Vážený pane, vážená paní,
následující text Vám přibližuje základní informace o Domově odpočinku ve stáří v Dolní
Moravici.
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Domov odpočinku ve stáří, Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově patří mezi organizace,
jejichž zřizovatelem je církev.
Pobytová služba Domova odpočinku ve stáří se nachází v klidné obci Dolní Moravice a
registruje tři sociální služby – Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Týdenní
stacionář.
Domov pro seniory je určen lidem ve věku od 65 let.
Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění – osoby s Alzheimerovou
chorobou a ostatními typy demence.
Týdenní stacionář poskytuje službu seniorům, osobám s chronickým duševním onemocněním,
ve věku od 65 let, kteří potřebují pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů péče a
sebeobsluhy a kteří chtějí zkombinovat péči v pobytovém zařízení s pobytem v domácím
prostředí.
Výjimečně můžou být služby Domova odpočinku ve stáří poskytnuty lidem v předseniorském věku, konkrétně ve věku od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Pozn.: V září 2017 došlo ke změně věkové kategorie (27 - 64 let), kdy byla služba poskytována
výjimečně lidem ve věku od 40 let. Byla posunuta věková kategorie. Výjimečně mohou být
poskytovány služby lidem ve věku, od 50 let, viz text výše.
Sociální služby Domova odpočinku ve stáří jsou poskytovány nepřetržitě.
Postup při vyřízení žádosti:
Po doručení Vaši žádosti, spolu s vyjádřením lékaře, bude žádost posouzena pracovním
týmem. Do 30 dnů od posouzení žádosti, bude žadatel či osoba, která jedná v zájmu žadatele
o stavu žádosti informována. V případě plně obsazené kapacity bude žádost zařazena do
evidence žadatelů o službu (pořadníku). Pokud nebyly žadateli nebo osobám, jež v zájmu
žadatele jednají, sděleny informace o službách Domova odpočinku, již při předání žádosti
(žadatel zaslal žádost bez prvotního kontaktu) budou mu sděleny informace při následném
kontaktu ohledně stavu žádosti.
V době kdy se uvolní místo, a žádost je vybrána dle kritérií pro výběr žadatele o službu, je po
předchozí domluvě provedeno sociální šetření. Během šetření pracovníci seznamují žadatele a
ty kdo v jeho zájmu jednají s informacemi o Domově odpočinku ve stáří, konkrétní služby
víra žadatele, není kritériem k přijetí, žadatel může uznávat jakoukoliv či žádnou víru, jedná
se o citlivý údaj žadatele
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zjišťují míru schopností a dovedností. Při jednáních mají žadatelé, nebo osoby jednací
v zájmu žadatele (zpravidla rodinní příslušníci) možnost obdržet vnitřní pravidla dané sociální
služby (výtah těchto pravidel je předán již informačním balíčku), a Smlouvu k prostudování.
Žadatelé, rodinní příslušníci, osoby jednající v zájmu žadatele mají možnost si Domov osobně
prohlédnout a to od pondělí do čtvrtku od 8 do 14 hod., v pátek od 8 do 10 hod. V době
víkendových dnů je možné si Domov také prohlédnout, za pomocí pracovníků v přímé práci,
manažerka ani sociální pracovnice nejsou o víkendových dnech přítomny. V případě osobních
schůzek doporučujeme předchozí domluvu, z důvodu možné nepřítomnosti v Domově (účast
na vzdělávání, stáži, poradách, sociálním šetření, z důvodu čerpání dovolené apod.).
Žadatelé, rodinní příslušníci, osoby jednající v zájmu žadatele mají možnost informovat se
osobně, telefonicky, emailem.
Mezi základní poskytované činnosti patří:










Poskytnutí ubytování
Poskytnutí stravy
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Sociální poradenství

Domov odpočinku ve stáří Vám může také nabídnout fakultativní služby, jako např.







Zajištění obědů pro návštěvy
Nákupy
Pedikúra
Kadeřnice
Masáže
Kopírování písemností, spojení služebním telefonem

Domov odpočinku ve stáří úzce spolupracuje se sesterskými terénními a ambulantními
službami z Rýmařova.
Domov jakožto organizace, zřizovaná církví má také svůj spolupracující sbor, je jím farní
sbor ČCE (Českobratrská církev evangelická) v Olomouci.
Domov odpočinku ve stáří se také snaží o zapojení rodinných příslušníků do poskytované
péče (doprovod uživatel k lékaři, na výlety, zajištění osobních záležitostí uživatelů apod.)
Domov také nabízí pro uživatele služeb pravidelné aktivity, různé kulturní a společenské akce
jako jsou např. cvičení paměti, společenské hry, besedy Městského Muzea Rýmařov, Vánoční
a Velikonoční bohoslužby, besídky dětí z okolních ZŠ a MŠ při různých příležitostech.
Duchovní péče uživatelů služeb je zajišťována prostřednictvím římskokatolických bohoslužeb
a dále také návštěv pastorační pracovnice z partnerského sboru ČCE Olomouc.
V případě jakéhokoliv dotazu, nás neváhejte kontaktovat.

