Seniorcentrum POHODA
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka
Tel.: +420 471 212 009, E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz

INFORMACE k NÁSTUPU DO SENIORCENTRA POHODA

Jaké doklady je nutné mít u sebe při nástupu do Domova?
-

občanský průkaz,
průkaz pojištěnce,
tyto doklady se odevzdají do úschovy ke zdravotní sestře v našem
zařízení.

Jaké věci by měl mít uživatel s sebou při nástupu do domova pro seniory?
-

oblečení, které by mělo být hlavně pohodlné a příjemné. Je vhodné poradit se
s personálem a průběžně konzultovat, zda je zapotřebí něco dokoupit či v opačném
případě zlikvidovat dle ročního období, či jiných změn.

Doporučený seznam oblečení:
 10x tričko s krátkým rukávem – bavlněné,
 10x triko s dlouhým rukávem – bavlněné,
 10x noční košile nebo pyžamo – nejlépe bavlněné,
 20x spodní kalhotky/trenýrky či slipy,
 5x spodní košilka/tílka,
 30x ponožky, dále teplé ponožky,
 4x zapínací mikina, svetr,
 5x kalhoty (vycházkové oblečení – k doktorovi, na
vycházku),
 2x svrchní díl (bunda zimní, jarní / podzimní),
 2x přezůvky - omyvatelné pantofle a teplé bačkory –
nazouvací na přezku či zip,
 2x sezónní vycházková obuv,
 šátek, pokrývka hlavy,
 rukavice, šála,
 sportovní oblečení a obuv,
 župan,
 pro imobilní uživatele je nutné zvýšit počet nočních košil či pyžam,
toaletní potřeby:
 10x ručník,
 papírové kapesníky, toaletní papír,
 hygienické potřeby,
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Co si uživatel může donést?
-

-

Do našeho Domova si může uživatel přinést lednici, televizi, PC,
lampu, lampičku, mikrovlnou troubu, varnou konvici, odpadkový koš,
koš na prádlo a dále jakékoliv drobné předměty jako jsou obrázky,
fotky, květiny. Domov se zvláštním režimem má svá specifika, mezi
které patří omezení elektrických spotřebičů a úprava nábytku včetně
bytové jednotky z důvodů zajištění bezpečného prostředí;
Nezapomeňte si vzít sebou kompenzační pomůcky, jako jsou hole, berle, chodítko,
brýle, lupu, zubní náhrady aj.

Doporučení:
-

-

Z důvodu možné záměny a ztráty kompenzačních pomůcek doporučujeme provést
označení a to před nástupem do zařízení, aby nedocházelo k záměně (např. zubní
protéza – označení, které provádí stomatolog). Dále pak transportní vozíky, berle,
chodítka musí být řádně označena z důvodu prevence ztráty, záměny kompenzační
pomůcky. Převážně se jedná o pomůcky majetku pojišťoven, které má uživatel pouze
zapůjčeny;
Osobní věci – veškeré osobní věci, které příbuzní uživateli do zařízení zakoupí a
donesou či naopak odnesou pryč, je nutné nahlásit ošetřujícímu personálu. Cenné věci
a peníze v hotovosti je lépe uschovat u sociální pracovnice v kanceláři sociálního
poradenství. Za ztrátu či poškození cenností ponechaných na pokoji Seniorcentrum
Pohoda neručí. Uživatelé sociální služby domova se zvláštním režimem nemají
v bytovém studiu cenné věci a peníze.

…za TV a rozhlasový přijímač je ze zákona povinné platit tzv. koncesionářský poplatek.

POBYT V SENIORCENTRU POHODA
Jakým způsobem je pobyt v Domově hrazen?
-

Platbu za ubytování, stravu, odvoz komunálního odpadu a používání elektrospotřebičů
hradí osoba blízká, nebo-li „Přistupitel“ za Uživatele bankovním převodem na účet
organizace. Jiná varianta platby není možná.

-

Péči si uživatel hradí z přiznaného příspěvku na péči. Podle § 49 zákona č. 108/2006
Sb. je úhrada za péči automaticky stanovena ve výši přiznaného příspěvku.
Úhrada musí být zaplacena předem, a to do 15. dne kalendářního měsíce
předcházejícího měsíci, za který je úhrada stanovena.

Co je to kapesné a jaká je jeho výše?
-

Kapesné je určitá finanční částka z důchodu uživatele, která slouží k jeho osobní
potřebě (k úhradě doplatků za léky apod.) Dle Zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb., 206/2009., Sb., je to 15 % z příjmů uživatele.
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Může uživatel během dne opustit zařízení?
-

Pokud jde uživatel např. ven na zahradu, na procházku, do města či k lékaři, je nutné
vždy zdravotnickému personálu sdělit, kam jde a předpokládanou dobu návratu.

Kdy je možné přijít za svým blízkým na návštěvu?
-

Doba návštěv od 8.00 hod do 20.00 hod. Jen je nutné zohlednit, že
mezi 12.00 hod a 13.00 hod se podává oběd, mezi 13.00 hod a 14.00
hod je polední klid, a mezi 17.00 hod a 18.00 hod se podává večeře.
Pro posezení v klidu a soukromí lze využívat prostory klubovny,
vestibulu, prostory venkovního areálu s altány, rybníkem.

DELŠÍ POBYT MIMO ZAŘÍZENÍ
Jak postupovat v případě plánovaného pobytu uživatele mimo zařízení?
-

uživatel může samozřejmě trávit delší čas mimo zařízení (např. víkend či svátky ve
své rodině),
plánovaný pobyt mimo zařízení delší než jeden den je však nutné nahlásit zdravotní
sestře, a to dva pracovní dny předem do osmé hodiny ranní ,
pokud je odhlášen, uživateli se vrací pouze úhrada za stravu,
dále je nutné nahlásit návrat uživatele (den, hodinu).

Co se děje při pobytu uživatele v nemocnici nebo v jiném zařízení?
-

Při pobytu uživatele v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení je mu jeho místo
samozřejmě dále drženo, aby se měl po propuštění kam vrátit. Pro vyúčtování platí
stejná pravidla jako v předchozím odstavci.

MOŽNOST TRVALÉHO BYDLIŠTĚ V DOMOVĚ PRO SENIORY
Přihlášení se k trvalému pobytu:
Uživatel má možnost přihlásit se k trvalému bydlišti na adrese Seniorcentra Pohoda. Přináší
mu to jisté výhody:
- snazší komunikace s úřady (Státní správa soc. zabezpečení, Magistrát
města Teplice, /řad práce Teplice, Městský úřad Dubí, atd.),
- pravidelný zákonem stanovený poplatek za odvoz odpadu platí v místě,
kde odpad skutečně produkuje,
- veškerá korespondence pak skutečně přichází k jeho rukám,
- v případě zájmu se zde může zúčastnit voleb (parlamentních, komunálních apod.), při
sčítání lidu nedochází k nejasnostem.
Při vyřízení trvalého bydliště pomáhá uživateli sociální pracovnice. Městský úřad si za
přihlášení účtuje poplatek 50,- Kč. Pokud uživatel provádí změnu trvalého bydliště v rámci
okresu, není zapotřebí dalších dokladů. Pokud však pochází z jiného regionu, musí přiložit
k žádosti veškeré doklady o změně stavu, jako jsou např.:
- Rodný list;
- Úmrtní list manžela/manželky;
- Rozsudek o rozvodu manželství.
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