Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. může
odmítnout uzavření smlouvy o poskytování
sociálních služeb pokud:
a) neposkytuje službu, o kterou osoba žádá
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí
sociální služby, o kterou osoba žádá
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí
sociální služby
• osoba
vyžaduje
ústavní
péči
ve
zdravotnickém zařízení
• osoba trpí infekční nemocí
• osoba se z důvodu duševní poruchy chová
tak, že by závažným způsobem narušovala
kolektivní soužití
d) osobě vypověděl poskytovatel téže sociální
služby v době kratší než 6 měsíců smlouvu z
důvodu porušování povinností vyplývajících ze
smlouvy

Cesta k nám
Cesta hromadnou dopravou
Z Litvínova zajíždí na Meziboří autobusová
hromadná doprava č. 23. Domov stojí
v bezprostřední blízkosti zastávky „Meziboří Penziony”. Domov se zvláštním režimem je nad
silnicí.

Domov sociálních služeb
Meziboří, p. o.

Cesta osobním autem
Na Meziboří na první křižovatce (1) pokračujete
rovně, po levé straně je Městský úřad. Silnice se
stáčí mírně doleva, pokračujete po hlavní (ulice
Okružní), po pravé straně je škola (2). Zhruba o sto
metrů dále přijíždíte k Domovu se zvláštním
režimem v ulici Okružní (3).

Okružní 104
435 13 Meziboří
IČO: 49872516

Jsme
členem
Asociace
poskytovatelů sociálních služeb
Více
informací
můžete
získat
na
www.ddmezibori.cz nebo nás můžete kontaktovat
na tel.: 476 748 218,
email: podatelna@ddmezibori.cz

Domovy se
zvláštním režimem
www.ddmezibori.cz

Domovy se zvláštním režimem

Cíle domovů se zvláštním režimem

Poskytované služby

Je pobytová sociální služba poskytovaná osobám
s chronickým duševním onemocněním, které mají
sníženou soběstačnost vlivem onemocnění typu
stařecké, Alzheimerovy demence a ostatními typy
demencí.

• Pečovat o svou novou domácnost podle své
volby a možností.
• Být v kontaktu s rodinou a osobami blízkými,
podporovat fungující rodinném zázemí.
• Smysluplně trávit volný čas zapojováním se do
volnočasových aktivit v domově i mimo něj.
• Využívat společenských kontaktů a veřejně
dostupných institucí ve městě a okolí.
• Poskytovat podporu, pomoc, péči a aktivizaci a
tím usilovat o zachování stávajících schopností,
dovedností, aby došlo k naplnění fyzických,
psychických, emocionálních, společenských či
duchovních potřeb osob.
• Poskytovat individuální péči, vycházející
z individuálního plánu, dle specifických potřeb
každého uživatele, jeho zájmů a cílů.
• V míře nezbytně nutné poskytovat podporu a
pomoc při vyřizování osobních záležitostí
(úředních,
zdravotních
–
zařizování
kompenzačních pomůcek).
• S ohledem na zdravotní stav vytvářet dostatek
různých podnětů k smysluplnému trávení
volného času (zájmové aktivity a aktivity
podporující paměť, pozornost, jazykové
schopnosti a techniky, prostorovou orientaci a
jemnou motoriku).
• Zapojit samostatně uživatele do kontaktů se
společenským prostředím prostřednictvím
sportovních, společenských a kulturních akcí.

• Poskytnutí ubytování (jednolůžkové nebo
dvoulůžkové pokoje)
• Poskytnutí stravy
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
• Sociálně terapeutická činnost
• Aktivizační činnost
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím

Cílová skupina
Osoby
s
diagnostikovanou
stařeckou,
Alzheimerovou a ostatními typy demence od 55 let
věku.
Do cílové skupiny nespadají osoby závislé na
návykových látkách a osoby s jiným typem
chronického duševního onemocnění (např.
schizofrenie, etylická demence).

Poslání Domovů se zvláštním režimem
Posláním Domova se zvláštním režimem je
poskytovat pobytové sociální služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost vlivem
chronického duševního onemocnění, které nejsou
schopny nadále setrvat ve svém dosavadním
přirozeném prostředí, a to ani s využitím terénních
či ambulantních forem sociálních služeb. Svou
činností podporujeme uživatele v soběstačnosti,
důstojném způsobu života a zachování
dosavadních společenských kontaktů, využívání
veřejně dostupných institucí, přirozených
vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a
podporujeme je při zapojení do společenského
života. Udržujeme jejich psycho – motorické
schopnosti.

Principy poskytování sociálních služeb
• Při poskytování sociálních služeb uplatňují
zaměstnanci tyto základní principy:
• Bezúhonnost
• Objektivita
• Odborná způsobilost
• Respekt k lidským právům s ke svobodné volbě
• Individuální plánování sociální služby
• Důvěra a mlčenlivost
• Flexibilní přizpůsobení

Ceník úhrad sociálních služeb
Aktuální ceník úhrad sociálních služeb je k
nahlédnutí v zařízení Domova nebo na
www.ddmezibori.cz.

