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tel.: 466 415 191 
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U Kostelíčka Pardubice

Štrossova 357
530 03 Pardubice

e-mail: kostelicek@ssmpce.cz
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O NÁS
Domov pro seniory Dubina Pardubice je jedno ze zařízení Sociálních služeb 
města Pardubic. Zřizovatelem je Magistrát města Pardubic. Zařízení se nachází 
v Pardubicích na Dubině a otevřeno bylo v roce 1976. 
Domov pro seniory tvoří 4 propojené budovy se 107 převážně  jednolůžko-
vými nebo dvoulůžkovými pokoji, celkem pro 153 uživatelů služeb.  Všechny 
budovy přímo navazují na rozlehlou udržovanou zahradu.

 

POSLÁNÍ
Posláním pobytové sociální služby v Domově pro seniory Dubina Pardubice 
je vytvořit uživatelům příjemné prostředí, které bude co nejvíce připomínat 
jejich skutečný domov a ve kterém jim poskytneme sociální a ošetřovatelskou 
podporu. Naše uživatele podporujeme v  tom, aby zvládali sami, co nejvíce 
běžných činností. Při tom všem respektujeme individuální potřeby jednotlivce 
a chováme se k uživatelům s respektem a úctou. 

CÍLOVÁ SKUPINA
Senioři od 60 let se sníženou pohyblivostí, sníženou schopností sebeobsluhy 
či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která 
jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými 
službami sociální péče.

CÍLE
–  Umožnit uživatelům, aby sami zvládali běžné každodenní činnosti tím, že je 

podporujeme a dopomáháme dle jejich individuálních potřeb.
–  Mít spokojené uživatele.
–  Umožnit uživateli trávit smysluplně volný čas.
–  Snažit se o předcházení sociální izolace uživatelů.
–  Zachovávat přirozenou vztahovou síť uživatele – kontakty s rodinou, známý-

mi a blízkým okolím.
–  Udržet odborný personál na stávající úrovni.
–  Zapojit se do nových přístupů péče o uživatele služeb.

ZÁSADY PRO POSKYTOVANOU 
SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBU
– Úcta ke stáří
– Zachování důstojnosti
– Individuální přístup k uživateli
– Respektování volby uživatele
– Podpora nezávislosti
– Zachování soukromí
– Dodržování práv a svobod uživatel

SLUŽBU NELZE POSKYTNOUT OSOBÁM:
–  které potřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
–  trpícím infekční nemocí
–  které jsou dezorientované v čase, prostoru a osobách
–  u nichž byla při jednání o přijetí zjištěna závislost na alkoholu nebo jiných návyko-

vých látkách, které pod jejich vlivem obtěžují nebo ohrožují okolí či vlastní osobu
–  u kterých v důsledku projevů agresivity dochází k porušování kolektivního soužití
–  které nespadají do cílové skupiny
–  osobám, vyžadujícím intenzivní rehabilitační péči nad možnosti našeho zařízení

JAK O SLUŽBU POŽÁDAT
Přijetí zájemců je podmíněno podáním žádosti o  poskytování sociální služby  
v Domově pro seniory Dubina Pardubice.
Tiskopis žádosti je k vyzvednutí u sociálních pracovnic Domova pro seniory nebo 
na webových stránkách (www.ssmpce.cz)

Kritéria rozhodující o přijetí:
–  potřebnost celodenní péče
–  individuální posouzení sociální situace, zdravotního stavu a bytových podmínek
–  trvalé bydliště
–  mimořádné okolnosti

NABÍZENÉ AKTIVITY:
–  Cvičení
–  Canesterapie
–  Výlety
–  Ruční práce
–  Pečení
–  Promítání filmů
–  Grilování
–  Přednášky
–  Setkávání senior klubu
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