CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMAŽLICE,
příspěvková organizace

DOMOV ČERNOVICE

„Pouze život,
který žijeme pro ostatní,
stojí za to.“
A. Einstein
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Poskytovaná sociální služba:
DOMOV PRO SENIORY
POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY:
Domov
pro
seniory
poskytuje
sociální,
ošetřovatelské
a zdravotní služby lidem starším 55 let, kteří potřebují pravidelnou
pomoc jiné osoby.
Podle osobních potřeb a schopností žadatelů jim umožňujeme formou
individuální podpory přiblížit se běžnému způsobu života. Chceme
zájemcům o naši službu umožnit klidné prožití jejich stáří. Nabízíme
služby s celoročním pobytem v prostředí obklopeném lesy v nově
rekonstruovaných bezbariérových pavilonech. Snahou všech našich
zaměstnanců je vytvářet domácí prostředí a chceme, aby se u nás
všichni cítili co možná nejlépe.

2

Poskytovaná sociální služba:
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální, ošetřovatelské a
zdravotní služby lidem ve věku nad 60 let se stařeckou a
Alzheimerovou demencí, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné
osoby.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVECH
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem se nacházejí v krásném
prostředí obklopeném lesy. V areálu domova je rozáhlý park s velkým
množstvím laviček k posezení a s nově rekonstruovaným jezírkem.
Ubytování:
Poskytujeme
ubytování pro
70 uživatelů
v Domově pro
seniory a pro
32 uživatelů
v Domově se
zvláštním
režimem.
Pokoje
v domově jsou
převážně
dvoulůžkové a
čtyři pokoje jsou jednolůžkové. Každý pokoj je barevně vymalován, postele
jsou elektricky polohovací, se zdravotními či antidekubitními matracemi.

Stravování:
Domov má svou vlastní
kuchyni. Příprava všech
jídel
je
zajišťována
pracovníky stravovacího
provozu.
Jídla
jsou
podávána v jídelně domova nebo na pokojích v tabletových kazetách dle
potřeb uživatele. Celodenní strava je zajištěna pětkrát denně /snídaně,
přesnídávka, oběd, svačina, večeře/. Připravujeme dietu racionální,
diabetickou a šetřící.
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Pokud máte zájem o umístění:
Je třeba si podat Žádost o sociální
pobytovou službu. Nedílnou součástí
žádosti je i Vyjádření lékaře o zdravotním
stavu žadatele.
Žádost musí být podána na oficiálním
formuláři, který lze dostat v kanceláři
domova nebo na internetových stránkách
www.cssdomazlice.cz .
Žádost musí být řádně vyplněna a vlastnoručně podepsána žadatelem.
Pokud žadatele zastupuje v právních úkonech jiná osoba (zákonný
zástupce), žádost podepisuje tato jiná osoba (zákonný zástupce). V tomto
případě je třeba doložit k žádosti fotokopii usnesení soudu či plné moci.
Pořadník žadatelů:
Každá žádost je zaevidována do pořadníku žadatelů. Vedeme zvlášť
pořadník žadatelů pro přijetí do Domova pro seniory a zvlášť pořadník
žadatelů pro přijetí do Domova se zvláštním režimem Žadatel je
z pořadníku vybírán na základě bodového konta. Hlediska, podle kterých se
udělují body:
1/ přiznaný příspěvek na péči
2/ věk žadatele
3/ trvalý pobyt v Plzeňském kraji
4/ držitel osvědčení dle zákona č. 255/1946 Sb. nebo zákona č. 170/2002 Sb
5/ umístění v LDN / u žadatelů bez přiznaného příspěvku na péči nebo s I.
či II. stupněm příspěvku na péči/
Jednání se zájemcem:
V případě, že se v Domově
uvolní místo a Vy jste
v pořadníku žadatelů první,
probíhá před samotným
přijetím
do
Domova
„Jednání se zájemcem o
sociální
službu“. Cílem
tohoto jednání je informovat
Vás o službách, které
poskytujeme, zjistit Vaše
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potřeby a dále zvážit, jestli je pro Vás tato služba vhodná.
Dále s Vámi dohodneme veškéré podrobnosti spojeném s nástupem
do Domova /jaké doklady a dokumenty budete k nástupu potřebovat,
doporučíme Vám, co vše si s sebou můžete do domova vzít atd./ A případně
domluvíme termín nástupu do Domova.
Pokud Vy jako žadatel nebudete
v současné době chtít do
Domova nastoupit, je možnost
nástup odmítnout. V případě
tohoto odmítnutí získáváte
mínusové body a tím se Vaše
žádost
dostane
níže
do
pořadníku žadatelů. Po půl roce
se Vám tyto mínusové body
vracejí zpět.
Takto můžete nástup odmítnout
dvakrát, při druhém odmítnutí
se však mínusové body nevrací
zpět.
Smlouva o poskytování sociálních služeb:
V den nástupu do Domova se uzavře
s novým
uživvatelem „Smlouva o
poskytování pobytové sociální služby“.
Ve smlouvě se dohodne především rozsah
poskytovaných služeb, jako je ubytování,
stravování, úkony péče, výše úhrady a
způsob jejího placení. Dále je uživatel
seznámen s Domácím řádem.
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Co Vás může zajímat
Je možnost být v Domově přihlášen k trvalému pobytu?
V Domově můžete být přihlášeni k trvalému pobytu. Se změnou trvalého
pobytu Vám pomůžou sociální pracovnice a administrativní pracovnice.
Přihlášení k trvalému pobytu není podmínkou pro přijetí do Domova. Záleží
pouze na Vás, zda se budete chtít přihlásit k trvalému pobytu či nikoliv.
Jak je to s návštěvami v Domově pro
seniory a v Domově se zvláštním
režimem?
Návštěvy v obou Domovech jsou časově
omezeny na dobu v letním období
(květen až září) od 6.00 – 21.00 hod a
v zimním období (říjen až duben) od
6.00 – 19.00 hod. V Domově se
zvláštním režimem se musí při příchodu
návštěva ohlásit personálu a v případě, že půjde s obyvatelem na
procházku, musí se opět s obyvatelem vrátit a návrat ohlásit.
Jak je to v Domově s lékařskou péčí?
Lékařskou péči zajišťujeme minimálně jednou týdně přímo v Domově, dle
potřeby jsme schopni zajistit přepravu a domluvit návštěvu k různým
specialistům a na různé druhy vyšetření a ošetření.
Pokud jsem umístěn v Domově, musím změnit svého praktického
lékaře?
Samozřejmě můžete zůstat i nadále zaregistrováni u svého původního
praktického lékaře. K zajištění většího pohodlí a kvůli obtížnosti přepravy
doporučujeme zaregistrovat se u praktického lékaře, který do Domova
pravidelně dojíždí.
Mohu mít v Domově svůj vlastní nábytek?
Ano, v Domově můžete mít svůj vlastní nábytek,
jako např. stolek, křeslo, fotky, obrázky, květiny,
komody atd. Důležité je se předem domluvit se
sociální pracovnicí Domova, jaký nábytek si do
Domova chcete vzít s sebou.
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Je možnost mít na pokoji svou vlastní televizi popř. rádio?
Ano, svou vlastní televizi může mít na pokoji každý obyvatel. Dále je
možnost využívat společnou televizi, která je
v jídelnách Domova / na pavilonu C
v suterénu, na pavilonu A a B v přízemí za
spojovacím krčkem/.
Můžu mít v Domově domácí zvířátka
/pejska, kočičku apod./?
Z provozních důvodů nelze mít v Domově
domácí zvířátka. Je ale možnost při návštěvě
příbuzných či známých vzít domácí zvířátka
s sebou /pejsci nesmí během návštěvy volně pobíhat po areálu Domova a
musí mít náhubek/.
Jak je to v Domově s praním prádla?
V areálu Domova je prádelna, která
zajišťuje praní, žehlení a drobné opravy
ložního i osobního prádla. Osobní
prádlo
je
diskrétně
označeno
nažehlovacím štítkem se jménem a
příjmením obyvatele. Důvodem tohoto
opatření
je,
aby
nedocházelo
k záměnám během rozvozu prádla.
Je možnost v průběhu roku pobývat mimo Domov?
Ano, samozřejmě. Pobyty mimo Domov, které jsou delší než jeden den, je
nutné ohlásit dva pracovní dny před
odjezdem službu konající sestře, aby bylo
možné zajistit dostatečné množství léků,
které dostane obyvatel s sebou a provést
odhlášení stravy. Při pobytu mimo Domov
na dobu kratší než celý den, je nutné
ohlásit odjezd jeden pracovní den předem
službu konající sestře.
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Je možnost se ubytovat v Domově jen na přechodnou dobu /např. po
dobu 14 dní/?
Bohužel přechodné pobyty v našem Domově nezajišťujeme. Tyto pobyty
poskytují denní a týdenní stacionáře. Sociální pracovnice Domova Vám
rády poskytnou informace a kontakty na tato zařízení, která se nachází
v Plzeňském kraji.
Pokud nechci mít u sebe na pokoji
finanční hotovost, je možná úschova atd.?
Sociální pracovnice Domova vedou tzv.
hotovostní depozita obyvatelů, na které si
mohou obyvatelé uložit finanční hotovost a
v případě potřeby si kdykoliv ve všední den
peníze vyzvednout. Veškeré pohyby na
hotovostních depozitech probíhají na základě
příjmových či výdajových dokladů. Vložit finanční hotovost na hotovostní
depozita může prakticky kdokoliv, avšak výběry finanční hotovosti
z hotovostních depozit může provádět pouze obyvatel a to na základě
stvrzení svým podpisem na výdajový doklad. V případě, že je obyvatel
zastoupen opatrovníkem na základě Listiny o ustanovení opatrovníka či je
zastoupen zmocněncem na základě Generální plné moci, může finanční
hotovost vyzvedávat opatrovník či zmocněnec, nebo pověří vedení domova
plnou mocí.
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Pokud mám bydliště jinde
než v Plzeňském kraji, mohu
si také podat žádost o
umístění?
Ano, i žadatelé, kteří mají
bydliště v jiném kraji než
Plzeňském,
si
žádost
o umístění mohou podat.

Jak je to s manželskými páry, mohou si žádost o umístění do Domova
podat společně a mohou spolu bydlet?
Manželské páry si žádost mohou
podat společně, ale každá žádost
bude posuzována individuálně
dle pravidel určení bodového
konta žadatelů /viz. str. 7 –
Pořadník žadatelů/.
Snahou
Domova je, aby manželé, pokud
to bude možné, nastupovali do
Domova společně.
Pokud chtějí manželé bydlet
spolu, snažíme se jim v tomto
ohledu
maximálně
vyhovět.
V některých případech nelze
předem zajistit, aby manželé
ihned po nástupu do Domova
bydleli společně.
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Představujeme personál
Organizační schéma Domova pro seniory
Organizační schéma Domova se zvláštním režimem

Všeobecná sestra
Vedoucí sociálního
a zdravotního
úseku

Pracovník v
sociálních službách

Sociální pracovník

PSS - volnočasové
aktivity

Pokladník

Údržbář

Vedoucí Domova Černovice

Domovník

Zásobovač

Kuchař

Pomocný kuchař

Pradlena

Uklízečka

Celý kolektiv zaměstnaců usiluje svojí prací o bezproblémový chod Domova, ve
kterém se jeho obyvatelé budou cítit spokojeně a bezpečně.
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Pracovníci v sociálních službách - PSS
Zajišťují základní ošetřovatelskou péči 24 hodin denně.
Zárověň
vykonávají
funkci
klíčových pracovníků, kteří úzce
spolupracují
s obyvateli
a
společně vytváří dle jejich zájmu
plán využití volného času.

Dle
potřeby
pomáhají
při
základních hygienických potřebách, zajišťují donášku stravy a
tekutin.
Spolupracují se zdravotní sestrou a
sociálními pracovnicemi v případě,
že se na ně obyvatel obrátí s osobním problémem.
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PSS – volnočasové aktivity
PSS – volnočasové aktivity se zaměřují především na aktivizaci a vyplnění
volného času obyvatelů Domova. Aktivizace je vždy přizpůsobena
zdravotnímu stavu, přáním a schopnostem daného obyvatele. Účast na
aktivitách zároveň napomáhá k lepší adaptaci obyvatel v Domově.
NABÍDKA AKTIVIT:
PRAVIDELNÉ AKTIVITY

NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY

Rukodělné činnosti

Slavení lidových zvyků a tradic

Cvičení

/Mikuláš, Masopust, Vánoce, Velikonoce,

Muzikoterapie

stavění Máje a pálení čarodějnic/

Promítání filmů

Hudební produkce živých kapel

Trénink paměti

Sportovní hry

Chvilka s knihou

Internetová kavárna

Chvilka s gramofonem

Opékání buřtů

Trénink chůze

Knihovna

Relaxační křeslo

Výlety

Mše svatá – 1 krát měsíčně

Akce Černovické dechohrátky
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Zdravotní sestry
Pracují v Domově 24 hodin
denně.
Edukací obyvatel Domova se
snaží o jejich zdravý životní
styl /např. dodržování diet
apod./.
Při
zhoršení
aktuálního
zdravotního stavu zajišťují
základní zdravotní péči.
Zdravotní sestry vykonávají
ordinaci praktického lékaře,
který ordinuje v Domově
jedenkrát týdně.
Psychiatrická lékařka dojíždí
do Domova tříkrát měsíčně,
oční lékář jedenkrát ročně.
V případě potřeby zdravotní
sestry zajišťují návštěvy obyvatel Domova u specialistů /např. zubní
ošetření, gynegologické ošetření, urologické ošetření a jiné/.
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Sociální pracovnice
Sociální
pracovnice
provádí jednání se
zájemcem o umístění
v Domově,
podává
veškeré informace o
Domově,
přijímá
žádosti
zájemců o
umístění
a
vede
evidenci těchto žádostí.
Věnuje se zájemcům
před
přijetím
do
Domova, napomáhá při
vyřizování
osobních
dokladů nutných při
nástupu, je přítomna v den nástupu. Sepisuje smlouvy o poskytování
sociálních služeb, poskytuje sociálně právní poradenství obyvatelům
Domova, napomáhá při vyřizování úředních i osobních záležitostí, zajišťuje
nákupy pro obyvatele, vede úschovu financí obyvatel a komunikuje
s rodinami a příbuznými obyvatel. Provádí evidenci a vyúčtování plateb
obyvatel za pobyt, stravu a příspěvek na péči. Spolupracuje s PSS při řešení
osobních problémů obyvatel a podílí se na vytváření individuálních plánů a
stanovení jejich osobních cílů.

20

21

Provozní zaměstnanci
Administrativa
Administrativní pracovnice vede
evidenci
majetku
Domova,
pokladní
deník,
evidenci
osobních ochranných pomůcek
zaměstnanců,
zprostředkovává
donášku
pošty
obyvatelům
Domova a jiné administrativní
činnosti.
Stravování
Domov má svou vlastní kuchyni. Celodenní strava je zajištěna pětkrát
denně /snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře/, připravujeme dietu
racionální, diabetickou, šetřící.
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Prádelna
Zajišťuje praní, žehlení a
drobné opravy osobního
prádla obyvatel a pracovních
oděvů zaměstnanců. Osobní
prádlo obyvatel i pracovní
oděvy zaměstnanců jsou
diskrétně označeny zaměstnanci prádelny. Označením
prádla se při praní a jakékoliv
manipulaci s ním brání jeho
záměně nebo ztrátě.
Úklid
V celém Domově je pravidelně
udržován pořádek a čistota.
Všechny pokoje, sociální
zařízení a společné prostory
jsou
denně
udržovány
uklízečkami „Domova“.
Údržba
Údržbu Domova zajišťuje
domovník a údržbář. Jde o práce v budovách Domova a v jeho rozsáhlém
parku, dále pak o drobné opravy podle potřeb obyvatel.
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Zajímavosti
Bazální stimulace
Neustále se snažíme zvyšovat
úroveň ošetřovatelské péče o
naše obyvatele, proto jsme
absolvovali základní kurz Bazální
stimulace.
Bazální stimulace je individuální
práce s jedincem, při které se
rozvíjí jeho vnímání, aktivita a
verbální komunikace pomocí
různých technik. Tyto techniky se
opírají zejména o příjemné
dotyky, které mají své určené
dráhy na těle. Jedinec tak získává
informace o svém těle, prováděné
techniky
mu
pomáhají
podporovat dýchání nebo příjemně
stimulují jeho tělo v různých, jemu příjemných, odpočinkových polohách
(tzv. poloha hnízdo či poloha mumie).
Ošetřovatelská péče je prováděna tak, aby byly podporovány stávající
schopnosti. Přizpůsobuje se věku a stavu jedince.
Metoda se využívá zejména pro lidi dlouhodobě upoutané na lůžku, pro
seniory s demencí, pro lidi po různých úrazech, ale také pro nedonošená
miminka.
Všichni zaměstnanci Domova, kteří přímo pečují o obyvatele, jsou
proškoleni v používání bazální stimulace, která se nám v praxi velice
osvědčila, a proto jsme se rozhodli pokračovat v nástavbovém kurzu.
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Černovické dechohrátky
Černovické dechohrátky jsou
jednou z největších akcí, které
Domov pořádá. Konají se již
pravidelně
na
sklonku
prázdnin, na přelomu srpna a
září.
Během jednoho dne se na podiu
vystřídá hned několik kapel,
které
pro
obyvatele
a návštěvníky přijeli zahrát
k poslechu i tanci.
Občerstvení je po celou dobu
Dechohrátek zajištěno formou
stánku. Každý si může koupit
to, na co má zrovna chuť, ať už
to jsou klobásky z udírny nebo
nějaká
ta
sladkost
či
pivíčko……
Historicky první Černovické dechohrátky byli spolufinancovány Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a pořádány ve spolupráci
s naším partnerským domovem v Německu: „Seniorheim Sankt Michael
Gschwendner GmbH z Rodingu“ , se kterým se pravidelně navštěvujeme.
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Kontakty:
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace
Domov Černovice
Černovice 25, 345 62 Holýšov

Web:
www. cssdomazlice.cz

Telefon:
379 431 118 – vedoucí Domova Černovice
379 431 109 – sociální pracovnice Domova Černovice
379 431 110 – sociální pracovnice Domova Černovice

379 412 712 – ředitelka Centra sociálních služeb Domažlice

Kdy jsme k zastižení :
Informace pro zájemce se podávají PO – PÁ od 8:00 do 14:00 hod.
ÚTERÝ od 8:00 do 17:00 hod.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
„Úsměv nestojí nic, ale udělá mnoho.
Obohacuje ty, jimž patří a neubírá těm,
kteří jej poskytují……“
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