Domov pro seniory Věstonická
Služba DOMOV PRO SENIORY

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 aktivační péči
pro seniory. Domov poskytuje službu domov pro seniory pro
104 klientů a domov se zvláštním režimem pro 300 klientů.
Posláním služby Domov pro seniory
je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří z důvodu stáří
či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými
terénními službami sociální péče. Dodržujeme základní lidská práva, podporujeme aktivní přístup
k životu, který vychází z individuálního přístupu ke klientům, z individuálních cílů klientů
a umožňujeme důstojné dožití života.
Cílem služby Domov pro seniory je
1.
2.
3.
4.

Poskytovat klientům zázemí, pocit jistoty a bezpečí
Podporovat klienty v udržení soběstačnosti a samostatnosti
Pomáhat udržet sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli
Podporovat klienty, aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život
co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí. Umožnit důstojné dožití
života.

Cílová skupina
Služba je určena pro seniory:
- kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu,
- od 60 let výše,
- kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost
a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny
v domácím prostředí nebo jinými terénními službami sociální péče.
Poskytovaná služba je nabízena zájemcům z Jihomoravského kraje, případně zájemci, který má
ke kraji vztah (např. má v kraji příbuzné, rodiště).
Službu nemůžeme poskytnout











z důvodu nedostatečné kapacity domova,
osobám, které nesplňují cílovou skupinu,
osobám s demencí, Alzheimerovou demencí,
osobám, které vyžadují trvalou lékařskou ústavní péči,
nejsme schopni poskytnout kvalitní službu osobám nevidomým a osobám s vážným sluchovým
postižením,
osobám, které trpí akutní infekční, parazitární nebo pohlavní nemocí (TBC, žloutenka apod.),
osobám s mentálním postižením,
osobám s opakujícími se projevy agresivity a chováním znemožňujícím poskytování
bezpečných služeb a soužití s ostatními klienty (dle lékařského posudku),
kvalitní službu neumíme poskytnout alkoholikům v akutní fázi, osobám drogově závislým
a osobám se soudně nařízenou ochrannou léčbou,
zařízení nemůže splnit cíle žadatele v požadované kvalitě a rozsahu (požadavek vlastní dílny,
požadavek vlastního celodenního vaření atd.)



pokud o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytování téže
sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu porušování
povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady při poskytování sociální služby









Míra péče a podpory je poskytnuta přiměřeně. Nepřepečováváme. Snažíme se, aby byl klient
co nejvíce samostatný. Poskytované služby jsou pro klienta vyžádanou podporou v situacích,
kdy si sám neporadí. Úplnou péči poskytujeme pouze v situaci, kdy spoluúčast klienta není
možná.
Poskytovatel při poskytování sociální služby dbá, aby byla zajištěna a dodržována ochrana
práv klientů.
Individuální plánování služby, které vychází z možností, schopností a potřeb klienta. Každému
klientu jsou poskytované služby na základě dohodnutých osobních cílů a plánů, které jsou
pravidelně hodnoceny a upravovány dle aktuálních potřeb klientů.
Respektování volby klienta a uplatňování vlastní vůle.
Prezentace služby – seznamování veřejnosti s cíli a posláním služby (nástěnky, časopis
Domovníček, letáky, webové stránky).
Udržování sociálních vazeb – kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. (Klienti mají
možnost navštěvovat různé instituce, obchody, kulturní akce atd. dle svého uvážení. Spoje
a adresy institucí a obchodů jsou uvedeny na nástěnkách.)
Poskytovatel dostatečně informuje klienty i veřejnost o poskytované službě (nástěnky v DS,
webové stránky domova, letáčky).

Klientům nabízíme:










Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích.
Zajištění celodenní stravy.
Ošetřovatelskou péči a rehabilitační péči podle ordinace lékaře.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, podporu a nácvik soběstačnosti.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Podporu kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně
dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob).
Aktivizační činnosti.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Duchovní služby, zajištění prostor.

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.brnods.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 (jedna zastávka).
K zaparkování je možno využít parkoviště před domovem nebo v přilehlém sídlišti.

