
Základní informace o Domově pro seniory 
SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšná společnost 

Český Těšín, Příkopa 880/2, 737 01 
 

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšná společnost (dále jen SH) 
v Českém Těšíně poskytuje kvalitní sociální služby uživatelům, kteří vzhledem k vysokému věku a 
zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a naplňování svých 
individuálních potřeb. Kvalita služby je měřena mírou spokojenosti našich uživatelů. 

• Umístění je realizováno na základě podané Žádosti o zařazení do pořadníku žadatelů o sociální službu. 
Tento tiskopis je nutno co nejpečlivěji vyplnit. 

• Zřizovatelem našeho domova je SLEZSKÁ HUMANITA, Karviná (dále jen SH) – obecně prospěšná 
společnost.      

• Domov pro seniory (dále již pouze DS) poskytuje pobytovou sociální službu.  

• Žádost o umístění si zájemce může vyzvednout u sociálního pracovníka DS, nebo na Správě SH v 
Karviné – Nové Město. Žádost je možno si stáhnout z webových stránek organizace.   

• Vyplněnou žádost zašle zájemce poštou na adresu: ředitelství, SLEZSKÁ HUMANITA obecně 
prospěšná společnost, Sokolovská 1761, Karviná – Nové Město, 735 06, nebo předá osobně ředitelce 
SH na téže adrese. Případně ji doručí do DS a ta bude interní poštou poslána na Správu SH.  

• Informace o domově získá zájemce prostřednictvím tohoto informačního materiálu, na webových 
stránkách organizace http://www.slezskahumanita.cz/ nebo u ředitelky SH, dále u vedoucí zdravotní a 
sociální služby či sociálního pracovníka DS. 

• Naše celodenní pobytová služba je určena lidem nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z 
důvodu věku a zdravotního stavu (chronické duševní onemocnění, chronické onemocnění, zdravotní 
postižení, kombinované postižení, tělesné postižení) nebo se ocitli v krizi. Tito lidé vyžadují 
pravidelnou pomoc jiné osoby a svou nepříznivou situaci nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí 
ani za pomoci rodiny či jiné sociální služby.  

• NÁŠ HLAVNÍ CÍL: Zajistit, aby se klient zapojil do aktivit v našem domově, pokud mu to jeho 
zdravotní stav dovolí.  

• Snažíme se zabezpečit důstojné životní podmínky našim klientům a umožňovat jim žít běžným 
způsobem života, aby se co nejvíce přiblížili způsobu života věkově srovnatelné populaci žijící mimo 
DS. 

• Usilujeme o to, aby naše služba byla poskytována odborně, kompetentně a lidsky s ohledem na 
jedinečnost každého klienta a jeho potřeby. Při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv 
a ctíme etický kodex. 

• DS je třípodlažní částečně bezbariérová budova s malým zahradním altánem, V 1. NP je umístěno 12 
žen a 3 muži. Ve 2. NP 15 mužů a Ve 3.NP jsou umístěny šatny, sklad a kancelář sociálního pracovníka. 
Společné prostory pro klienty – kulturní místnost je umístěna v mezipatře na kryté terase a je vybavena 
audio, video technikou, s možností připojení na internet pomocí Wi-Fi. Přístup do kulturní místnosti je 
po schodech nebo bezbariérovou plošinou z 2NP. V době oběda místnost slouží rovněž jako jídelna pro 
personál. 

• Ubytování je možné v 1, 2, 3 a více - lůžkovém pokoji s umyvadlem, s teplou a studenou vodou. 
Sprchovací kouty a WC jsou umístěny na každém podlaží. Na podlaží jsou společenská zákoutí. Pokoj 
je většinou vybaven polohovatelným lůžkem, skříní s uzamykatelnou zásuvkou nebo komodou 
s prostorem pro místění ošacení, nočním stolkem, stolem, židlemi, televizní anténní přípojkou. Pokoj je 
možno si dovybavit drobnými předměty osobní povahy – obrázky, fotografie, polštářek, polička apod. 
Vše však po dohodě s vedoucí zdravotní a sociální služby. 

• Do domova si klient vezme ošacení, které doporučujeme před nástupem do domova čitelně označit na 
nenápadném místě v rubu ošacení. Označení je možno provést nejlépe vyšitím nebo fixem na textil. 



Stejným způsobem doporučujeme označit i další prádlo a ošacení, pořízené již v průběhu pobytu 
v domově. Pokud v průběhu pobytu klienta v domově rodina přinese další ošacení, doporučujeme, aby 
vyhledali personál a dané oblečení zapsali do osobní karty klienta, jinak nebude možno reklamovat 
ztracené věci neuvedené v osobní kartě klienta. 

o Pokud vaše prádlo není označeno, nezodpovídáme za případné ztráty. Prádelna LOTOS 

pere pro více subjektů a není v jejich silách poznat, kde patří neoznačené prádlo. 

• Všechny své věci řádně označte výšivkou či fixem na prádlo: 
• jménem 
• zkratkou zařízení  Český Těšín  SHČT    

 

Úhrada zahrnuje  ubytování: úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 
topení, teplou a studenou vodu  

stravu: snídani, oběd, večeři,  

svačinu (pro diabetiky denně, pro ostatní pouze ve středu a sobotu),   

na základě ordinace lékaře je možno poskytnout stravu dietní  

• Příspěvek na péči slouží k úhradě poskytovaných úkonů péče. 

• Co je příspěvek na péči?  

• Příspěvek na péči bude náležet těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého 
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu 
a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají 
zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí 
úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat 
s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. 
Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. 
Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok. Schopnost zvládnout 
péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři 
stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. O 
příspěvek je možné požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III. typu, 
v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.  

• Zdravotní péče je zajišťována lékařem domova pro seniory a konziliárními lékaři, ošetřovatelská péče a 
rehabilitační ošetřování prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání. 

• Léky pro klienty dodává LÉKÁRNA SV. JOSEFA s. r. o. Pro inkontinentní klienty zajišťujeme 
inkontinentní pomůcky prostřednictvím dodavatelských firem. Klient má možnost zaregistrovat se 
k našemu smluvnímu praktickému lékaři -  MUDr. SKŘIŽALOVÁ ALENA - zajišťuje zdravotní péči v 
našem DS a rovněž podává informace o zdravotním stavu klienta. 

• Rodinní příslušníci pomáhají zajišťovat vyšetření u odborných lékařů. 

• Dopravu do zdravotnického zařízení si klient zajišťuje pomocí příbuzných, v případech, kdy to není 
možné, zajišťujeme dopravu formou externích dopravců (taxi služba) nebo našim služebním vozem 
(viz. sazebník fakultativních činností). Tuto službu si klient hradí ze svých prostředků. Převoz klienta 
sanitním vozem ordinuje praktický lékař. 

• Po nástupu do DS je s klientem sestavováno počáteční nastavení sociální služby.  Každý klient má 
svého klíčového pracovníka, je s ním seznámen v tzv. adaptační době, která trvá cca 1 měsíc od přijetí 
do DS. Klíčový pracovník je vyjednavačem mezi organizací a klientem, zjišťuje potřeby, cíle, 
požadavky, připomínky klienta a přenáší je do pracovního týmu organizace. Klíčový pracovník se stává 
pro klienta oporou, rádcem. 

• Každý klient je zařazen dle zdravotního stavu do individuálního ošetřovatelského, sociálního a 
rehabilitačního plánu. Věříme, že klient bude rád, když se i rodina či jeho blízcí zapojí do tohoto 
programu, např. vycházkou, výletem, krátkým pobytem mimo DS, informacemi o klientovi, pomoci při 
stolování či při koupání a umývání. 



• Informace týkající se ošetřovatelské péče podává vedoucí zdravotní a sociální služby nebo staniční 
sestra. Informace týkající se sociální služby nebo finanční situaci klienta podává sociální pracovník DS. 
Osoby, kterým je možno informace podávat, si klient určí. 

• Celodenní stravování zajišťuje centrální kuchyň SH v Karviné. Strava je podávána 3x denně dle 
stanovené diety, diabetikům 5x denně. Pokud přinesete svému blízkému potraviny podléhající rychlé 
zkáze, požádejte personál, aby toto jídlo označil a uložil do lednice. Zabráníte tak možnosti infekčního 
onemocnění. Chraňte zdraví svého blízkého, nenoste mu velké množství potravin, obzvláště diabetici by 
měli mít omezen příjem potravy a sladkých jídel. Naše nutriční lékařka sestavuje vyvážený jídelníček, 
ve kterém jsou zastoupeny všechny nutriční hodnoty. 

• Praní prádla zajišťuje prádelna.  

• Platby jsou prováděny na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

• Další platby jsou za doplatky za léky, regulační poplatky ve zdravotnictví a léčebnou kosmetiku, 
případně poplatek za používání vlastní televize a rádia (dle platné vyhlášky o telekomunikačních 
poplatcích, který se hradí České poště). Klient si je hradí ze svých zdrojů.  

• Aktuální sazebník sociálních služeb SH a sazebník fakultativních = nenárokových činností je vyvěšen 
na webových stránkách a nástěnkách na obou podlažích DS. Fakultativní činnosti nejsou součástí 
platby, klient si je hradí ze svých zdrojů. 

• Klient má možnost zažádat o zřízení depozitního účtu v domově pro seniory a dohodnout hospodaření 
se zůstatkem důchodu. Klient může rovněž určit osobu, které mohou být vydány jeho deponované 
finanční prostředky. V tomto případě klient doručí notářsky ověřenou plnou moc, kterou zplnomocňuje 
určenou osobu k přebírání jeho deponovaných finančních prostředků. 

• Klient má právo svůj pobyt v domově pro seniory ukončit, a to za podmínek, uvedených ve Smlouvě o 
poskytnutí sociální služby. 

 

• Při nástupu klienta do DS je nutno doložit sociálnímu pracovníkovi následující:                 

� aktuální důchodový výměr a Rozhodnutí o výši příspěvku na péči 
� doklad o vyřízení bytové situace klienta                      

 

• Sociální pracovník přebírá hotovostní platby. Může zajistit doručování důchodu klientovi do našeho 
domova. 

o Důchod náleží klientovi. Zbylou částku po úhradě pobytu si může klient uložit v ústavním trezoru 
nebo na osobní účet klienta. Doporučujeme klientovi mít v trezoru u sociálního pracovníka nebo u 
sebe měsíčně alespoň 500,- až 1000,- Kč na doplatky za léky, na kadeřnici, pedikúru a jiné osobní 
výdaje. 

 

Návštěvy: uživatelé mohou přijímat návštěvy neomezeně s výjimkou toalet, koupání na pokojích, doby 
nočního klidu a doby podávání stravy. Respektujeme odpolední odpočinek po obědě do 14.00 hodin. Se svými 
blízkými se můžete scházet na pokoji i v prostorách domova, máme zde vytvořeno dostatek zákoutí k 
odpočinku. Rovněž můžete využívat venkovní prostory. Klienti určitě přivítají procházku na čerstvém vzduchu. 

• Můžete klientům telefonovat, na každém patře je k dispozici přenosný telefon. 
• Dovolenku nahlaste dva pracovní dny předem. Pokud je klient 24 hodin mimo DS (hospitalizace, 

dovolenka), má nárok na vrácení peněz za celodenní stravu. Udržovací poplatek za 1 den, kdy klient 
nepobývá v domově, činí 160,- Kč. 

• Pro klienty jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, vycházky do altánu. Je možno zúčastnit se 
společných setkání ve společenské místnosti (kreslení, zhotovování kotilionů, paměťové cvičení, 
promítání filmů, oslavy svátků, atd.). 
 

• Doporučujeme nepřinášet klientům alkoholické nápoje, kouření je povoleno 
pouze ve vymezených venkovních prostorách u altánu. 
 



. 

Naše adresa: Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšná společnost  

Český Těšín, Příkopa 880/2 737 01 

 

Náš email :  ds.ceskytesin@slezskahumanita.cz 

 

ŘEDITELKA SLEZSKÉ HUMANITY KARVINÁ:   p. Mgr PIERZCHALOVÁ  TEL:596 325 856  

VEDOUCÍ  zdr. a soc. sl. (možno i osobní konzultace):  p. GLUSZNÁ     TEL:558 742 580 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK:     p. HARVAN      TEL:558 742 580  

STANIČNÍ SESTRY:      p. ORLOVÁ, p. STENCHLÁ TEL:558 742 580 

Uvědomujeme si, že rodinu nemůžeme klientovi nikdy nahradit, přesto se budeme snažit, aby se u nás 
cítil jako doma. Pro jednodušší komunikaci s námi si uschovejte naši vizitku. Personál našeho domova Vám bude 
vždy nápomocen a rád Vám poradí, jak zpříjemnit podzim života Vašemu blízkému. Své připomínky, stížnosti, 
poděkování, přání a názory můžete sdělit písemnou formou zapsat do Knihy přání a stížnosti umístěné při vstupu 
do budovy DS, nebo vhodit do schránky v 1.NP rovněž u vstupu do DS. Tímto přispějete ke zkvalitnění péče a 
zlepšení naší práce. 

Doporučený seznam věcí jak vybavit svého blízkého do DS 

• platný občanský průkaz 
• průkaz zdravotní pojišťovny klienta 
• diabetický průkaz nebo jiný dispenzární průkaz 
• pokud se rozhodnete pro přeregistrování k MUDr. Skřižalové, vyzvedněte si u bývalého praktického lékaře 

zdravotní dokumentaci 
• termoska – celo-nerezová (nerozbitná, vyvařitelná). 
• 1 pár papučí s pevnou patou (můžeme zajistit u výrobce z peněz klienta) 
• 3x froté ručníky 
• 3x utěrka 
• 3x noční košile nebo pyžamo 
• 3x tepláky nebo pohodlné kalhoty 
• 3x tričko (halenka) 
• 1x mikina nebo svetr 
• 5x bavlněné ponožky 
• 1x župan 
• další oblečení dle vlastního uvážení (zástěra, šaty, spodní prádlo) 
• doporučujeme, aby osobní věci byly vyšity nebo alespoň označeny fixem na textil (nutno však upozornit, 

že po zkušenostech je fix nedostačující): SHČT + jméno klienta 
• jiné věci, které si klient určí dle vlastního uvážení (obrázky, hrníček, polštářek apod.) 
• hygienické potřeby 
• kompenzační pomůcky 
• Pokud v průběhu pobytu dodáte ještě další oblečení, je ve Vašem zájmu toto nahlásit personálu, který vše 

zapíše do osobní karty klienta. Oblečení, které si klienti přinesou do domova, podléhá opotřebení. Na tuto 
skutečnost je třeba brát zřetel v případě ukončení pobytu u nás. 

• Hygienické potřeby je nutné průběžně doplňovat: tablety na zubní protézy, hřeben, zubní kartáček, zubní 
pasta, tekuté mýdlo, tělové mléko, šampon na vlasy, pěnu na holení, vodu po holení. Muži by měli mít 
elektrický holicí strojek nebo kvalitní holicí strojek (dostatečnou zásobu náhradních břitů). 

• Po celou dobu pobytu musí mít vždy veškeré kompenzační pomůcky, které klient užívá (invalidní vozík, 
hůlka, francouzské hole, chodítko, WC křeslo, WC vozík, zubní protézu, brýle, naslouchadlo včetně 
bateriíV) 

 


