Popis realizace poskytování sociální služby
Poskytovatel: Česká katolická charita, Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
Identifikátor služby: 7463383
Místo poskytování služby:
Charitní domov Kardašova Řečice, Nádražní 1, 378 21 Kardašova Řečice
Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb.): §49 zákona - Domovy pro seniory

Charitní domov Kardašova Řečice (dále jen Domov) je organizační složkou České
katolické charity se sídlem v Praze 1, Vladislavova 12. Česká katolická charita je součástí
římskokatolické církve. Veškerá její činnost se snaží být službou milosrdné lásky a pomoci
bližnímu v nouzi vycházející z křesťanských zásad.
CÍLOVOU SKUPINU DOMOVA TVOŘÍ:
- řeholní sestry Kongregace Školských sester de Notre Dame
- ženy, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby a žily spolu se sestrami již před rokem 2007
POSLÁNÍ A CÍLE
Posláním Domova je zajistit péči odpovídající cílové skupině. Poskytuje celoroční pobytové
služby umožňující svým obyvatelům zachovat především komunitní způsob života a realizaci
plnohodnotného života modlitby a svátostí.
Řeholní sestry se svobodně rozhodly žít způsobem vlastním dané Kongregace, podle platně
schválených Stanov. Jejich sociální postavení tak zůstává stále stejné.
Cílem sociálních služeb poskytovaných v našem domově je zabezpečit obyvatelům:
-

podmínky vedoucí ke zlepšení a udržení soběstačnosti
možnost pracovat pro dobro domova (zahrada, výzdoba kaple, pomoc v kuchyni,
v jídelně, v prádelně)
uplatnit rozvoj svých duchovních potřeb (účastí na bohoslužbách, společných
modlitbách, naplňováním svých řeholních závazků).

Základní zásadou při poskytování služby je přistupovat ke každému jako k jedinečnému,
Bohem stvořenému, chtěnému a milovanému dítěti.
DOMOV NEPŘIJÍMÁ ŽADATELE:
-

pokud požaduje službu, kterou domov neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení
okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
pokud je plný stav obyvatel
pokud podle odborného lékařského posudku nejčastěji z důvodu duševního
onemocnění nebo závislostí může narušovat společné soužití v domově
pokud trpí přenosnou infekční chorobou v akutním stádiu.

NAŠIM OBYVATELŮM NABÍZÍME:
-

celoroční ubytování včetně úklidu, praní a drobných oprav prádla

-

celodenní stravování
ošetřovatelskou péči včetně hygieny
realizaci duchovních potřeb
vzdělávací a aktivizační aktivity
poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů
fakultativní služby: drobné nákupy a opravy dohodnuté ve smlouvě
podporu v závěrečné fázi života

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:
-

ve středu zájmu je vždy obyvatel, jeho potřeby a zájmy
je kladen důraz na respektování lidské důstojnosti, soukromí a individualitu obyvatele
umožnění naplnění životního poslání
dodržování práv
právo vyjadřovat své potřeby, přání, stížnosti
vytváření rodinného prostředí
přístup k obyvatelům (oslovování dle jejich přání, vykání, laskavé a vstřícné jednání,
vcházení do místnosti po zaklepání a výzvě dále)
preferujeme stravování v jídelně; v ostatních případech je umožněno stravování přímo
na pokoji obyvatele za pomoci ošetřujícího pracovníka

