Domov pro seniory Věstonická
Služba DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Domov pro seniory Věstonická, příspěvková
organizace, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno je
pobytové zařízení sociální péče, které poskytuje
celoroční ubytování, celodenní stravování,
ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro
seniory. Domov poskytuje službu domov pro seniory
pro 104 klientů a domov se zvláštním režimem pro
300 klientů.
Posláním služby Domov se zvláštním režimem
je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené
prostředí občanům, kteří z důvodu onemocnění
stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na
pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí
nebo jinými službami terénní péče. Podporujeme klienty v soběstačnosti a samostatnosti,
podle jejich individuálních možností a schopností a umožňujeme jim důstojné dožití života.
Cíle služby Domov se zvláštním režimem:
1. Poskytnout klientům zázemí, pocit jistoty a bezpečí.
2. Zjišťovat a udržovat individuální schopnosti a dovednosti klientů a v rámci individuálních
plánů sledovat jejich vývoj.
3. Udržet sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli.
4. Umožnit důstojné dožití života.
Naplňování cílů:
1. V domově je nepřetržitá služba. Klient má možnost obrátit se na pracovníka na oddělení.
Klient, který nemůže chodit, má v dosahu zvonek na přivolání personálu.
2. Ve spolupráci pracovníků přímé péče, ergoterapie a rehabilitace se snažíme, aby si
klienti udrželi co nejdéle samostatnost při jídle, oblékání, použití toalety apod.
Respektujeme ale zároveň jejich schopnosti a individuální potřeby.
3. V domově pořádáme akce, na které zveme i příbuzné a známé našich klientů. V rámci
osvěty zdůrazňujeme příbuzným nutnost návštěv i u klientů s poruchou paměti.
4. Pečujeme o klienty tak, aby dny prožívali v klidu, v pohodě, v čistotě, v příjemném
prostředí, aby byly uspokojovány jejich základní potřeby a bylo k nim za každé situace
přistupováno s úctou.
Cílová skupina
Služba je určena pro osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou nebo ostatními typy
demencí, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního
důchodu od 55 let výše a které v důsledku onemocnění mají sníženou soběstačnost
a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna
členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Tyto osoby mohou být
omezeny ve svéprávnosti – pro rozhodování o druhu a způsobu poskytování služeb je
v tomto případě soudem stanovený zástupce.
Poskytovaná služba je nabízena v rámci Jihomoravského kraje, případně zájemcům, kteří
mají ke kraji vztah (mají zde příbuzné, rodiště).
Službu nemůžeme poskytnout:
 z důvodu nedostatečné kapacity domova
 osobám, které nesplňují cílovou skupinu
 osobám, které vyžadují trvalou lékařskou ústavní péči
 osobám, které vyžadují celodenní osobní asistenci








osobám, které trpí akutní infekční (TBC, žloutenka apod.), parazitární a pohlavní nemocí
nevidomým a neslyšícím osobám
osobám s mentálním postižením
osobám drogově závislým
službu neumíme poskytnout alkoholikům v akutní fázi nemoci
pokud o službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytování téže
služby (z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy) v době kratší než
6 měsíců před touto žádostí

Zásady při poskytování sociální služby
 Přiměřená míra péče a podpory – poskytované služby jsou pro klienty vyžádanou
podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze
v situacích, kdy spoluúčast klienta není možná.
 Dodržování práv klienta – poskytovatel dbá na to, aby byla zajištěna ochrana práv
klienta.
 Individuální přístup ke klientovi – každý klient má poskytované služby na základě
dohodnutých osobních cílů a plánů, které jsou pravidelně hodnoceny a přizpůsobovány
aktuálním potřebám klienta.
 Při poskytování služby směřujeme k zapojení klienta do života domova a podporujeme
ho v kontaktech s vnějším prostředím, rodinou, přáteli, atd.
 Transparentnost při poskytování služby – informujeme veřejnost o poskytované službě
(nástěnky, webové stránky, časopis, letáčky). Informace o životě v domově také
příležitostně prezentujeme ve „Vinohradském zpravodaji“, časopisu „Domovníček“,
časopisu „Sociální služby“, v deníku „Rovnost“
Klientům nabízíme
 ubytování v jednolůžkových a vícelůžkových pokojích
 celodenní stravu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 ošetřovatelskou a zdravotní péči a sociální služby
 duchovní služby, zajištění prostor
 individuální i skupinové aktivity
 podporu a nácvik soběstačnosti a sociálně terapeutické činnosti
 podporu přirozených sociálních vztahů a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 podle zájmu uživatelů zabezpečujeme kadeřnické, holičské, pedikérské služby a drobné
nákupy
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kontakt:
Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Věstonická 4304/1, 628 00 Brno
Telefon: 544 121 511, Fax: 544 121 598, E-mail: info@dsves.brno.cz, www.ves.brno.cz
Základní informace lze získat telefonicky na tel. č. 544 121 566, 544 121 568 (po – pá 7:00
– 15:30 hod.). Na stejných telefonních číslech si lze dohodnout schůzku a prohlídku
domova (pondělí a středa 8:00 – 16:00 hod.).
Jak nás najdete
V těsné blízkosti domova jsou dostupné dvě zastávky MHD:
 Malá Klajdovka – ze Staré osady autobus č. 58, 78, bezbariérový autobus č. 82
 Čejkovická - z Mendlova náměstí trolejbus č. 25, 26
- z Hlavního nádraží tramvaj č. 8 – zastávka Novolíšeňská, přestup na
trolejbus č. 25 nebo 26 (jednu zastávku).
K parkování vozů je možno využít parkoviště v areálu domova.
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