۩
Domov pro seniory
۩
Posláním Domova pro seniory Podpěrova je
poskytovat
seniorům
se
sníženou
soběstačností pomoc a péči, odpovídající
jejich
individuálním
potřebám
a
schopnostem, zmírňovat negativní vlivy
stárnutí a podporovat udržování tělesných a
duševních schopností, zachování běžného
způsobu života a přirozených vztahů. Při
poskytování péče je kladen důraz na
využívání stávajících vlastních sil, možností,
schopností a zdrojů seniora.
۩
Cílová skupina
۩
Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, případně z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu, potřebují
pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní
osobu a nacházejí se v dlouhodobě
nepříznivé sociální situaci, kterou již
nejsou schopni zvládnout pomocí své rodiny
ani s pomocí terénní služby.
Služba není poskytována osobám, jejichž
zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve
zdravotnickém zařízení, osobám, které
nejsou schopny pobytu v zařízení v důsledku
akutní infekční nemoci. Osobám, jejichž
chování v důsledku duševní poruchy by
závažným způsobem narušovalo kolektivní
soužití (psychózy, rozvinutá demence,
Alzheimerova choroba apod.). Osobám,
jejichž chování z důvodu nadměrného
požívání alkoholických nápojů a návykových

látek by závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití (agresivní chování apod.).
۩
Cíl služby
۩
- Udržení schopností a dovedností uživatelů,
vedoucích k prodloužení jejich aktivního
života.
- Zajištění bezpečného prostředí a důstojného
zacházení.
- Vytváření podmínek, co nejvíce podobných
životu v přirozeném prostředí.
- Podpora vztahů s blízkými osobami.
۩
Zásady a principy poskytované sociální
služby
۩
1. Respektování práv a svobody
2. Respektování volby uživatele
3. Sociální služba respektuje individuální
potřeby uživatele
4. Odbornost sociální služby
5. Veřejnost sociální služby
۩
Popis budovy
۩
Budova Domova pro seniory stojí v obytné
zástavbě městské části Brno-Medlánky
v blízkosti nákupního centra, lékárny,
prodejny zdravé výživy, na dosah zastávky
městské hromadné dopravy a s dobrou
možností parkování vozidel.

Objekt domova pro seniory je třípodlažní,
bezbariérovou budovou s vlastní kuchyní.
Součástí zařízení je zdravotnické a
ošetřovatelské zázemí s rehabilitací.
Klientům slouží k užívání společné prostory
- knihovna s počítačem a internetem,
klubovna pro zájmovou a aktivizační
činnost, televizní místnost, tělocvična,
jídelna, zahrada s altánem a lavičkami.
۩
Popis a vybavení bytů
۩
Kapacita zařízení je 70 lůžek. V budově se
nachází 62 obytných jednotek, z toho
54 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové
s průměrnou užitnou plochou 34m2 a 5
apartmánů se dvěma obytnými místnostmi
s průměrnou užitnou plochou 62m2. Každá
obytná jednotka má předsíň s vestavěnými
skříněmi, vlastní koupelnu s WC, lodžii
nebo balkón, přípojkou na telefon a
zásuvkou pro společnou televizní anténu.
Obytná jednotka je vybavena účelným
nábytkem, který si klienti mohou doplnit
vlastním zařízením.
۩
Služby, které jsou klientům
poskytovány:
۩
- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo

poskytnutí podmínek pro výkon osobní
hygieny,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti,
- zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- sociální poradenství,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Kde nás najdete?

DOMOV PRO SENIORY PODPĚROVA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

۩
Dobrovolníci
۩
Do DSP dochází za seniory dobrovolníci. Při
výběru, proškolení a následném docházení
dobrovolníku
do
DSP
spolupracujeme
s Dobrovolnickým centrem Ratolest, o. s.
(více info na www.ratolest.cz)
Kontakty

۩
Jak požádat o přijetí
۩
Zájemce o službu si může vyzvednout
žádost o poskytnutí sociální služby
v listinné podobě přímo v domově pro
seniory u sociální pracovnice. Formuláře
potřebné k podání žádosti může zájemce
nalézt také na webových stránkách
domova
http://www.pod.brno.cz,
pod
odkazem FORMULÁŘE.
Vyplněnou žádost spolu s přílohami je
možno doručit osobně na adresu domova
pro seniory, nebo poštou.

Ředitelka:
541 227 387, 739 094 230
e-mail: info@pod.brno.cz
Sociální pracovnice:
549 213 145, 734 830 796
778 700 072, 549 213 144
e-mail:
info@pod.brno.cz
soc@pod.brno.cz
soc2@pod.brno.cz
dspodperova@seznam.cz
http://www.pod.brno.cz

