
Senioři od 65 let s těžkou či úplnou závislos na 
pomoci druhé osoby, bez které nejsou schopni vést
samostatný život ve svém domácím prostředí a te-
rénní služby jsou pro ně již nedostačující.

Pracovníci si průběžně zvyšují svou odbornost
 

Pracovníci poskytují péči jednotným způso-
bem a vystupují před klienty i na veřejnos 
jednotně

•    

•    

Pracovníci přistupují ke klientovi individuálně
 

PPracovníci podporují vlastní schopnos klien-
tů, povzbuzuje je, aby se akvně podíleli na 
změně své obžné situace, a vytváří podmín-
ky pro zapojení se do přirozeného života spo-
lečnos 

•    

•    

Pracovníci přistupují ke klientovi v duchu rov-
nocenného partnerství

Pracovníci podporují a respektují svobodné 
rozhodnu klienta

•    

•    
 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

CÍLOVÁ SKUPINA 
(OKRUH OSOB, JIMŽ JE POSKYTOVÁNA SLUŽBA)

Posláním Charitního domu sv. Petra a Pavla Slav-
kov je individuálně zajist podporu, pomoc a péči
osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění 
nebo zdravotního posžení, jejichž situace vyžadu-
je pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Naším snahou je, aby klien prožili svůj život v klid-
ném, příjemném prostředí, a to způsobem, které
bude co nejvíce odpovídat jejich potřebám a 
přáním.

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov je domov 
pro seniory, poskytující pobytovou službu v
nepřetržitém provozu.

POSLÁNÍ SLUŽBY

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Domov pro seniory je pobytovou službou dle § 49 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

• 

• 

• 
 

•

 

••

•

•

•

Poskytnu ubytování
 

Poskytnu stravy

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu

PPomoc při osobní hygieně nebo poskytnu pod-
mínek pro osobní hygienu 

Zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím

Sociálně terapeucké činnos

Akvizační činnos

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitos

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ 

Cílem služby je zajist klientům důstojný život až do 
jeho naplnění. Toho bychom rádi dosáhli poskytová-
ním takových služeb, které jsou přizpůsobené indivi-
duálním potřebám klientů a lze je prostřednictvím 
naší služby realizovat.

CÍL SLUŽBY


