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Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 
v Domově pro seniory Dubina Pardubice 

                                                                                                                           
                                                        
Charakteristika standardu: procedurální standard 
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Poslání 

 
   Posláním pobytové sociální služby v Domově pro seniory Dubina Pardubice je 
vytvořit uživatelům příjemné prostředí a být skutečným domovem našich uživatelů, 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.  

 
 
Cíle 

  

• Umožnit uživatelům, aby sami zvládali běžné každodenní činnosti, tím, že je 
podporujeme a dopomáháme dle jejich individuálních potřeb. 

• Mít spokojené uživatele. 

• Pečovat nejen o tělo, ale i duši uživatelů. 

• Umožnit uživateli trávit smysluplně volný čas. 

• Zachovávat přirozenou vztahovou síť uživatele – kontakty s rodinou, známými  a 
blízkým okolím, a tím předcházet sociální izolaci uživatelů 

• Udržet odborný personál na stávající úrovni. 

• Zapojit se do nových přístupů péče o uživatele služeb. 
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Zásady pro poskytovanou sociální pobytovou službu 

 

• úcta ke stáří 

• zachování důstojnosti 

• individuální přístup k uživateli 

• respektování volby uživatele 

• podpora soběstačnosti 

• zachování soukromí 

• dodržování práv a svobod uživatelů 

 
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  

 
 
 

 
 
Službu nelze poskytnout osobám: 

• které potřebují 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 
návykových 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 
 


