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Údaje o změnách: 

Článek Datum 
Provedl – 
jméno 

Popis provedených hlavních změn oproti předchozímu vydání 

2.2.1 1.4.2014 Bc. Magdalena 
Stodolová 

Zcela odstraněno 

3. 1.4.2014 Bc. Magdalena 
Stodolová 

Jednotlivé cíle byly již naplněny – zůstal definován pouze obecný cíl 

5. 1.4.2014 Bc. Magdalena 
Stodolová 

Upraveno rozdělení poskytovaných služeb 

2.1 19.2.201
5 

Bc. Magdalena 
Vinklerová 

Revize celého textu 

2.2 19.2.201
5 

Bc. Magdalena 
Vinklerová 

Byl přidán vstupní věk a definice cílové skupiny byla upravena dle §49 ZSS 
 

3. 19.2.201
5 

Bc. Magdalena 
Vinklerová 

Revize celého textu – byl stanoven nový cíl služby 

4. 19.2.201
5 

Bc. Magdalena 
Vinklerová 

Revize celého textu – sloučení či odstranění jednotlivých bodů 

 1.5.2022 Bc. Miroslava 
Šiváková 

Revize celého textu 

 

Záznamy o seznámení pracovníků s obsahem výtisku tohoto dokumentu1: 

Seznámen – jméno 
Datum 
seznámení Podpis Seznámen – jméno 

Datum 
seznámení Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
1 Vedoucí pracovník seznámí s obsahem dokumentu všechny osoby dle rozdělovníku. Seznámení osob je realizováno buď 

samostudiem, nebo formou instruktáže. 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 ÚČEL 

Domov seniorů Drachtinka má povinnost srozumitelně informovat o druhu, místě, cílech a 

okruhu osob. Tyto informace jsou důležité pro zájemce o sociální službu, uživatele, rodinné 

příslušníky, veřejnost i zřizovatele. Smyslem je orientace při vyhledávání vhodné služby. 

 

1.2 ROZSAH PLATNOSTI 

Tento dokument je závazný pro všechny pracovníky, zaměstnance, stážisty a dobrovolníky 

Domova seniorů Drachtinka, pro uživatele a zájemce o sociální službu i širší veřejnost. 

1.3 NÁVAZNOSTI DOKUMENTACE 

Veřejný závazek vychází: 

o ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“),  

o prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách (dále jen „vyhláška“), 

o ze standardů kvality sociálních služeb. 

  

1.4 DEFINICE A POJMY 

• Poslání shrnuje, proč Domov seniorů Drachtinka existuje, kam směřuje, čeho a 

jakým způsobem chce dosáhnout. 

• Cíl je výsledek toho, co děláme nebo chceme dělat. 

• Cílová skupina (okruh osob) je charakteristika a výčet okruhů osob, pro které je 

sociální služba domov pro seniory určena, popř. komu není služba určena. 

• Zásady (principy) sociální služby vyjadřují a zachycují hodnoty, kterými se řídí 

pracovníci při práci s uživateli a při poskytování služeb. 

• Veřejný závazek (základní prohlášení organizace) – vymezení poslání, cílové 

skupiny, cílů služeb a principů, který je v souladu s principy kvality. 

 

2. POSLÁNÍ  

Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat ubytování, stravování, a 

celodenní podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu 

věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit 

v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo jiných služeb.  
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3. CÍLOVÁ SKUPINA  

Sociální služba domov pro seniory je určena pro osoby:  

• především pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci 

Mikroregionu Hlinecko,  

• zejména starším 60 let,  

• nebo pro osoby zdravotně postižené od věku 44 let do dovršení věku 46 let s 

diagnózou amyotrofická laterální skleróza, 

• které o poskytované služby mají zájem a s poskytovanými službami svobodně 

souhlasí, 

• které potřebují každodenní nepřetržitou individuální podporu, pomoc a péči v rozsahu 

nabízených služeb v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání 

a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobních 

aktivit a záležitostí,  

• kterým péči nelze zajistit terénními nebo ambulantními sociálními službami v 

domácnosti  

• kterým hrozí riziko sociální izolace,  

• které nevyžadují celodenní intenzivní zdravotnickou péči.  

 

Kapacita služby je 87 lůžek. 

 

3.1 VYLOUČENÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY   

Smlouva o poskytování sociální služby nemůže být uzavřena, pokud:   

• zájemce žádá o druh sociální služby, kterou organizace neposkytuje,  

• zájemce nepatří do cílové skupiny vymezené posláním, tzn., že soběstačnost 

zájemce není snížena do takové míry, aby nemohl žít doma ani s pomocí rodiny 

či pečovatelské služby, zájemce potřebuje službu s nižší intenzitou či jinou 

strukturou podpory, situace zájemce nevyžaduje pravidelnou pomoc, zájemce 

není ve věkové skupině určené posláním atd.,  

• organizace nemá dostatečnou kapacitu,   

• zdravotní stav zájemce vyžaduje péči zdravotnického zařízení,   
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• zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní 

infekční nemoci,   

• chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem 

narušovalo kolektivní soužití, 

• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl DsD v době kratší 

než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z 

důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.  

4. CÍL 

Cílem Domova seniorů Drachtinka je: 

• zajištění bezpečného a klidného bydlení v příjemném prostředí, 

• podpora a péče v oblastech životních potřeb směřující k zachování či zlepšení 

stávající samostatnosti, 

• zajištění důstojného života, 

• udržení a zprostředkování kontaktu s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností.   

 

5. ZÁSADY (PRINCIPY) SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

• Základní sociální poradenství – každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí 

základního sociálního poradenství vedoucího k řešení jejich nepříznivé sociální 

situace. 

• Ochrana lidských práv a svobod – ochrana práv klientů DsD je zajišťována 

zejména v souladu s Listinou základních práv a svobod.   

• Humanita a podpora lidské důstojnosti – zaměstnanci respektují v maximální 

možné míře základní lidská práva, vlastní vůli, rozhodnutí klienta a lidskou důstojnost. 

Chovají se ke klientům s respektem a úctou k jeho osobnosti za každé situace.  

• Individuální přístup – zaměstnanci poskytují pomoc a podporu na základě 

aktuálních individuálních potřeb. 

• Podpora samostatnosti a soběstačnosti – zaměstnanci na klienta působí aktivně, 

podporují jej v samostatnosti, s ohledem na udržení a aktivní podporu maximální 

možné míry jeho samostatnosti poskytují péči pouze v úkonech, které klient nezvládá 

vlastními silami, snaží se zajistit, aby se jeho život v domově přibližoval běžnému 

způsobu života vrstevníků. 
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• Respektování práva volby – klient má právo rozhodovat o svém životě a způsobu 

poskytování sociální služby a v tomto směru je podporován.  

• Sociální začleňování a prevence sociálního vyloučení – zaměstnanci podporují 

klienta v kontaktu s dalšími klienty, jeho blízkými i veřejností. 

• Partnerský přístup – zaměstnanci organizace zajišťují činnosti sociální služby ve 

spolupráci s klientem, jeho blízkými a dalšími institucemi s respektem ke klientově 

osobnosti a jeho životní cestě.  

• Ochrana soukromí a důvěra – zaměstnanci dbají na ochranu soukromí klientů, 

snaží se jim navodit pocit bezpečí a důvěrného prostředí, ve kterém se budou klienti 

cítit dobře.  

• Kvalita – poskytovatel dbá na to, aby byly služby poskytovány v náležité kvalitě. 

• Multidisciplinární práce – o klienta pečují zaměstnanci z různých profesí, kteří 

společně zajišťují komplexní odbornou péči. Zaměstnanci si uvědomují důležitost 

týmové spolupráce a vedení organizace tuto spolupráci podporuje.   

• Odbornost pracovníků – v organizaci pracují zaměstnanci, kteří mají dosaženou 

potřebnou odbornost k výkonu své pracovní pozice. Zaměstnanci organizace se 

průběžně vzdělávají. Účastní se vzdělávacích seminářů, konferencí a školení 

zaměřených na práci v sociálních službách.  

 

6. DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 Domov seniorů Drachtinka poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách (dále jen ZSS) ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 

ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. domov pro seniory dle 

ustanovení § 49 ZSS, naplňuje standardy kvality sociálních služeb a trvale na zvyšování 

kvality pracuje. Poskytování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou a s 

provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací.  

Sociální služba je poskytována 24 hod. denně, 365 dní v roce, odborným a kvalifikovaným 

personálem.  

 Základní činnosti poskytovaných sociálních služeb jsou:  

a) poskytování ubytování formou celoročního pobytu, včetně péče o osobní a ložní prádlo,  

b) poskytnutí celodenní stravy,  
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c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

f) sociálně terapeutické činnosti,  

g) aktivizační činnosti,  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

  

V legislativním rámci poskytujeme tento rozsah úkonů základních činností:  

a) poskytnutí ubytování:  

• ubytování,  

• úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  

b) poskytnutí stravy:  

• zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

• pomoc při úkonech osobní hygieny,  

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

• pomoc při použití WC,  

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

• pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  

• pomoc při podávání jídla a pití,  

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

• podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

f) sociálně terapeutické činnosti:  

• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 

osob, 

g) aktivizační činnosti:  

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
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• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností,  

• volnočasové a zájmové aktivity  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí:  

• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

 

 

Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: 

• zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající zdravotnímu stavu. Zdravotní péče je 

poskytována na základě indikace lékaře, 

• Zprostředkování lékařské péče (praktický lékař, psychiatr, klinický logoped, ošetření 

chronických ran – chirurg, nutriční specialista, léčbu bolesti aj.), 

• Poskytování aktivizačních činností klientům (např.: nácvik chůze, bazální stimulace, 

masáže aj.), 

• Úschovu a financí a drobných cenných věcí, 

• Fakultativní činnosti dle platného ceníku. 

 

 
 


