Zavedení služby
Informace o službě, podmínkách
a způsobu přijetí:
sociální pracovnice domova pro seniory
Helena Lamaczová, DiS.
tel. 558 740 194, mobil 739 261 704
e-mail: helena.lamaczova@csstesin.cz

Kontaktní údaje
Centrum sociálních služeb Český Těšín,
příspěvková organizace
Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Sídlo
ul. Sokolovská č.p. 1997, 737 01 Český Těšín
IČ: 70985383
Zřizovatel: město Český Těšín
Bankovní spojení
Komerční banka a.s., exp. Český Těšín
č. ú. 86-6020070257/0100

Centrum sociálních
služeb
Český Těšín
příspěvková organizace

Tel. ústředna: 558 740 193
Internetové stránky: www.csstesin.cz
Ředitelka
Ing. Kateřina Pindejová
mobil 603 800 777
e-mail: katerina.pindejova@csstesin.cz
Vedoucí přímé péče, zástupce ředitele
Mgr. Jarmila Ďurčeková
tel. 558 712 686, mobil 724 865 928
e-mail: jarmila.durcekova@csstesin.cz
Vedoucí útvaru sociálních a terénních služeb
Mgr. Gabriela Kuffová
tel. 558 741 971, mobil 737 005 955
e-mail: gabriela.kuffova@csstesin.cz
Vedoucí útvaru obslužné a ošetřovatelské péče
Olga Lakotová
tel. 558 740 193, mobil 731 735 218
e-mail: olga.lakotova@csstesin.cz
Vedoucí provozního útvaru
Petr Novák, DiS.
tel. 558 740 199, mobil 777 061 331
e-mail: petr.novak@csstesin.cz
Vedoucí ekonomického útvaru
Ing. Zina Kuśová
tel. 558 740 193, mobil 731 735 217
e-mail: zina.kusova@csstesin.cz

Domov
pro seniory

Domov pro seniory

Zásady poskytování služby

Poskytované služby

je
pobytová
služba
sociální
péče
poskytována v souladu s § 49 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.

• individuální přístup
• ochrana a respektování lidských práv

Domov pro seniory poskytuje tyto
základní činnosti:
• poskytnutí ubytování včetně úklidu,
praní, žehlení a drobných oprav
prádla,
• poskytnutí celodenní stravy,
• pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,
• zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím,
• sociálně-terapeutické činnosti,
• aktivizační činnosti,
• pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

a důstojnosti

• respektování svobodné volby uživatele
• aktivizace
• profesionalita poskytovaných služeb

Cílová skupina
Poslání služby
Posláním domova pro seniory je poskytovat
celoroční
pobytovou
sociální
službu
seniorům starším 65 let, kteří v důsledku
svého věku a nepříznivého zdravotního
stavu potřebují pravidelnou pomoc druhé
osoby při uspokojování svých základních
životních potřeb, jenž nelze již zajistit
v domácím prostředí za pomoci rodiny,
osob blízkých či jiné sociální služby.

Cíle poskytované služby
Cílem domova pro seniory je:
• zachování stávající soběstačnosti
uživatele,
• důstojnost a kvalita života každého
uživatele,
• prevence osamění a podpora
společenských kontaktů.

Cílovou skupinou jsou senioři se sníženou
soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
a to:
• mladší senioři (65 - 80 let)
• starší senioři (nad 80 let).

Dostupnost a kapacita služby
Domov pro seniory poskytuje pobytovou službu
s nepřetržitým celoročním provozem.
Kapacita služby je 72 míst v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích. Zařízení je převážně
bezbariérové.

Součástí poskytovaných služeb
i základní sociální poradenství.

je

Služby poskytované nad rámec
základních činností:
• spotřeba elektrické energie při
používání vlastních spotřebičů
(televize, lednice, rádio,
rychlovarná konvice),
• zajištění menších oprav
elektropřístrojů a předmětů denního
použití,
• doprava osob a věcí služebním
automobilem,
• tisk nebo kopírování pro soukromé
účely uživatele.
Dále je zajišťována péče zdravotní,
ošetřovatelská a rehabilitační.

