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Komu poskytujeme služby?
Proč tu jsme?
Poskytujeme sociální služby
pomáháme lidem.

Jaký máme cíl?
Naším hlavním cílem je spokojený klient. Jak
dosahujeme cíle? Tohoto cíle dosahujeme
poskytováním služby s ohledem na individuální
potřeby jednotlivých klientů.

Poskytujeme služby dle § 49 zák.č.108/2006 Sb.
osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku ( Domov pro seniory ).
Poskytujeme služby klientům, kteří:
 komunikují česky nebo slovensky,
 jsou schopni kolektivního soužití,
 jsou starší 65 ti let,
 jsou schopni projevit zájem o naše služby.

Kdo jsme?
Jsme organizace, která poskytuje v souladu se
zákonem č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, celoroční pobytové sociální a zdravotní
služby. Právní forma je „příspěvková organizace“
Středočeského kraje.
Základní údaje:
Adresa
Domov seniorů Jenštejn,
poskytovatel sociálních služeb
Vinořská 78
250 73 Jenštejn

www.dsjenstejn.cz
E-mail: info@dsjenstejn.cz
Tel.

286 851 905

Zřizovatelem organizace je

I.Č. 712 29 108

Jak se u nás žije?
Objekt, ve kterém jsou pobytové služby
poskytovány, je nekuřácké otevřené zařízení,
které umožňuje volný pohyb po celém zařízení
i přilehlé zahradě. Přijímat návštěvy je možné
v pokojích nebo ve společných prostorech.

Komu nejsme schopni poskytovat
služby?
Nejsme schopni poskytnout služby zájemcům,
kteří:
 trpí akutní formou infekčního onemocnění,
 jejichž stav vyžaduje péči ústavního
zdravotnického zařízení,
 ohrožují sebe nebo své okolí,
 nejsou schopni kolektivního soužití,
 vyžadují zařízení se zvláštním režimem
(nepřetržitý dohled 24 hod.),
 narušují soukromí druhých,
 nejeví zájem o naše služby.

Co se musí udělat při zájmu o naše
služby?

Kolik co stojí a kdo to platí?
Příjmy organizace tvoří zejména úhrady uživatelů
za poskytované služby, příspěvek na provoz
a dotace od Středočeského kraje, případně
příspěvky od jiných subjektů.
Výše úhrady za den pobytu včetně celodenní
stravy nepřesahuje 380 Kč. Výše úhrady za péči
se stanovuje ve výši přiznaného příspěvku na
péči. V každém případě musí zůstat klientovi po
zaplacení úhrady alespoň 15 % jeho příjmu.

Jaké zásady při poskytování sociálních
služeb uznáváme?

Poznámky
……………………………………………………

……………………………………………………

Uvědomujeme si, že klienty sociálních služeb
jsou lidé v nevýhodné situaci, závislí na
podpoře druhé osoby. Námi poskytované služby
jsou proto postaveny především na těchto
hodnotách:
 informovanost - informujeme klienty o
jejich právech a tato práva respektujeme,
 možnost volby - vytváříme podmínky pro
možnost vyjádření vůle klientů a
respektujeme jejich svobodnou volbu,
 jedinečnost každého člověka respektujeme, že každý člověk je jiný a má
různé potřeby - služby poskytujeme
s ohledem na tyto individuální potřeby snažíme se přizpůsobovat služby potřebám
klientů,
 bezpečí - vyhledáváme oblasti, které by
mohly ohrozit klienta nebo ho poškodit na
jeho majetku nebo zdraví a činíme kroky
k jejich odstranění.

1. Kontaktovat naše zařízení a zjistit, zda jsme
schopni poskytovat požadované služby.
2. Vyplnit žádost o poskytování služeb,
která musí obsahovat:
 jméno a příjmení žadatele,
 datum narození,
 adresu trvalého pobytu
 kontakt (adresu současného pobytu, telefon).
K žádosti je nutné přiložit posudek praktického
lékaře. Formulář žádosti a posudku lékaře je
k dispozici v místě sídla poskytovatele nebo ke
stažení na webové adrese
www.dsjenstejn.cz
3. Doručit žádost poskytovateli v písemné formě
na adresu:
Domov seniorů Jenštejn,
poskytovatel sociálních služeb
Vinořská 78,
250 73 Jenštejn
4. Žádost je posuzována podle těchto kriterií:
 sociální situace (0 - 40 bodů)
 závislost na péči jiné osoby (0 - 40 bodů)
 územní příslušnost k Stř. kaji (0 - 20 bodů)
Dle provozních možností bude žadatel vyzván
k návštěvě našeho zařízení pro sjednání
podmínek poskytování služeb. Imobilní klienty
navštívíme v místě jejich současného pobytu.
Žádosti můžeme vyhovět, pokud máme
odpovídající volné místo.
5. Pro poskytování služeb je nutné uzavřít
smlouvu s žadatelem nebo jeho oprávněným
zástupcem.
Bližší informace v pracovní dny
na tel. čísle 286 851 905 nebo 736 754 011.

