POKYNY PŘED POSKYTNUTÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY
DOMOV PRO SENIORY
Pokud zdravotní stav zájemce o sociální službu dovolí, měl by se přijet podívat na svůj nový domov.
Pokud to není možné, měli by se s prostředím našeho domova seznámit předem alespoň rodinní
příslušníci.
Klient k pobytu potřebuje:
-

-

občanský průkaz,
průkaz zdravotní pojišťovny,
průkaz ZTP, ZTP/P (pokud na něj máte nárok a máte vyřízený)
průkaz diabetika (pokud na něj máte nárok a máte vyřízený)
adresu a kontakt na svého ošetřujícího lékaře,
Léky - zásobu pravidelně užívaných léků, inzulínu, inzulínové stříkačky nebo inzulínové pero –
dostatečné množství na celou délku pobytu a přesný rozpis užívání, pokud uživatel trpí alergií
na léky nebo má jiné důležité informace - po zahájení poskytování sociální služby je nutno
sdělit zdravotní sestře,
Inkontinenční pomůcky (pokud používáte) – donést v dostatečném množství než poukaz na
tyto pomůcky vystaví registrující lékař,
Kompenzační pomůcky (pokud používáte) – brýle, naslouchadla, zubní protézy, francouzské
hole, berle, chodítka, invalidní vozíky, protézy, ortopedickou obuv aj.

Ošacení je vhodné označit našitím jmenovky, která je budoucímu uživateli zajištěna a předána
sociální pracovnicí, která jmenovky objedná. Jmenovka je barevně odlišena podle toho, kde je
uživatel ubytován – slouží k rozpoznání vlastníka prádla při praní v prádelně organizace. Na
jmenovce je celé jméno uživatele. Cena jedné přišívací vizitky činí 2,42 Kč, bez poštovného.
Nejmenší objednané množství je 50 ks. Je nutné si uvědomit, že jmenovky se objednávají u
dodavatele a budou uživateli sloužit po celou dobu pobytu. Případné zbylé jmenovky se použijí při
zakoupení nového ošacení nebo poškození či opotřebení jmenovky.
Protože se prádlo častým praním opotřebovává, je nutné šatník sledovat a doplňovat dle potřeby.
Toaletní potřeby si uživatel služby hradí ze svých financí (mýdlo, šampon, pasta, pokojové vůně,
apod.). Doplnění si obstarává uživatel sám (pokud je schopen), za podpory pracovníků sociální
služby, jinak příbuzní.
Do našeho domova si mohou uživatelé vzít ze svého domova věci jim milé a domov připomínající
(hodiny, vázu, obrazy, poličku, obrázek příbuzných v rámečku, polštářek). Většími kusy nábytku
(např. křeslo) lze pokoj dovybavit až po dohodě s poskytovatelem.
V případě zapojení si vlastního televizoru nebo rádia je uživatel povinen v souladu se zákonem č.
348/2055 Sb. platit koncesionářský poplatek.
Při zahájení poskytování sociální služby se donesené věci (oblečení, cennosti aj.) zapisují do šatní
karty (pokud s tím uživatel souhlasí), kde se zapisuje každá změna. Nově přinesené nebo
odnesené věci pak uživatelé nahlašují službu konajícímu personálu, který zápis provede. V šatní
kartě budou uloženy i zbylé vizitky pro označení věcí.
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Doporučujeme zvážit při zahájení poskytování sociální služby možnost obhospodařovaných financí
u sociálního pracovníka, a to u uživatelů, kteří nejsou schopni ani s naší podporou hospodařit s
penězi. Z těchto financí jsou hrazeny především doplatky za léky, pedikérka, kadeřnice, nákupy
podle přání uživatele. Každý výdaj je doplněn účtenkou.
Zahájením poskytování sociální péče nekončí péče rodinných příslušníků o uživatele, ale měla by
být navazována úzká spolupráce příbuzných s personálem, aby se nový uživatel mohl cítit
skutečně jako doma. Rodina je povinna okamžitě nahlásit sociálnímu pracovníkovi nebo
personálu jakoukoliv změnu týkající se jejich trvalého pobytu nebo čísla telefonu.

Kontaktní informace
Adresa:
Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace,
Pačlavice 6,
768 34 Pačlavice
Ředitel organizace:
Ing. Radek Jaroš
tel. 573372035, 602783270
e-mail: radek.jaros@obecpaclavice.cz
Vedoucí zdravotní péče:
Táňa Ščudlová
tel.: 573 372 012
e-mail: tana.scudlova@obecpaclavice.cz
Vedoucí přímé obslužné péče:
Irena Limberková
Tel.: 573 372 012
Email: irena.limberkova@obecpaclavice.cz
Sociální pracovníci:
Olga Dopitová DiS.
tel.: 573 372 012
e-mail: olga.dopitova@obecpaclavice.cz
Mgr. Petra Motalová
Tel. 573 372 012
Email: petra.motalova@obecpaclavice.cz
Další informace a materiály ke stažení:
www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz
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DOPORUČENÝ SEZNAM OSOBNÍCH VĚCÍ
Osobní vybavení přizpůsobte svým potřebám a zvyklostem, ročnímu období. Volte oblečení spíše
volnější, pohodlné, bavlněné.
Ošacení:
MUŽI

množství

Trenýrky
Pyžamo
Kapesníky
Ponožky, podkolenky
Košile
Bavlněné tričko
Kalhoty, tepláky
Svetr propínací
Župan
Společenský oděv
Domácí obuv
Ručník
Osuška
Deka
Polštářek
Ložní souprava
Prostěradlo na gumu

5 ks
4 ks
6 ks
5 párů
3 ks
3 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks

ŽENY
Spodní kalhotky
Noční košile
Kapesníky
Ponožky, punčochy
Svetřík, halenka
Bavlněné tričko
Domácí šaty, tepláky
Svetr propínací
Župan
Společenské šaty
Domácí obuv
Ručník
Osuška
Deka
Polštářek
Ložní souprava
Prostěradlo na gumu

množství
5 ks
4 ks
6 ks
5 párů
3 ks
3 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks

Dle ročního období: 2x boty, zimní bunda, čepice, rukavice, punčochy.
Toaletní potřeby:
Mýdlo, sprchový šampon, šampon na vlasy, hřeben, zubní pastu, kartáček na zuby, zrcátko, holicí
strojek + břity, pěnu na holení, nůžky na nehty apod. dle osobní potřeby a zvyklostí.
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