Popis realizace poskytování sociální služby
Poskytovatel: Česká katolická charita, Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
Identifikátor služby: 6232216
Místo poskytování služby:
Charitní domov Střelice, Tetčická 646/67, 664 47 Střelice (pobočka CHD Brno)
Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb.): §49 zákona - Domovy pro seniory

Poslání, cíle a způsob poskytování služby
POSLÁNÍ DOMOVA
Charitní domov Střelice (dále také Domov nebo CHD) je organizační složkou České katolické
charity (dále také ČKCH), se sídlem v Praze 1, Vladislavova 12, která je součástí
římskokatolické církve. Česká katolická charita je zřizovatelem Domova.
Domov poskytuje celoroční pobytovou službu pro seniory – řeholní sestry České kongregace
sester dominikánek, které vzhledem ke svému věku a snížené schopnosti sebeobsluhy
potřebují pravidelnou podporu a pomoc. Ta spočívá v zajištění fyzických, duševních,
sociálních a zejména duchovních potřeb. Posláním Domova je umožnit svým uživatelkám
prožít naplněné stáří, zvláště realizovat jejich duchovní potřeby, celoživotní zvyky a přitom
podle jejich přání a možností zachovávat komunitní způsob života.
DRUH SLUŽBY
Charitní domov Střelice je registrovanou sociální službou domova pro seniory dle § 49
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Charitní domov Střelice je umístěn v prostorách kláštera sester dominikánek na adrese
Tetčická 646/67, 664 47 Střelice.
Ke klášteru patří velká zahrada, která je uživatelkám Domova k dispozici. Prostory Domova
jsou řešeny bezbariérově.
OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA
Služba je určena řeholním sestrám České kongregace sester dominikánek starším 65 let,
jejichž snížená schopnost sebeobsluhy z důvodu věku nebo zdravotního stavu vyžaduje
podporu a péči jiné osoby.
CÍLE DOMOVA
1.
2.
3.
4.

umožnit žít i nadále podle přání a zvyků uživatelek
podporovat zachování co největší míry soběstačnosti uživatelek
uchovat vazby s blízkými uživatelek
možnost důstojně dožít v Domově v prostředí řeholního společenství

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, KTERÉ NABÍZÍME UŽIVATELKÁM
•
•
•
•
•
•

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
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•
•
•
•

aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
ošetřovatelská a zdravotní péče
poskytování sociálního poradenství

SPECIFICKÉ ČINNOSTI, KTERÉ NABÍZÍME UŽIVATELKÁM
•

denní mše svatá
denní společná liturgická modlitba
přijímání svátostí
duchovní podpora

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• zásada individuálního přístupu k uživatelkám služby
• zásada úcty a respektu k uživatelkám a jejich životnímu stylu
• zásada podpory samostatnosti a soběstačnosti uživatelek
• zásada podpory a umožnění samostatného rozhodování uživatelek (včetně uznání
práva na riziko)
• zásada rovnoprávného postavení uživatelek a pracovníků (pracovník není
v nadřazeném postoji vůči uživatelkám)
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