a monitoring denních
činností
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 rozsudek o omezení ve svéprávnosti (je-li žadatel omezen) a Ustanovení o
opatrovníkovi

 

 občanský průkaz = pro ověření totožnosti žadatele
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Postup v případě, kdy bude žádosti vyhověno:

Sociální šetření

U Vás doma  

Nebo ve zdravotnickém zařízení
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V případě  naplnění  kapacity  našeho  zařízení,  bude  Vaše  žádost  zařazena  do  pořadníku
čekatelů

ANO   +                        

V  případě  kladného  vyřízení  žádosti  nebo  uvolnění  místa,  budete  písemnou  (v  případě
uvedení  telefonního  kontaktu  v  žádosti  je  možno  i  telefonickou)  formou  obeznámeni  o
možnosti nastoupit do našeho zařízení a bude Vám navrhnut termín nástupu. V den nástupu
s  Vámi  sepíše  sociální  pracovnice  Smlouvu  o  poskytnutí  sociální  služby  (předat  vzor
v AAK)

Postup v případě, kdy bude žádost zamítnuta: STOP
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Může se stát,  že nebude v našich možnostech Vašim požadavkům vyhovět a
Vaše žádost o přijetí bude zamítnuta.

Jedná se o tyto případy stanovené zákonem o sociálních službách 108/2006
Sb.:

 poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s
ohledem na vymezení  okruhu osob v registru poskytovatelů  sociálních

služeb,  Není 

    

 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba
žádá,

STOP více jak 37 + 

 zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby,
vylučuje poskytnutí takové sociální služby

STOP

 

 V době do 6 měsíců klient porušil povinnost vyplývající ze smlouvy 
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Výpovědní důvody ze smlouvy:

1. Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu.
Výpovědní  lhůta  činí  2  měsíce  a  počíná  běžet  od  1.  dne  následujícího
měsíce po podání výpovědi, nebo k dohodnutému datu se souhlasem obou
smluvních stran.

                                                                      

2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

                                                                                                      
a) Jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy,

zejména zamlčí-li  výši  příjmu rozhodných pro stanovení úhrad za
základní služby (čl. VII, bod 9), nebo jeho změny a po opakovaném
nezaplacení úhrad a poplatků v daném termínu (čl. VII., bod 7).

b) Jestliže  klient  opakovaně  méně  závažným  způsobem  narušuje
kolektivní  soužití  a  porušuje  vnitřní  směrnice  a  Domovní  řád,
s  kterým  je  každý  klient  seznámen  při  uzavírání  smlouvy  a  je
k dispozici u sociálních pracovnic.
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c) Jestliže  klient  opakovaně  napadá  pracovníky  zařízení  (slovně  či
fyzicky) a snižuje jejich lidskou důstojnost.

d) Při  zhoršení  zdravotního  stavu  na  základě  vyjádření  lékaře  při
onemocněních,  která  jsou  v  rozporu  pro  umístění  v  domově  dle
Vyhlášky č. 505/2006 Sb., §36 odst. c) a přesně uvedené v cílové
skupině klientů.

Výpovědní lhůta ze strany poskytovatele činí 2 měsíce a počíná běžet od
1.  dne  následujícího  měsíce  po  doručení  výpovědi  klientovi
(opatrovníkovi), nebo k dohodnutému datu se souhlasem obou smluvních
stran.

        2 měsíce

Jestliže  bude  Vaše  žádost  zamítnuta  z  důvodů  výše  uvedených,  bude  Vám na  Vaši
adresu zasláno písemné oznámení s uvedením důvodu zamítnutí.

STOP                              
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Osobní vybavení klienta

Pokoj je vybaven

Klient si může vzít z domova
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Klient obdrží číslo pro možnost praní prádla v prádelně číslo XY

Smlouva o poskytnutí sociální služby:

V AAK celý obsah

                                                            

         1x klient                1x poskytovatel
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Individuální plán klienta:

Osobní cíle vycházející z prvotního jednání se zájemcem o službu

Klíčový pracovník:

Po nástupu do zařízení Vám bude přidělen klíčový pracovník. Tento pracovník
pro Vás bude kontaktní osobou, která si bude iniciativně všímat Vašich potřeb a
spokojenosti  a  bude  hájit  Vaše  zájmy.  Klíčový  pracovník  bude  Vaším
prostředníkem, důvěrníkem a možná se stane Vaším přítelem. Pro první chvíle
Vám bude klíčový pracovník přidělen. Může se stát, že si při svém pobytu v
zařízení  oblíbíte  jiného  pracovníka,  s  kterým  si  budete  více  rozumět.  V
takovémto případě máte proto možnost požádat o změnu klíčového pracovníka.
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Stížnosti

   

    

Úhrada za pobyt:

Klient je povinen zaplatit úhradu nákladů za stravu a ubytování v částce:

Normální strava + 1 L pokoj

 

                                                      +                                 =

                                                 

11 400,- Kč/měsíčně

Stanovená úhrada zahrnuje náklady:

a) za stravu normální, které činí 170,- Kč denně
b) za ubytování 1 L pokoj, které činí 210,- Kč denně

21

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiftsmY85DLAhXLwBQKHU_wCSMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zamky-nemec.cz%2Findex.asp%3Fmenu%3D710&bvm=bv.115277099,d.bGs&psig=AFQjCNHxtFSwl4nXcBXtP_QlzdtcnZzBPg&ust=1456420428670716


Normální strava + 2 L pokoj

+ =

11 100,- Kč/měsíčně.

Stanovená úhrada zahrnuje náklady:
c) za stravu normální, které činí 170,- Kč denně
d) za ubytování 2 L pokoj, které činí 200,- Kč denně

Diabetická strava + 1 L pokoj

 
+               +                       = 
               
                                                 

11 400,- Kč/měsíčně.

Stanovená úhrada zahrnuje náklady:
e) za stravu diabetickou, které činí 170,- Kč denně
f) za ubytování 1 L pokoj, které činí 210,- Kč denně

Diabetická strava + 2 L pokoj

+ =

11 100,- Kč/měsíčně.

Stanovená úhrada zahrnuje náklady:
g) za stravu diabetickou, které činí 170,- Kč denně
h) za ubytování 2 L, které činí 200,- Kč denně
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Normální strava + jednolůžkový pokoj                                                  11 400,0 Kč 
Normální strava + dvoulůžkový pokoj                                                11 100,0 Kč 
Diabetická strava + jednolůžkový pokoj                                                  11 400,0 Kč 
Diabetická strava + dvoulůžkový pokoj                                                11 100,0 Kč 

Klient, který je příjemcem příspěvku na péči,  je povinen zaplatit za poskytovanou péči za
kalendářní měsíc, částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.

Kontakt: 
Tel.: 476 742 042, 733 121 828, 778 493 698 
pracoviště Křížatecká čp. 16, Litvínov – Janov
e-mail: dss@dsslitvinov.cz

Historie dokumentu: 1. verze 17. 6. 2016

Aktualizace dokumentu: v Litvínově – Janově dne: 23. 1. 2018; 4. 8. 2020, 16. 1. 2022

Zpracovala: Mgr. Magdaléna Hejlová – vedoucí sociálního úseku ___________________

                      Michal Brožovič - vedoucí oddělení DpS1 a DpS3 ______________________

Schválil: Ing. Vladimír Vopelka ____________________________
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