INFORMACE PRO ŽADATELE

o přechodný sociální pobyt na
odlehčovací službě Pohoda – ProSenior Nový Jičín
Pod Lipami 19, 741 01 Nový Jičín, TEL: 731 532 932
e-mail: pohoda@novyjicin-town.cz, www.psnj.cz

Odlehčovací služba Pohoda (dále jen OSP) je jednou z poskytovaných služeb ProSenior
Nový Jičín (dále jen PSNJ), která ve svých službách respektuje všechny potřebné lidi bez
ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání a politickou organizaci.
OSP Vám nabízí možnost úlevové péče formou krátkodobého pobytu na sociálním lůžku.
Pobyt mohou využívat senioři starší 65 let), kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, o
které doma pečují jejich rodinní příslušníci, kteří z důvodu nemoci, vyčerpání, dovolené,
rehabilitačního pobytu nebo třeba služební cesty potřebují, abychom za ně převzali
krátkodobě péči my. Cílem naší služby je odpočinek pečovatele.
Prostory odlehčovací služby se nachází v přízemí Domu s pečovatelskou službou. Pokoje, ve
kterých jsou klienti ubytováni, jsou upraveny tak, aby co nejvíce připomínaly domácí
prostředí. Okna pokojů jsou situovány do zahrady, klienti mají výhled na hrad Starý Jičín.
V rámci pobytu na OSP jsou klientům k dispozici prostory denního stacionáře, společenská
místnost, pokoj, bezbariérové WC a koupelna. V těsné blízkosti pokojů je situováno
pracoviště personálu, který je tak stále přítomen mezi klienty a poskytuje jim potřebnou
pomoc. Okolí domu lze využít k procházkám a relaxaci. V letních měsících mají klienti
možnost využít hřiště pro seniory a posezení v pergole.
Aby bylo možno zachovat domácí atmosféru, přijímáme v jednom termínu pouze 2 osoby.
Zdravotní stav osoby využívající našich služeb musí být stabilizovaný, protože OSP není
zdravotnickým, ale sociálním zařízením. O klienty se stará tým složený z pracovníků
v sociálních službách (pečovatelů) a sociálních pracovníků. Nepracuje zde lékař ani zdravotní
sestry. Léky a zdravotnické pomůcky si zajišťuje klient sám nebo s pomocí příbuzných u
svého praktického lékaře. Případné zhoršení zdravotního stavu musí klient konzultovat se
svým praktickým lékařem, při akutním zhoršení se volá RZP. Žadatel o přechodný pobyt musí
splňovat základní podmínky společného bydlení. Nelze přijmout osobu agresivní, infekční a
neschopnou soužití v kolektivu. Pokud se tyto problémy projeví v průběhu pobytu, je to
důvod k okamžitému ukončení pobytu v našem zařízení.
O pobyt v OSP je potřeba zažádat písemně – pečlivým vyplněním formuláře Žádost o
přechodný sociální pobyt a jeho včasným doručením do zařízení. Součástí žádosti je
Vyjádření praktického (ošetřujícího) lékaře, který stvrdí, zda žadatel nevyžaduje
zdravotnickou péči a netrpí zdravotními problémy, které vylučují nástup osoby do OSP.
Při příjímání žadatelů mají přednost obyvatelé Nového Jičína a okolí. Délka pobytu se řídí
potřebami žadatele a možnostmi služby, je limitována maximální dobou 6 týdnů u jednoho
pobytu. O pobyt lze žádat opakovaně, maximálně 4x v jednom kalendářním roce.
Při kladném rozhodnutí o přijetí bude upřesněn termín Vašeho nástupu do OSP a délka
pobytu. Sociální pracovnice Vám rovněž sdělí další potřebné informace. Abychom mohli
zajistit Vaši spokojenost, prosíme Vás o upřímnost a včasné informace.
Vezměte prosím na vědomí, že případné zrušení či zkrácení pobytu je nutné oznámit
sociální pracovnici odlehčovací služby nebo vedoucí PSNJ, alespoň 3 dny před
předpokládaným termínem nástupu k pobytu. Oznámíte-li tuto skutečnost později,
propadá částka za ubytování za 3 dny pobytu na náklady, které s rezervací pobytu
vznikly.

V den nástupu do zařízení s Vámi bude sepsána Smlouva o poskytnutí služby sociální péče
OSP, ve které se sjedná rozsah a doba poskytování služby, podmínky ubytování, stravování a
péče. Společně s Vámi bude stanoven cíl Vašeho pobytu v OSP a vypracován individuální
plán, v jehož naplňování Vás budeme v průběhu pobytu podporovat.
Doporučený seznam osobních věcí a oblečení pro pobyt v OSP:
- občanský průkaz, legitimace zdravotní pojišťovny
- aktuální soupis léků a jejich užívání
- týdenní dávkovač s nachystanými léky (léky, které běžně užíváte, léky na bolest,
zažívací potíže apod. (např. Ibalgin, Paralen, živočišné uhlí)
- denní oblečení v dostatečném množství (kalhoty, tepláky, halenky, sukně, košile,
zástěry, svetry, pyžama, noční košile, župan, domácí obuv apod.)
- osobní prádlo v dostatečném množství (spodní prádlo, punčochy, ponožky, kapesníky
apod.)
- potřeby osobní hygieny (mýdlo, sprchový gel, vlasový šampon, mycí pěna, hřeben,
zubní kartáček a pastu, nůžky na nehty, krémy, toaletní papír, vlhčené ubrousky,
papírové utěrky, holící strojek a potřeby na holení, natáčky apod.)
- inkontionentní pomůcky (plenkové kalhotky, pleny, vložky, vlhčené ubrousky,
ochranný krém proti opruzeninám, podložky do postele, močové sáčky apod.)
- kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko, hůl, berle, chodítko, vozík apod.)
- předměty osobné povahy (oblíbený předmět např. hrníček, psací potřeby, knihy,
křížovky, časopisy, budík, fotoalbum, pletení, rámeček s fotografií, polštářek apod.)
V případě inkontinence je třeba mít s sebou dostatečné množství náhradního prádla.
Oblečenímusí být stálobarevné, aby při praní v automatické pračce nepustilo barvu. Prádlo
necháváme prát dle potřeby.
Připravte si prosím jmenný seznam věcí, které s sebou k pobytu do OSP přinášíte.
Doporučujeme Vám vzít si na dobu pobytu v OSP kapesné ve výši cca 200.- Kč.
Prosíme Vás, abyste si s sebou nebrali žádné cennosti ani vyšší obnos peněz.
Záloha na stravné OSP (dle vyhlášky č.505/2006 Sb.) platnost od 25.6.2012
Celodenní stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře) - max. 150.-Kč / 1den
Péče je osobě poskytována dle jejích individuálních potřeb a zahrnuje tyto činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- poskytnutí ubytování
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Rozsah péče je v průběhu pobytu evidován, na konci pobytu vyúčtován sazbou dle platného
ceníku PSNJ. Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Pokud částka zálohy za stravu nepřesáhne výši předem zaplacené zálohy, bude přeplatek
osobě na konci domluveného období vrácen. Platbu za úkony a pobyt musí osoba na konci
domluveného pobytu v OSP doplatit převodem na účet do 5 pracovních dnů.

