D o m ov p r o s e n i o r y S l o u p n i c e
příspěvková organizace
Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SLOUPNICE
Odpočinek ve stáří pro klienta i pečující rodinu
Pobytová odlehčovací služba je určena seniorům
a osobám s chronickým onemocněním, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního
stavu, o které je jinak pečováno v jejich domácím
prostředí.
Cílem služby je umožnit pečujícím osobám čas
na nezbytný oddych. Služba je určena především občanům
s trvalým pobytem v obci Sloupnice a v Pardubickém kraji
a je poskytována osobám od 55 let věku. Služba je
poskytována na časově omezenou dobu, nejdéle po dobu 3 měsíců.
UBYTOVÁNÍ nabízíme v 1. patře přístavby hlavní budovy ve dvoulůžkovém
a třílůžkovém pokoji. Pokoje jsou přístupny po schodišti do 1. patra nebo výtahem.
Koupelna a sociální zařízení jsou společné v prostoru přístavby. Každý klient má
k dispozici lůžko, noční stolek, skříň,
poličku a lampičku.
Může využívat společenský prostor s TV
v 1. patře, návštěvní místnost v přízemí,
zahradu, kapli.
STRAVOVÁNÍ pro klienty je standardem
domácí stravy, kterou pracovníci kuchyně
připravují v kuchyni domova. Klientům podáváme pět jídel denně ve společné jídelně
na oddělení, v případě potřeby na pokoji klienta. Pracovníci kuchyně připravují též
dietní
stravu
(diabetickou,
žlučníkovou,
šetřící,
nemléčnou,
pro
dialyzované
klienty)
a stravu speciálně upravenou (např. mletou). Pro individuální potřeby je možné využít služeb nutriční terapeutky.
Poskytujeme tyto ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
SLUŽBY PÉČE poskytujeme klientům odpovídající jejich zdravotnímu stavu po dobu 24 hodin denně. Ty jsou
založeny na vykonávání základních smluvených činností podle plánu, který je s klientem sestaven podle jeho
potřeb a schopností. Ve vážných případech je poskytnuta první pomoc všeobecnou sestrou ze služby domova
pro seniory a následně přivolána záchranná služba.
PODMÍNKY PŘIJETÍ:
• žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz. pro koho je služba určena),
• podání žádosti o sociální službu včetně lékařské zprávy.

Ceník služeb a podrobnější informace naleznete na našich internetových stránkách
www.ddsloupnice.cz
nebo telefonicky u našich sociálních pracovnic na čísle 465 549 037.
Ve Sloupnici dne: 7. ledna 2021

