Veřejný závazek
Posláním domova je zajistit obyvatelům péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu a
věku v duchovním prostředí.
Cílem sociálních služeb poskytovaných v našem domově je:
• podpora soběstačnosti,
• zajištění duchovních potřeb,
• péče s individuálním přístupem ke každému.
Cílovou skupinu, které domov poskytuje své služby, tvoří především kněží
římskokatolické církve, rodiče kněží a řeholních sester, dále pak osoby pracující pro
církev (např. katechetky, farní hospodyně, kostelníci, varhaníci) a v poslední řadě
ostatní osoby, které chtějí dožít v církevním prostředí:
• starší 65 let,
• výjimečně i mladší kněží římskokatolické církve, pokud jejich stav vyžaduje
péči druhé osoby a ta nemůže být poskytnuta v domácím prostředí,
• obyvateli domova jsou výjimečně i dvě osoby s mentálním postižením, o které
se dříve staraly řádové sestry.
Zásady poskytované péče v našem domově:
• zachování lidské důstojnosti laskavou péčí (klidný tón hlasu, zajištění intimity,
„nepřepečovávání“ = nedělat úkony sebepéče za obyvatele, které je schopen
si zajistit sám),
• individuální přístup ke každému obyvateli, vycházející ze znalosti jeho potřeb
a přání ve spolupráci s blízkými obyvatele,
• respekt a podpora náboženského vyznání obyvatele (aktivní i pasivní účast na
duchovním programu, soukromá modlitba v kapli),
• partnerský přístup zaměstnance k obyvateli s vědomím provozních možností
domova,
• aktivní spolupráce obyvatele při zajištění svých potřeb a přání, důraz na
vlastní rozhodnutí, zodpovědnost a soběstačnost (naplňování vlastních
osobních cílů).

Sociální služby poskytované domovem
základní činnosti:
• ubytování,
• stravování,
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• pomoc při zprostředkování a udržování kontaktů se společenským prostředím,
• pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
drobné nákupy,
• aktivizační a terapeutické činnosti.
Další služby:
•
ošetřovatelská a rehabilitační péče
Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována zdravotnickým a
ošetřovatelským personálem. Cílem je především zachování a podpora

schopností umožňující obyvatelovu soběstačnost nebo dle možností obyvatele
zlepšení kvality života:
- nácviky chůze,
- nácviky sebeobsluhy při denních činnostech,
- asistence při chůzi,
•

sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
- rozhovory ošetřovatelského personálu s obyvatelem při poskytování
základních činností,
- vycházky mimo objekt domova s doprovodem (mobilní obyvatel, obyvatel na
invalidním vozíku),
- volnočasové aktivity pořádané domovem,
- dobrovolnická činnost v domově,

•

pastorační péče
- možnost denní účasti na mši sv.,
- možnost účasti na společné modlitbě růžence,
- možnost rozhovoru s knězem, zprostředkování svátostí,
- možnost účasti na duchovních cvičeních v domově (1x ročně 3 dny),
- možnost adorace a soukromé modlitby v kapli domova.
Obyvatelům, kterým to zdravotní stav dovoluje, je nabídnuta možnost účasti
na mši sv. v místních kostelích a na Národní svatováclavské pouti.
Podle zájmu obyvatel domov zajistí prohlídku místních kostelů s průvodkyní.

•

Fakultativní služby
Jedná se o zpoplatněné služby, mezi které patří:
- používání vlastních spotřebičů na pokoji (televize, rádio, počítač, lednice,
varná konvice, mikrovlnná trouba, přímotop),
- zapůjčení některých spotřebičů domovem (televize, rádio, lednice, varná
konvice),
- stříhání, pedikúra,
- kopírování pro soukromé účely,
- použití služebního vozidla k soukromým účelům (po domluvě s vedoucí
domova).

Nabídka domova příbuzným, přátelům obyvatel a veřejnosti:
- možnost noclehu návštěvy obyvatele po předchozí domluvě s vedoucí
domova,
- možnost účasti na duchovních aktivitách a soukromé modlitbě,
- možnost účasti na kulturních a duchovních programech.
Kapacita a provozní doba služby:
• 31 lůžek, z toho 16 míst na jednolůžkových pokojích a 8 míst na
dvoulůžkových pokojích.
• Služba je poskytována obyvatelům nepřetržitě 24 hodin.
Místo poskytované služby: Charitní domov Stará Boleslav sídlí v ulici Lázeňská,
č.p. 61, Stará Boleslav. Z této ulice je bezbariérový vchod. Oficiální vchod do budovy
je z ulice Komenského.

