Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9
Kpt. Stránského 995/4, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Popis realizace poskytované sociální služby
Domova sociálních služeb Bojčenkova
Základní informace o službě
Druh sociální služby: Domovy pro seniory
Identifikátor služby: 6814153
Adresa místa poskytování: Ve vrchu 2501/8, 180 00 Praha 8 - Libeň
Kapacita: 38 uživatelů
Služba je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně
Sociální služba Domov pro seniory je poskytována v souladu s ustanovením § 49 č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání Domova

Naším posláním je umožnit seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc
druhé osoby žít důstojný životv příjemném, bezpečném a důstojném prostředí a to prostřednictvím
odborných služeb s individuálním přístupem.
Cíle Domova








Podporovat klienta v té oblasti péče o sebe, kterou bez pomoci nezvládá tak, aby si zachoval
co nejdéle soběstačnost a nezávislost na druhé osobě
Podporovat rozvoj, nebo alespoň zachování soběstačnosti klienta, aby mohl žít podle svých
možností běžných způsobem života
Pokud naplnění výše uvedeného cíle již vylučuje klientova situace, je naším cílem vytvořit
důstojné podmínky k životu a zaručit mu důstojné zacházení
Poskytovat odborné služby
Podporovat samostatnost
Respektovat individualitu klienta a služby poskytovat na základě individuálního přístupu a
podle jeho potřeb
Úcta ke stáří a lidský přístup

Komu službu poskytujeme?
Služba je určena seniorům starším 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka z
důvodu snížené soběstačnosti a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možné zajistit v
domácím prostředí - (cílová skupiny naší služby).
Poskytované služby jsou určeny především pro občany hl. m. Prahy, přednostně však pro občany
Prahy 14. Pokud není naplněna kapacita, je možné služby poskytovat i mimopražským zájemcům.
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Jakými zásadami se při poskytování sociální služby řídíme?







Akceptujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv
Nechceme přizpůsobovat naše klienty službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme
nabízené služby přizpůsobovat jejich potřebám
Poskytujeme služby reagující na individuální potřeby klienta
Prioritou je spolupráce i s rodinami klientů
Respektujeme potřeby klienta, zejména jeho možnost volby
Zásadou je týmová práce, vzájemná důvěra a tolerance

Co nabízíme našim uživatelům?
a) ubytování včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Naši
uživatelé jsou ubytováni na dvoulůžkových pokojích.
b) stravování – zajišťujeme celodenní stravu. V rámci oběda je možný výběr stravy klientů.
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj. pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání,
změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním i vnějším prostoru
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj.: pomoc při úkonech
osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – poskytujeme podporu a pomoc při
využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) aktivizační činnosti – našim klientůmnabízíme volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a dovedností
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při
komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

V rámci domova je poskytována také ošetřovatelská péče v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Jako poskytovatel sociálních služeb poskytujeme také základní sociální poradenství.
Jak službu poskytujeme?
Našim klientům poskytujeme jednotlivé činnosti v návaznosti na jejich schopnosti, možnosti a přání. S
klientem naší služby je vytvořen individuální plán, v kterém je konkretizován rozsah poskytování
sociální služby, tj. to co je konkrétnímu uživateli poskytováno. Snažíme se také klienty podporovat v
jejich aktivitě a nečiníme za ně, to co zvládnou sami. Klienti si mohou zvolit způsob, jakým budou trávit
den (například čtením, sledováním TV, návštěva terasy), nebo mohou využít aktivity, které v Domově
nabízíme.
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Pravidla pro poskytování sociální služby jsou uvedena především ve Smlouvě o poskytování sociální
služby, ve Vnitřních pravidlech našeho Domova (vzor naleznete dále) a dalších pravidlech, která se
této oblasti týkají, například pravidla pro podávání stížností.
Jak to u nás vypadá?
Jedná se o 7NP objekt. Na každém patře je 1 až 2 jednolůžkové pokoje a 3 dvoulůžkové pokoje. V
každém patře se také nachází společenská místnost s TV, jídelna, kuchyňka, bezbariérová koupelna a
WC. Objekt je situován v centru Prahy 8 – Libeň, kousek od zastávky PID Vosmíkových.

Fotografie zařízení je možno nalézt zde: https://www.cckp9.cz/domov-pro-seniory-dss-bojcenkova

Úhrada za poskytování sociální služby
Za poskytování sociální služby v domově pro seniory je klient povinen hradit úhradu za:




ubytování,
stravu,
péči.
Úhrada za

Výše úhrady
210 Kč za den

Ubytování

snídaně
25 Kč
Oběd
75 Kč
170 Kč za den
Svačina
15 Kč
Večeře
55 Kč
ve výši aktuálně přiznaného příspěvku na péči a
to:

Stravování

Péči

I.

stupeň 880 Kč

II.
III.
IV.

stupeň 4400 Kč
stupeň 8 800 Kč
stupeň 13 200 Kč

Přehled úhrad za stravu a ubytování podle počtu dní v měsíci (všeobecné)*
Úhrada za

Počet dní v měsíci
28 dní

29 dní

30 dní

Ubytování

5 580 Kč

6 090Kč

6 300 Kč

31 dní
6 510 Kč

Stravování

4 760 Kč

4 930 Kč

5 100 Kč

5 270 Kč

Za ubytování a
stravování celkem:

10 640 Kč

11 020 Kč

11 400 Kč

11 780 Kč

*U osob, které jsou občany z Prahy 14, přispívá na úhradu ubytování 70 Kč/denně Městská část Praha
14. Úhrada za ubytování pro občany Prahy 14 činí 140 Kč.
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Výše uvedená úhrada se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

V případě, kdyby klientovi nezbylo po zaplacení úhrady za stravu a ubytování alespoň 15 % z jeho
příjmu je poskytovatel povinen klientovi danou úhradu snížit. Úhrada u takovéhoto klienta je snížena,
tak aby mu zbylo 15 % z jeho příjmu. Proto, aby klientovi byla takto úhrada snížena, je třeba, aby
doložil své příjmy (tj. výměr důchodu a jiné). Dále je tento klient povinen dokládat změny.

Máte zájem o poskytování naší sociální služby?
Jestliže byste měli zájem o poskytování naší sociální služby, kontaktujte sociální pracovnici. Pokud
byly zveřejněné informace pro Vás nedostačující, můžete se na cokoli sociální pracovnice, zeptat.
Samotnému přijetí do Domova předchází jednání se zájemcem o poskytování sociální služby, podání
žádosti a potvrzení o zdravotním stavu.
Pro informaci:
Domov může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby (tedy poskytování sociální
služby) v těchto případech:





neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá nebo žadatel nepatří do cílové skupiny,
nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované soc. služby – žádost je zařazena do
evidence.
zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí takové soc. služby
žadateli byla vypovězena Smlouva o poskytování sociální služby v době kratší než 6 měsíců
před podáním nové žádosti z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kontakty

Adresa domova:
Ve vrchu 2501/8
180 00 Praha 8 - Libeň

Vedoucí domova:
Denisa Vaňková,
tel: +420 281 917 473, +420 777 680 907,
e-mail: vedouci.bojcenkova@cckp9.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Veronika Perháčová, DiS.
tel: +420 777 704 127,
e-mail: socialni.bojcenkova@cckp9.cz
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Mapa:

Bližší informace naleznete zde: https://www.cckp9.cz/domov-pro-seniory-dss-bojcenkova

