Informace pro zájemce
o službu
Dům seniorů Kdyně, p. o., (dále „Domov“) je organizace zřizovaná Plzeňským krajem poskytující
službu domov pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je pobytová služba s nepřetržitým
provozem. Poskytuje uživatelům pobyt, stravu, dále pak péči ošetřovatelskou a sociální.
Domov neposkytuje služby osobám mladším 50 let a dále těm, jejichž psychický či zdravotní stav vyžaduje zvláštní
péči.

Domov není zdravotnické zařízení ani zařízení se zvláštním režimem.

Protože máme více zájemců o služby než je naše kapacita, vedeme pořadník zájemců o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Podání žádosti o uzavření smlouvy včetně příloh
(informace o žadateli a vyjádření lékaře o zdravotním stavu)
je prvním krokem. Pokud žádost splní podmínky přijetí (cílová
skupina), je zájemce zařazen do pořadníku, který je veden
dle stanovených kritérií.

Kritérium pro pořadí žádosti
Věk žadatele
Datum podání žádosti

pořadník

jednání se zájemcem

Zdravotní a sociální důvody
(míra závislosti na pomoci)

40
80
120
160

uzavření smlouvy

Z tohoto důvodu má míra závislosti na pomoci jiné osoby největší vliv na pořadí žádostiv pořadníku. Posouzení této závislosti z důvodu objektivity a nestrannosti ponecháváme na příslušném úřadě v rámci řízení o příspěvku na péči.
Věk žadatele a doba podání žádosti jsou další z kritérií, avšak na pořadí žadatele mají menší vliv. Krajská příslušnost je podle bydliště v Plzeňském kraji.
Po uvolnění místa vyzýváme zájemce, jehož žádost se dostala na řadu. Pokud
má zájem o uzavření smlouvy, domlouváme se na tzv. jednáním se zájemcem
před nástupem, a poté na dalším postupu. Výsledkem je uzavření smlouvy.
Tel.: 379 791 111
Fax: 379 791 158

www.dskdyne.cz
info@dskdyne.cz

2 b/měsíc
40

Naším posláním je podat pomocnou ruku těm,
kteří už tímto světem sami „jít“ nemohou...

Dům seniorů Kdyně, p. o.
Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně

1 b/rok

Krajská příslušnost

4 kroky jak se stát obyvatelem Domova
žádost o uzavření smlouvy
+ informace o žadateli
+ vyjádření lékaře

Počet bodů

IČ: 750 07 746
Datová schránka: uprkhy7

Dům seniorů Kdyně, p. o.
Pod Korábem 669
345 06 Kdyně
www.dskdyne.cz

Služby Domova
ubytování (včetně úklidu a prádelny),
stravování (s možností dietní úpravy),
poskytování péče (pomoc při úkonech sebeobsluhy
a sebepéče dle aktuální míry závislosti na pomoci,
pomoc při osobní hygieně).
V Domově jsou přítomny zdravotní sestry zajišťující
zdravotnické služby, do Domova dochází praktický lékař,
chirurg, psychiatr a další odborní lékaři. Je zajištěna rehabilitace, nabídka aktivizace, podpora sociálních vazeb
a kontaktů, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poskytujeme profesionální péči o člověka jako individuální osobnost. Při své práci používáme prvky z různých odborných konceptů péče - Bazální stimulace, Smyslové aktivizace, Validace podle Naomi Fail, Psychobiografického modelu péče prof. E. Böhma, Snoezelen terapie, paliativní péče aj. Důležitá je pro nás spolupráce s rodinou obyvatele.

...Vytvořit pro ně Domov, který se nejvíce bude podobat tomu pravému.
Vybudovat pro ně prostředí, ve kterém už nebudou muset podzim svého života
přežívat, ale budou jej moci naplno prožívat.
Domov nabízí 103 lůžek na 47 dvoulůžkových a 9 jednolůžkových pokojích. Zájemcům nabízíme vždy aktuálně volné
místo. Není možné si „vybrat“ konkrétní typ pokoje.
Většina pokojů má vlastní WC se sprchou, část dvoulůžkových pokojů mají společné sociální zázemí pro dva sousedící
pokoje. K základnímu vybavení pokoje patří polohovací postel, noční stolek, skříň, stůl, židle nebo křeslo. Dle prostorových dispozic pokoje je možné pokoj dovybavit další komodou, židlemi, křeslem nebo vlastním nábytkem obyvatele dle jeho přání. Samozřejmostí je pak vybavení pokoje vlastními doplňky obyvatele (televize, rádio, obrázky, fotografie, květiny, dekorativní a vzpomínkové předměty atd.)
V přízemí Domova se nachází prostorná jídelna, která v současné době slouží spíše jako společenský sál pro kulturní
akce. Každé patro má prostornou jídelnu, která kromě prostor pro pohodlné společné stravování má k dispozici televize, dataprojektory s projekčním plátnem a dalším vybavením např. na promítání filmů nebo pořádání prezentací
a přednášek. Na každé jídelně je pak nápojový automat pro obyvatele, na chodbách patra pak pro obyvatele volně
přístupné zásobníky tekutin (čaj, šťáva).
V Domově je koupelna s hydraulickou vanou. Z prvního patra je přístupná venkovní terasa a pavilon. Příjemné posezení za hezkého počasí nabízí prostor před vchodem do Domova, park před Domovem nebo prostory před pavilonem.
V pavilonu jsou zrekonstruované místnosti umožňující denní využití obyvateli – obývací pokoj, kuchyňský kout. Prostory jsou stylizované dle reminiscenčních zásad, stejně jako denní místnost obyvatel „obývák“ v přízemí Domova.
V Domově nechybí rehabilitační prostory, tělocvična, rukodělná dílna či místnost pro terapii Snoezelen.
Domov disponuje vlastním technickým zázemím – kuchyní, prádelnou, sklady.
V přízemí Domova je nově zrekonstruovaná ordinace lékaře.

Více informací včetně potřebných formulářů najdete na našich webových stránkách www.dskdyne.cz
Vaše otázky zodpoví sociální pracovníci na tel. 379 791 550 nebo při osobní návštěvě (po předchozí domluvě).

