sociálních služeb podle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn
, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zaj
inností s poskytováním sociálních služeb související

druh služby:

domov pro osoby se zdravotním postižením

Naši sociální službu poskytujeme v areálu zámku, kt
emž pobytová služba je poskytována p
uživatele, keramická dílna, t

na, prádelna, kotelna, sklady, garáž atd.
rem leží 3 km
í. Studénka leží

ibližn

pokoje uživatel

emi podlažími a suterénem. V prvním podlaží jsou um
ní místnost, pokoj, který sloužil jako denní místno

(porady). Z prvního podlaží lze
ilehlé kaple. Ve druhém podlaží jsou pokoje uživate
etí podlaží je
kde jsou dva pokoje pro uživatele, koupelna, toalet
podlaží tvo
dní prostory. Suterén je využíván k aktivizaci uživa
šatna pro pracovníky a uživatele, sklady a vým
Ubytování pro uživatele je zajišt

žkových pokojích, které jsou, vzhledem ke

, mezi nimiž je nap
ístupný uživatel
ejnosti a slouží k odpo
uživatel

Charakteristika poskytované služby
službách pobytovou službu osobám, které mají snížen
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pr
Naše sociální služba je ur ena ženám od 26 let, trpící st
-

žkou mentální

se sníženou schopnosti sebeobsluhy a pot
idruženou t

uživatel
íci, že za
Zámek Nová Horka, p.o., užívají také osoby, jejichž
v rozporu s možnostmi naší sociální služby.
ání našich uživatel , na jejímž základ
no, kolik uživatel

službu chrán ného nebo podporovaného bydlení a kolik uživatel bude využívat službu
domova pro osoby se zdravotním postižením.
Služba je poskytována 68 uživatel
tí 37 – 83 let. Našich služeb
využívaly také dv
íže, kde má jejich
íže nastoupily do Zámku v Nové Horce v roce 1957, kde sloužily
výchovy.Vždy s nimi žil kn
vykonával službu pan fará
, až
žskou službu.
e roku 2008 nám oznámili, že do konce roku ukon
uje duchovní službu ve zdejší kapli fará
Naše služba je rozd
emž na ošet
evážn ubytováni uživatelé s t žkou a úplnou závislostí, naopak ve výchovné
evažují ti, jejichž závislost je lehká nebo st
žká.

stnanci (registrované všeobecné sestry). Obslužnou
pracovníci v sociálních službách, kte
cky, masážní p
žka, antidekubitní matrace a podložky, biolampy, bi
využívána vana s hydromasáží.
e mají uživatelé možnost volit z nabídky zájmových
asových aktivit, ke kterým náleží nap

ibližn
uživatele dojížd

v sociálních službách.

režimu, je zajiš ováno v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem
stav uživatel a podle stanovené stravovací jednotky. Uživatelé mohou využít nabídky
dietního stravování. Je jim dána také možnost výb ru ze dvou hlavních jídel a to vždy
Uživatelé se mohou vyjad

, složení a zp

úseku, zástupce výchovného úseku a zástupce za uži

ízení má vlastní prádelnu, jejíž provoz zajiš
se pere veškeré osobní prádlo uživatel služby, ložní

Uživatelé služby

žká závislost
žká závislost

3.3.5.1 osoby s mentálním postižením

POSTIŽENÍ

žké

3.3.5.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
mentální postižení)
3.3.5.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinov

3.3.6 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpo

služby

ŽENY

MUŽI
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-

-
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-

-

obložnost v uplynulém roce (v %) –

žká závislost
žká závislost

3.5.5.1 osoby s mentálním postižením

POSTIŽENÍ

žké

ŽENY

MUŽI

-

-

-

-

-

-

3.5.5.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
mentální postižení)
3.5.5.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinov

3.5.6 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpo

služby

Hlavním cílem transformace naší sociální služby je
it takové sociální služby, které budou
ání našich uživatel
stávajícího objektu nové uživatele.

kapacita požadovaná

- pracovníci v sociálních službách – obslužná pé
- pracovníci v soc. službách-výchova, instruktorky

- údržbá

službách

Sloupec 6) údržbá

v sociálních službách
Pracovníci v sociálních službách

lání požadované zákonem

ž pomohly zam
ehled, jak se mohou lidé s mentálním postižením za

ené na kvalitu poskytovaných služeb

– Jak psát standardy kvality v soc.službách

6.

– Jak psát standardy kvality v soc.službách
Práva lidí s mentálním post. v kontextu s každoden

žeb

01.04.2008

3

26.05.2008

1

postiženými ob
postiženými ob
sociální služby

Aplikace zákona o sociálních službách v praxi

10.0

že „Nad

v sociálních službách
Aplikace zákona o sociálních službách v praxi

29.09.2008
30.09

1

Smlouva o poskytování sociální služby z pohledu posk

Komunikace s uživateli se specifickými pot ebami, zrakové postižení

-technickým záležitostem

5.

Hygienické požadavky ve stravovacích službách

ízeních sociálních služeb

Dietní výživa
Pracovní právo ve zdravot. a sociálních službách po
ejných službách a správ

16

27.05.2008

3

6. Zvyšování kvality sociálních služeb
zvyšováním kvality sociální služby – konkrétní p

služeb kladen stále v
ní smyslu poskytované služby.
Úkolem každého zam

forma se jeví jako velmi užite ná, protože lze najednou proškolit mnohem více

va sociálních služeb
ízení, poskytujících sociální služby typu
postižením, jsou pro nás velkým p
ízení zavést do praxe, ale tyto informace nám slouž
ení nových služeb.
Komunikace s uživateli se specifickými pot
zrakovým postižením
ely nové možnosti práce se zrakov postiženými.
ckami, které existují, jaké jsou možnosti jejich

živatele se
zrakovým postižením v novém prost
živateli.

vodu transformace naší sociální služby byla navázán
pracovnicemi, s PaedDr. Evou Brožovou a PhDr. Jaros

ízení pracuje s problematikou kvality sociální služ
Problematika kvality naší sociální služby je úzce p
Jelikož ve stávajícím objektu nejsme schopni naplnit požadavky na kvalitní službu, byl
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, který
it takové sociální služby, které budou napl
našich uživatel
Transformace sociální služby Zámek Nová Horka, p. o

ání našich uživatel
samostatnosti klienta“, jehož sou
vodních vazbách uživatel

nebo podporované bydlení a kolik uživatel
osoby se zdravotním postižením

ipravovat na službu chrán
bude využívat službu domov pro

eba jednotlivé uživatele p
zaslány žádosti o p ijetí do jiných sociálních služeb
– ztotožn
každého setkání jsou na

k informovanosti, také slouží program IS Cygnus, jehož prost
ležité kroky uživatel
nu služby
exkurze do jiných sociálních služeb (chrán
bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením)
íprava uživatel na službu chrán
žkových pokoj
transformace naší sociální služby

13 – z toho dva pokoje využívali
žkové

žkový
žkový
žkový
žkový
žkový
žkový

2x
2x
2x
4x
2x
1x

, tyto pokoje plánujeme využívat,

p
pokoj
pokoj
pokoj
pokoj
pokoj

Žádný z pokoj

né vždy pro jedno patro.

s jednou hydromasážní vanou, jednou klasickou vanou
Na každém pokoji je po jednom umyvadle

7.2 Možnost trávení volného

postižených, „maškarní ples“, ples v obci, D

ní místnost – „U želvy“ - PC a výukové programy pro uživatele, televize,

PC a výukové programy pro uživatele,

posilovací stroje, rotoped, masážní lehátko, masážn

inku a relaxaci slouží také pravideln udržovaný zámecký park, který je
ístupný jak uživatel

7.3 Další poskytované služby – rehabilitace, typy d
ní masáže - uživatelé mají možnost „nep ímo“ využít služeb Wellness studia
ízení masér a uživatelé si jeho služby

možnost využívání rehabilita
cky, masážní p

naší služb
ková vana s hydromasáží atd.

žka, antidekubitní matrace atd.

– možnost kontaktu s drobnými zví
(voliéra s extotickým ptactvem, vodní želva, ko

, ruské kuželky, elektronické

– možnost ú

užití široké škály výtvarných technik a postup

– možnost zapojit se do nácviku krátkých kulturníc

a schopností uživatele (úklid na pokoji, pé

možnosti uživatele
samostatné dodržování hygienických
šení, skládání a žehlení prádla, p

– možnost navšt vovat zámeckou kapli (bohoslužby, p
ímo na pokojích uživatel

K dalším poskytovaným službám pat
. 108/2006 Sb., o sociálních službách také

astnilo 24 uživatel
nily dva týdenní pobyty vždy pro 5 uživatel
bydlení – uživatelky si samostatn
– uživatelé mají možnost
v Žerotínském

Pro uživatele s vyšším stupn
v Rožnov
ejnou dopravou navštívily uživatelky zajímavá místa

uživatelé na r

eb uživatele – nap

m mezi našimi uživateli a
vují uživatele v za

7.5 Kulturní a sportovní akce, jichž se uživatelé

, oslava MDŽ s vlastním pohošt
vystoupení žák ze ZŠ Tovární k MDŽ
ní turnaj v kuželkách v Odrách

že – šipky, hod na cíl
ž v šipkách s ú

Den sociálních služeb ve Studénce - ú ast s výstavkou prací uživatel

tský den v obci Nová Horka – vystoupení uživatel
zájezd do Rožnova p/R s uživatelkami s t žšími diagnozami

emi skupinami uživatel

íležitosti Památky zesnulých

ní návazných služeb

íže
v s žáky ZŠ ze Studénky na vestibulu

fotografii jsou vždy prezentovány na
asopisy - vždy 1x

lávání a udržování, rozvíjení schopností uživatel
lávání a udržování schopností uživatel
. Vlastní cíle uživatel
eny samotnými uživateli spolu s klí
ního procesu jsou uživatelky za
enském a kulturním život
žných návyk

chování chceme uživatel

v nichž jsou klient m poskytovány služby: základní charakteristika dle

8.1 stav obslužného provozu:

Každoro
užby jsme stále
ekážkou jsou vnit

na pokoje a do koupelen uživatel

domi, že toto

ová plošina, která slouží pro p
uživatel
ízemí a slouží k transportu uživatel

Pro rok 2008 byly naší organizaci uloženy úkoly
Níže uvedené úkoly byly již zpracovány a zaslány v
ním níže uvedených úkol

uživatel

služby v daném stupni závislosti a objemem propláce

v sociálních službách a sociálních
postižením, a to ve spolupráci s organizacemi v
1 pracovnice v soc. službách absolvovala školení „K
postiženými ob
3 pracovníci (soc. pracovník, pracovník v soc. služ
pracovník v soc. službách – ošet
„Komunikace s uživateli sociálních služeb se

specif

ebami – osoby se zrakovým postižením“, které zorga

.
7 – Stížnosti na kvalitu nebo zp sob poskytování sociálních služby,
.
8 – Návaznost poskytované sociální služby na dalš
zpracování konkrétní analýzy využívání ve
žn
ejných služeb) a jiných fyzických a právnických oso
eb uživatel služby,
.
15 – Zvyšování kvality sociální služby (v náva

analýza využívání ve

ebám uživatel
služby,
sociální služby a standardu

. 7 – Stížnosti na kvalitu nebo zp

žejní cíle k realizaci v roce 2008.
žn
žn
vodu pracovní vytíženosti PhDr. Jany Skácelové byla

ít nové smlouvy o poskytování sociální služby -

ebami uživatel
registrovanou sociální službou, zajiš
žn

vzhledem k tomu, že z d

další drobné opravy udržovacího charakteru, nát

duálního postižení (hluchoslepota), jejímž výstupem
práce s vymezenými uživateli.

setkala s uživateli a seznámila pracovníky s touto

s možnostmi jejich získání – naplánováno na rok 2009
íležitosti p echodu nevidomé uživatelky do chrán

íležitosti p
uživatelky do chrán
metodika práce s vymezenými uživateli – viz. p
Využívat speciální pom
postižením, zejména ty, které jim usnad

uživatel

Snížit kapacitu
žkových pokoj
3 uživatelé služby.
snížit kapacitu vícel žkových pokoj na požadovaný po
tem uživatel
í uživatel
žkových pokoj
žn
snižovat podle toho, jak budou uživatelé
odcházet do jiných služeb
žkové pokoje
Provést analýzu dosažení kone
pokojích a naplánovat proces vedoucí k tomuto žádan
ihlíženo na p

žkových
eby uživatel
žkových pokojích byla

provedena u uživatel

eb jednotlivých uživatel služby s vazbou
na odpovídající typ služby z hlediska bydlení
ty osob pro službu podpora

s vymezením systému návazných služeb.
eb uživatel
vytipovány vhodné služby spolu s návaznými službami.
Podpora samostatného bydlení 1 uživatel
né bydlení 35 uživatel
Domov pro osoby se zdravotním postižením - 32 uživa

ípravu 10 uživatel služby na službu chrán

samostatné dodržování hygienických návyk
šení, skládání a žehlení prádla

eb jednotlivých uživatel služby).

INSTAND a s PaedDr. Evou Brožovou

žn

užeb p
asná fáze této spolupráce je na úrovni zasílání žád
uživatelek, které vyslovily p

postoj uživatel k možnosti dalšího umíst
uživatelek, které cht jí žít ve smíšených komunitách, hledáme vhodné typy

žejní cíle stanovené k realizaci v roce 2009
ovat v procesu transformace naší sociální služby

Brožovou a PhDr. Jaroslavou Sýkorovou
ím postižením)
pro uživatele, kte
službu, vyhledat vhodná za
uživatel

na službu chrán

snížit kapacitu uživatel

žkové

it denní místnost pro uživatele
ít nové smlouvy o poskytování sociální služby
další drobné opravy udržovacího charakteru, nát

it takové sociální služby,
ání našich uživatel
sociálních služeb
eb uživatel stanovit v jednotlivých službách nové cílové
skupiny uživatel
pro uživatele, kte
službu, zajistit p
služby poskytovat na principu individuálního a rov
využívat návazné služby (odebírání ob , služba prádelny, atd.)
ní uživatel
ejnost o procesu transformace naší sociální služby
Smyslem celého procesu je zlepšení života lidí s mentálním postižením, jejich
žného zp sobu života a posílení jejich lidské d

žními fondy

eny dotací z MPSV, tržbami za pobyt uživatel
bydlení, služby), p
ovny, tržbami za
, úhradami za fakultativní služby, p
, z nichž tvo
- 28 %

tržby uživatel

Tržby z prodeje služeb
tržba za pobyt (stravné, bydlení, služby)
fakultativní služby
tržba za stravu (zam

5 504,0
31,97 tis. K

tu 68 uživatel
ve výši 2.000
ve výši 4.000
ve výši 8.000
ve výši 11.000

10 uživatel
23 uživatel
11 uživatel
24 uživatel

Sníženou úhradu za pobyt má nyní 14 uživatel

žních dar
edky z KFO) z rezervního fondu a byly použity na ná
ního materiálu pro uživatele, dopravu na akce a rek

ijaté úroky, tržby za sb

byla použita na :

z nichž tvo

- 4%
- 3%

opravy a údržba
služby

položku spot
evážn
vynaložena

pro uživatelky – el.polohovací

Opravy a údržba
Na opravy a údržbu majetku je každoro

vynaloženo nemalé množství pen žních

. Dalšími položkami byly b žné opravy za
Ostatní služby
Na tyto služby bylo celkem vynaloženo 662,06 tis.K . Na softwarové služby a
ízení DDNM byla vynaložena
ní služeb a

prohlubování

ní služby bylo vynaloženo 117,60 tis.K

PSS – obslužná

obslužná

Legenda:

PSS – pracovník v sociálních službách
Ostatní – údržbá

ení po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2
Druh sociálních služeb

dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

13.4

Dotace MPSV na podporu sociálních služeb v r.
Druh sociálních služeb

na podporu sociálních služeb

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

služeb, které mají místní

žní dary na provoz

26,26

žní dary byly poskytnuty od

26,26

právnických nebo fyzic

vyšší než 3 tis. K
použity jako ob

žní dary v celkové výši 26,26 byly poskytnuty :

- sdružení Bendig Nový Ji

6 464,80

žními fondy (tis. K

žní a nepen žní
erpání fondu je podloženo rozpo

žních prost

doprava uživatel

20,71 tis. K

žní fondy jsou finan

azené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce

e o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000,- K

Oprava a údržba majetku je každoro
vysokou
tu. V tomto roce bylo celkem vynaloženo 721,27 tis.

položkou v našem

ž opravy pra
a jako každoro

žná údržba majetku.

na platy – podíl mimotarifních složek platu k plat

íže
dílny údržbá

ž bylo poškozené okno.

ní služební cesty

na žádná zahrani ní služební cesta.

neevidujeme žádné pohledávky a závazky po lh

Kontrola dodržování požadavk
, hygiena potravin, hygienické požadavky na
stravovací služby a zásady osobní a provozní hygien
závažných

ní a dodržování ostatních

Kontrola dodržování termín
Kontrola používaných tiskopis

použita správn

nosti práce a požární ochrany dle § 108, odst. 5 Zá
práce, jejichž cílem je souhrnn

Poskytování OOPP, jejich používání, udržování a hos
ování požární ochrany –

bez závad

innosti nebyly shledány žádné závažné nedostatky ne

izování a evidenci stížnosti + p
ijetí stížnosti
na stížnost uživatele sociální služby Zámek Nová H
žeme podat stížnost – jednodušší forma pro klienty
Návaznost poskytované služby na další dostupné zdro
, institucí a služeb, které mohou uživatele v obci
Studénka využívat (adresa, kontakt, otevírací doba

Analýzy využívání ve
Zvyšování kvality sociální služby
Dotazník pro uživatele sociální služby
Dotazník pro opatrovníky uživatel sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo zp sob poskytování sociální služby a Nouzové a havarij
ebám uživatel služby
Metodika práce s uživateli s duálním postižením (hl

2. Fotografie – život na zámku

ty uživatel služby v daném stupni závislosti a objemem proplac

žká
žká závislost)

, tudíž celková

ty uživatel služby v daném stupni závislosti a objemem proplac

žká
žká závislost)

ní, kožní léka

enou na využívaní a
dodržování cen u smluvních za

no, že výkony vykazované na Všeobecnou zdravotní po
evážn uživatel
chto uživatel
jsou natolik závažné, že výkony musí být provedeny
Dle našeho zvážení usuzujeme, že ohodnocení výše uv
(hodnotí se pouze 5 min. intervence, kde již není z
etržitého

etržitém provozu, z tohoto po

izování a evidenci stížností
Uživatelé naší sociální služby, mají možnost osobn
ipomínky, týkající se poskytovaných služeb a sou
nespokojenost s nimi, podáním stížnosti.
Uživatel, který podá stížnost, nesmí být z hlediska
sobem ohrožen
istupují k podaným stížnostem s pat

nou vážností a vnímají

ující ke zlepšení kvality poskytované služby
že být vy

že být vy

ležitém porušení práv uživatele
by tomu tak bylo, podání se automaticky pro závažnost svého obsahu stává stížností.

zajistí sociální pracovnice, která je uloží do slož
složka je p ílohou knihy stížností. Uvedené materiály p ispívají k udržení p
ebách uživatel služby a pomáhají p
ných stížností.
3. stížnost
ením nespokojenosti uživatele nebo jiné osoby
sob poskytování sociální služby

, kdy stížnost nesm

dnosti poskytovatele a není podávána na službu
. stížnost na vysokou cenu lék
spolubydlící atd.), je takové podání stížnosti
enou podporou uživatele.

izování stížností:
í s informacemi o stížnosti p

ijetí stížnosti a ochrana uživatele p ed rizikem, že se podání
stížnosti proti n

i které stížnost sm

žovateli, ale
í stížnost prov

í stížnost prov
stížnosti je nutno prov
pracovník, který stížnost prov

že podat stížnost:
- uživatel služby
- v zájmu uživatele také jiná osoba
Forma a evidence podání stížnosti:

Sociální pracovnice , která stížnost p
že pr
žovatel
dek potvrdí, že zápis stížnosti byl proveden a násl

ijetí stížnosti. Zápis
, že se st žovatel nedokáže
í trpí závažnou poruchou

žovatel z jakéhokoliv d vodu zápisu stížnosti nezú
pracovnice stížnost sama a doplní d
žovatel na provedení zápisu

ijatá stížnost se také neprodlen zaeviduje do knihy stížností. P ílohou této knihy je složka
ízenými stížnostmi.

Sociální pracovnice stížnost rovn ž zapíše do formulá
ijetí stížnosti a neprodlen
zaeviduje do knihy stížností. V p
eby naváže kontakt se st žovatelem , aby zajistila

, že stížnost p
i evidenci písemné stížnosti.

Stížnost je p

jako stížnost ústní.

Anonymní stížnost:
Anonymní stížnost lze podat písemnou formou v jakék
anonymní stížnosti slouží schránka pro nám
ipomínky a stížnosti. Obsah schránky
vybírá každý pátek (na spole ných besedách uživatel

Anonymní stížnost se rovn ž zaeviduje do knihy stížností, p
údaje, které jsou z podání stížnosti z

emž se zaznamenají jen ty
t stížnosti, kdy byla stížnost

U anonymní stížnosti se v rámci spole
uživatel

Komu lze stížnost podat:

ítomnosti sociální pracovnice jsou stížnosti p edávány službu konající

ijaté stížnosti je sociální pracovnice povinna nepr

it stížnost:

stížnosti a rozhodnout se, zda stížnost byla oprávn
Pokud dojde k názoru, že stížnost byla oprávn

nebo shromaž
ování stížnosti sociální pracovnice pravideln

ešení stížnosti:

Stížnosti jsou

Každá stížnost musí být

žovatel o jejím

sobit „povaze“ konkrétní stížnosti. Ne každá stížno
které problémy je možné
ešení stížnosti:
Stížnost
ešení stížnosti nesmí být používány postupy, které by mohly snižovat
stojnost uživatele a negativn
Na každou stížnost je zpracována
í uživateli, který stížnost podal sociální pracovni
individuálním možnostem a schopnostem daného uživat
žovatel m že mít v pr

ování stížnosti doprovod další

Uživatel má možnost se proti vy ízení stížnosti odvolat. V tomto p
ízení stížnosti osobou (mediátorem), která je pov
uje-li stížnost proti konkrétní osob (pracovník, uživatel), je nutno postupovat p

ešení stížnosti je nutno p ihlížet k tomu, zda stížnost a její
kvality poskytované sociální služby.
Nedostane-li uživatel odpov

na svoji stížnost do 30 dn

Stížnosti jsou poskytovatelem chápány jako zdroj in
sociální služby a jejich podání nemá vliv na další
s uživatelem ani na pé i, která je uživateli poskytována.

Stížnosti uživatel
Jako stížnost lze vyhodnotit nespokojenost projeven
Nespokojenost uživatele musí být schopen rozpoznat

Je-li možné d

je uživatel nespokojen, okamžit

Jako stížnost je nutno ešit situaci, která se opakuje a která vyžaduje roz
ešení a evidence stížnosti shodný s výše uvedeným.

Uživatel, musí být informován o svém právu podat stížnost, pop
ízení stížnosti k nezávislému orgánu. Kontakty na níže uvedené instituce musí být
uvedeny v každé odpov di na stížnost.

ijetí stížnosti
na stížnost uživatele sociální služby Zámek Nová H
žeme podat stížnost

ijetí stížnosti
Datum a hodina podání stížnosti:…………………………………………………
žovatel (jméno, p
ešení stížnosti jako sv

Pracovník, který stížnost p

stížnosti, o

žovatele: (ozna
žovatele)

tu stížnosti, okolnosti související s podáním

lení, že stížnost p ijala a že se jí bude zabývat podle
izování a evidenci stížností)

žovatel ………………………

Pracovník, který stížnost p
(soc. pracovnice, službu konající všeobecná registr

na stížnost uživatele sociální služby Zámek Nová H

ijetí stížnosti:

íslo podání stížnosti:

di je uložena v kancelá

žeme podat stížnost
CO JE STÍŽNOST

ŽETE SI ST ŽOVAT:

KDYŽ VÁM N KDO UBLIŽUJE
KDYŽ SE VÁM N
KDYŽ SE K VÁM N
KDYŽ JE K VÁM N
KDYŽ VÁM N
KDYŽ VÁM N
ŽOVAT SI

KDYŽ NEJSTE SPOKOJENI, M ŽETE SI ST ŽOVAT.
ŽOVAT SI M ŽETE KAŽDÉMU ZAM
STÍŽNOST M ŽETE NAPSAT SPOLE
STÍŽNOST M ŽETE NAPSAT SAMI.
POD STÍŽNOST SE NEMUSÍTE PODEPSAT.
STÍŽNOSTI VHAZUJTE DO SCHRÁNKY NEBO JE DEJTE SOCIÁL

IPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ JE V JÍDELN

STNANCI SE NA VÁS NESMÍ ZLOBIT, KDYŽ SI BUDETE
ŽOVAT.

KDYŽ SI CHCETE ST ŽOVAT, UD
NEBOJTE SE POŽÁDAT O POMOC

KAŽDOU STÍŽNOST VY
NA PÍSEMNOU STÍŽNOST DOSTANETE PÍSEMNOU ODPOV
ZÁVAŽNOU STÍŽNOST BUDEME
NA STÍŽNOST, KTERÁ NEBUDE PODEPSANÁ ODPOVÍME.

KDYŽ NEBUDETE S
ŽEME VÁM

ŽETE SI ST ŽOVAT

ŽUJI

STÍŽNOST ZPROST

1.3 Návaznost poskytované služby na další dostupné
ízení Zámek Nová Horka, p.o. se snaží vytvo
íležitosti, aby uživatelé sociální
služby mohli, dle svých individuálních pot
ání a schopností, využívat b žn
ejné služby.
uživatelé informují o b žn
dostupných službách, aktivn je podporují a motivují k využívání t chto služeb.
i využívání služeb je uživatel

i zachování uživatelova vztahu s rodinou, p áteli a známými. Snaží se

edkovává rekreace, zájezdy a výlety pro uživatele
ebami uživatel
vy a služby
motivuje klientky a pomáhá jim ve využívání zdroj služeb v míst

-

, institucí a služeb, které mohou uživatelé využíva
obchod (smíšené zboží)

-

duchovní služby

, institucí a služeb, které mohou uživatelé využíva

Uživatelé naší sociální služby jsou se seznamem ins

stnanci podporují uživatelé ve využívání ve

dostupných služeb, dle jejich

, institucí a služeb, které mohou uživatele v obci
Studénka využívat (adresa, kontakt, otevírací doba)

, institucí a služeb, které mohou uživatelé v obci
využívat (adresa, kontakt, otevírací doba)

ební družstvo, prodejna Nová Horka – smíšené zboží

íže
chu je kaple pro naše uživatele otev
- bohoslužby úterý a pátek v 18.30 hod.

etržit

, institucí a služeb, které mohou uživatelé v m

Studénka využívat

(prodej potravin, drogerie a jiného zboží)

(smíšené zboží)

vní doba:

masáže dle objednání

Nabídka služeb:

Masáže + zábaly

Nabídka služeb:

íležitosti MDŽ - v ZNH

ednáška požárník

12.56 (na zastávku Studénka,,žel.st. MHD

17.12 (na zastávku Studénka,,žel.st. MHD

1. 4 Analýza využívání ve

i zachování uživatelova vztahu s rodinou, p áteli a známými. Snaží se

í uživatelé udržují osobní kontakt s rodinou a p áteli, tzn. že p
ízení, odjížd
tuto službu využívat) atp.
Uživatelé, kte í udržují vztahy mimo za
v. Jedna uživatelka dojíždí za svým p
jiná uživatelka takto navšt
ízení (ples, Kácení máje) umož ují uživatelkám setkání s
muži

ze sociálního za
enské akce, na které jsou pozvány i naše uživatelky

Jedna z uživatelek navázala kontakt s dcerou, která
s dalšími uživateli a zam

va uživatel

va uživatelky Z. Horákové

1 kl.

Kunín

ízení, zj. s ohledem na uživatele imobilní p
edstavení, ples obyvatel, Kácení máje, vystoupení ž
ZŠ ve Studénce, vystoupení žák
zájmu uživatelek.

Vystoupení žákyn

Turnaj v kuželkách

2 kl.

Odry

Den sociálních služeb

4 kl.

Studénka

edkovává rekreace, zájezdy a výlety pro uživatele
V letošním roce se uživatelé zú
skupiny uživatel

Zájezdy pro uživatelky jsou plánovány na základ
Exkurze pro uživatelky budou plánovány s ohledem na

Zájezd pro imobilní kl.

20 kl.

Rožnov p. Radh.

ebami uživatel

vám využívají

vy a služby M
fyzických a právnických osob, motivuje uživatele a pomáhá jim ve využívání
služeb v míst

bohoslužby se konají v místní kapli a uživatelé je
jší vchod do kaple je možno bezbariérov
vchod do kaple je možný i p
samostatného cestování, pouze jedna uživatelka v so
Uživatelé mohou t chto služeb využívat podle svých možností a schopností samy. Uživatelé,
využívají doprovodu zam

Zdroje služeb v blízkém okolí
Obvykle uživatelé navšt

V minulosti uživatelé využívali služeb Sportovního
ízení navázanou spolupráci a zpravidla každý týden dojíždí do
ízení masér, jehož služeb využívají zejména uživate
uživatelé na masáže dojížd
nické služby v Bartošovicích využívá 1 uživatelka.
si 3 – 4 uživatelky obstarávají osobní nákupy s asi

1.5 Zvyšování kvality sociální služby
1. Kvalitu poskytované služby v našem za
uživatelé

2. Spokojenost s poskytovanou službou zjiš
evidencí stížností, nám
pravidelného setkávání uživatel
ového pracovníka s uživatelem – realizace IP, pomoc

Dotazník pro uživatele
ní spokojenosti uživatel s naší sociální službou

otázky jsou formulovány tak, aby jim uživatelé poro
jednotlivé otázky jsou s uživateli probírány a pe
za uživatele, kte

ní spokojenosti s poskytovanou sociální službou
k uživatel

Stížností, nám

Ze strany uživatel
ování služby
ešení stížnosti jsou obsaženy ve sm

každý pracovník má možnost podat nám

ipomínku nebo stížnost svému

ležitým prvkem pro zvyšovaní kvality naší sociální
služby

každý opatrovník/rodinný p

že podat nám

ipomínku nebo stížnost,

Dotazník pro uživatele sociální služby
uživatele službu ohodnotit m že být známkování (1 – výborné, 5 – špatné) nebo si

ipomínka nebo stížnost, klí

2. Denní režim

žete jít do koupelny a na WC kdykoli pot

žete?
máte možnost po ob
žete si po ob

když pot

žete mít u sebe peníze?

žete si sama nakupovat (a co)?

využíváte ú

ení ke služb

žovala jste si?
jak byla vaše stížnost vy

1. Spolupráce s uživateli
pokud mají uživatelé problémy s komunikací ( verbál

eba uživatele podporovat (podpo

Dotazník pro opatrovníky uživatel

sociální služby Zámek Nová Horka,

žete zakroužkovat dv

služby?
žete zakroužkovat dv

hodnotíte kvalitu a rozsah poskytovaných služeb?

k uživatel

6. Pokud jste uvedl možnost c nebo d, vaší odpov

ní tohoto dotazníku, jehož cílem je zjistit spokoje
žete vyplnit anonymn
…………………(datum). Prosím zakroužkujte vždy jen jednu

Využíváte p

kvality sociálních služeb, zm ny související s transformací sociální služby,

) k uživatel

dále se již nepot

1.6 Stížnosti na kvalitu nebo zp sob poskytování sociální služby a Nouzové
ebám uživatel
služby

KDYŽ UVIDÍTE
* ŽE N
ŽE VSTÁT

KDYŽ VIDÍTE
* ŽE SI VAŠE SPOLUBYDLÍCÍ UBLIŽUJE

KDYŽ VIDÍTE
* ŽE SE KLIENTKY BIJÍ NEBO N
UBLIŽUJE

KDYŽ VIDÍTE
* ŽE KLIENTKA, KTERÁ SAMA ZÁMEK NEOPOUŠTÍ

KDYŽ VIDÍTE
* ŽE V PARKU CIZÍ LIDÉ D

NEBO POŽÁR V BUDOV

CO JE STÍŽNOST
ŽETE SI ST ŽOVAT:

KDYŽ VÁM N KDO UBLIŽUJE
KDYŽ SE VÁM N
KDYŽ SE K VÁM N
KDYŽ JE K VÁM N
KDYŽ VÁM N
KDYŽ VÁM N

ŽOVAT SI

KDYŽ NEJSTE SPOKOJENI, M ŽETE SI ST ŽOVAT.
ŽOVAT SI M ŽETE KAŽDÉMU ZAM
STÍŽNOST M ŽETE NAPSAT SPOLE
STÍŽNOST M ŽETE NAPSAT SAMI.
POD STÍŽNOST SE NEMUSÍTE PODEPSAT.
STÍŽNOSTI VHAZUJTE DO SCHRÁNKY NEBO JE DEJTE SOCIÁL

IPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ JE V JÍDELN
STNANCI SE NA VÁS NESMÍ ZLOBIT, KDYŽ SI BUDETE ST ŽOVAT.

KDYŽ SI CHCETE ST ŽOVAT, UD
NEBOJTE SE POŽÁDAT O POMOC

KAŽDOU STÍŽNOST VY
NA PÍSEMNOU STÍŽNOST DOSTANETE PÍSEMNOU ODPOV
ZÁVAŽNOU STÍŽNOST BUDEME
NA STÍŽNOST, KTERÁ NEBUDE PODEPSANÁ ODPOVÍME.

KDYŽ NEBUDETE S
ŽEME VÁM

ŽETE SI ST ŽOVAT JINDE –

ŽUJI

STÍŽNOST ZPROST

1.7 Metodika práce s uživateli s duálním postižení
né postižení, které je zp
závažného
sluchového a zrakového postižení. Je více
i níž se jednotlivé díl
sobují výrazné ztížení podmínek života. Hluchoslepo
sobuje potíže p
potíže p
asné postižení obou smysl , i když jen lehké, p ináší vážn
ka než v p
vážn
kem trpícím hluchoslepotou záleží na rozsahu postiž
mohou za použití sluchadel používat mluvenou , zda zvládnou používat další komunika
s mentálním postižením hodn záleží na osobním kontaktu, zjiš
použití alternativní komunikace.
Pro uživatele s hluchoslepotou máme vytvo

Zásady, jak jednat s lidmi s duálním postižením (hluc

v úvodu kontaktu vždy upozornit na svoji p
použít
hem oslovení je vhodný dotyk paže nebo oslovení jmé

používat mimiku, gesta rukou

livý, pamatovat na ztíženou možnost kompenzace jedn
používat slova typu vid

využívat schopnosti zbývajících smysl
popisovat každý úkon, který provádíme

Metodický postup – obslužná pé

eme okno (impuls pro klientku, že je již den).
upozorníme, že jsme u klientky a budeme ji polohov
Žínkou omyjeme klientce obli

. Každý obsluhující personál má specifický
že poznat, která pracovnice o ni bude pe

žku posadíme klientku do polosedu.
Než za
ekneme klientce, že je
spodnímu rtu (impuls, že bude následovat podávání s

iložíme klientce lžíci ke
iložíme hrnek ke

i každém podávání jídla a tekutin postupujeme stejn

ním ranní hygieny se klientky dotkneme žínkou, kter
(impuls, že bude následovat o

iložíme klientce vhodnou inkontinentní pom

žka ji postavíme a malými kr
ed zahájením vždy klientku upozorníme na

žku op

i již zmín
že a
žku klientku zpolohujeme do „tvaru

k je mobilní, když je schopen se s využitím nau
edpokladem samostatného života zrakov postiženého

-

udržovat v prostorách, kde se nevidomí pohybují,

ním na možné
ím, položit na držadlo

ekážky, p

ekážky

nabídnout mu ho, položit jeho ruku na op

-

umožnit bezpe né používání toalety ve známém prost

postižený

esnost, každý p

cky pro každodenní život

Co využíváme:

cky pro každodenní život:

trenažéry na výcvik kompenza

žeme zajistit/poskytnout:

Pro nevidomé uživatele máme vytvo

Metodický postup – obslužná pé

Oznámíme klientce, že je ráno.
Dotykem na ruku upozorníme, že jsme u klientky, vyb

žeme

žeme (v rámci nácviku samostatnosti).

tlíme, kde je položeno mýdlo, ru
ci byly vždy na stejném míst
iložení inkontinentní pom

radlo židle, vyzveme ji
ed klientku vždy na stejné místo položíme talí
Dohlížíme a pop

žeme p

že si vybrat, kde bude sv

t dohlížíme na p
pyžama.
iložíme vhodnou inkontinentní pom
Dohlédneme na to, jak se klientka uloží ke spánku. Oznámíme, že odcházíme.

Ž. M.

postižením

ostižením (naše za

ostižením (jiná za

Život na zámku

ních místnostech se uživatelky
áteli uživatelek

ani na uživatelky s t lesným postižením
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