Název poskytovatele
Název služby
§
Působnost služby

Sociální služby Libina, příspěvková organizace
Domov se zvláštním režimem
50
Olomoucký kraj

1. Veřejný závazek
a. Poslání
Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem je poskytování potřebné podpory a
pomoci uživatelům ve věku od 50 let s chronickým duševním onemocněním a seniorům se
stařeckou a ostatními typy demencí při zachování jejich soběstačnosti, funkčních sociálních vazeb a
péče v důstojném prostředí Sociálních služeb Libina.
b. Cíle
1. Podpora zachování kontaktů s blízkými osobami uživatele a spolupráce s nimi
2. Poskytování služby vzdělaným a motivovaným personálem
3. Pravidelná aktivizace uživatelů služby vedoucí k zachování jejich soběstačnosti, rozvoji jejich
dovedností a seberealizaci
4. Zabezpečení kvalitní ošetřovatelské péče a bezpečného a důstojného prostředí pro uživatele
služby
c. Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není)
Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu chronického duševního onemocnění,
osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
1. osoby s chronickým duševním onemocněním
2. osoby se stařeckou demencí + ostatní typy demencí
Věková kategorie:
dospělí (50-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)
Služby nejsou určeny osobám z cílové skupiny, jež se dále vyznačují:
1. osobám s těžkou demencí, které jsou zcela imobilní vyžadující 24 hod. péči
2. osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové vybavení (např. přístroje
podporující základní životní funkce u klientů po infarktu myokardu, po CMP atp.)
3. osobám s akutním infekčním onemocněním, které si vyžaduje zvýšené hygienické nároky (např.
TBC, žloutenka, HIV)
4. osobám s prokazatelnou akutní závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
5. osobám se smyslovým postižením (např. hluchoslepí, neslyšící, nevidomí, kteří vyžadují
speciální pomůcky, komunikační techniky a úpravu prostředí)
6. osobám s diagnostikovanou schizofrenií

d. Zásady poskytování sociální služby
Uživatelům poskytovat takovou podporu, která umožňuje co nejdelší udržení stávající úrovně jejich
soběstačnosti. Zaměstnanci akceptují intimitu a soukromí uživatelů, při práci s uživateli uplatňují
empatický přístup a flexibilitu poskytovaných služeb. V kolektivu zaměstnanců je rozvíjena týmová
spolupráce.

