Informace pro zájemce o poskytování služby
Zájemce o naše služby je osobně informován o poslání SENIOR domu FELICITA (dále jen SdF), o
cílové skupině a o tom komu je služba poskytována a komu služba poskytována není. Jaké služby
nabízíme a za jakých podmínek.
Splňuje-li zájemce cílovou skupinu, obdrží od sociálních pracovníků SdF formulář Záznam do
evidence o sociální službu v SdF.
Veškeré informace podají sociální pracovníci, u kterých je možno dohodnout prohlídku našeho SdF.

Službu poskytujeme:
• jednotlivcům
• partnerským dvojicím
• osobám, které potřebují bezbariérový přístup ( pohybující se s pomocí kompenzačních
pomůcek, na vozíčku )
• osobám částečně soběstačným při pohybu a sebeobsluze
• osobám nepotřebujícím vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nepřetržitou lékařskou péči,
ale pouze občasnou, zajišťovanou externě smluvním praktickým lékařem nebo jiným
zdravotnickým zařízením
• osobám trpícím inkontinencí jakéhokoli druhu a stupně
• osobám s lehkou demencí

Uživatelům zajišťujeme péči základní, která obsahuje dopomoc k upevňování a udržování znalostí,
dovedností a návyků v oblasti společenské, sebeobsluhy, stolování, hygieny.
Základní péčí o uživatele zajišťují pracovníci v sociálních službách. Zprostředkovanou odbornou
zdravotní péči poskytuje ambulantní smluvní praktický lékař a zdravotní sestra.
Komunikace a spolupráce s rodinnými příslušníky uživatelů, přáteli a zástupci různých organizací a
institucí je nedílnou součástí poskytované péče a služeb našim uživatelům.
Individuální plán pro jednotlivé uživatele je v souladu s jejich cíli.
Rozdílná je forma poskytované péče (skupinová, individuální, kombinovaná) a míra nezbytné
dopomoci a podpory uživatelům tak, aby odpovídala jejich individuálním dispozicím.
Využívání motivace pro zvýšení aktivního podílu uživatele při základní péči (sebeobsluha, hygiena
apod.) i při péči odborné( sociální,vzdělávání, apod.)

Rozsah poskytovaných služeb:
• ubytování
• dvoulůžkový pokoj (sociální zařízení, sprchový a vana jsou společné) 210,- Kč/den
• garsonka kuchyňský kout, mikrovlná trouba, sociální zařízení, sprchový kout nebo vana s el.
zvedákem je součástí a jen pro uživatele) 210,-Kč/den + příplatek 69,- Kč/den
• stravování 170,-Kč/den
• úkony péče dle přiznaného stupně Příspěvku na péči
Ceny jsou platné od 1. ledna 2018

