O nás
Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice najdete v těsné blízkosti centra města,
ve Štrossově ulici. Zařízení je součástí příspěvkové organizace Sociálních služeb města
Pardubic, zřizovatelem je Magistrát města Pardubic.

Domov pro seniory
U Kostelíčka Pardubice
Štrossova 357, Pardubice 530 03
Telefon:
466 613 176 – spojovatelka
466 687 273 – sociální pracovnice – informace o poskytovaných službách,
žádosti o poskytnutí služeb, sociální poradenství
E-mail: kostelicek@ssmpce.cz
www.ssmpce.cz

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina
– okruh osob, kterým je služba určena

Cílová skupina
– okruh osob, kterým je služba určena

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nejsou
schopny se o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, a to ani za využití
podpory rodinných příslušníků a pečovatelské služby.

Na odděleních D1, D3 a D8 služby Domova se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby uživatelům od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu organického duševního onemocnění (Alzheimerova a jiné typy demencí) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem v Pardubickém
kraji.

Poslání

Na oddělení D4 služby Domova se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby uživatelům od 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění jako je schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, poruchy nálad, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním naší pobytové služby Domova pro seniory je být přátelským zařízením pro uživatele služeb a jejich blízké. Nabízíme optimální poměr mezi sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péčí při kladení důrazu na bezpečné a příjemné
prostředí. To vše při podpoře uživatelů v soběstačnosti s ohledem na individuální potřeby jednotlivce. Ve všech situacích se chováme k uživatelům s respektem a úctou.

Cíle
1.	Usilujeme o to, být moderním sociálním zařízením s vyšší podporou
odborné ošetřovatelské péče.
2.

Mít spokojené uživatele.

3.

Podpora zaměstnanců a zlepšení „kultury“ v organizaci.

Zásady
–	svou práci vykonáváme vždy tak, aby bylo jasné,
		 že jsme tady pro klienty
–	vždy zachováváme důstojnost uživatelů a zájemců o službu
–	podporu a péči poskytuje vždy odborný a vyškolený personál
–	nabízíme příznivé sociální klima jak pro uživatele,
		 tak pro zaměstnance
–	dodržování práv a svobod uživatelů je pilířem v naší práci

Poslání
Posláním naší pobytové služby Domova se zvláštním režimem je být přátelským zařízením pro uživatele služeb a jejich blízké. Nabízíme optimální poměr
mezi sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péčí při kladení důrazu na bezpečné
a důstojné prostředí. Ve všech situacích se chováme k uživatelům s respektem
a úctou a snažíme se o jejich aktivizaci. Uživatele v produktivním věku motivujeme k aktivnímu přístupu, který předchází prohlubování jejich nepříznivé
sociální situace a směřuje k jejich sociálnímu začlenění.

Domov pro seniory
U Kostelíčka Pardubice
Štrossova 357
530 03 Pardubice
e-mail: kostelicek@ssmpce.cz
Pečovatelská služba
Sedláčkova 446
530 02 Pardubice
tel.: 466 415 191
e-mail: pecovatelky@ssmpce.cz
Domov pro seniory
Dubina Pardubice
Blahoutova 646–649
530 12 Pardubice
e-mail: dubina@ssmpce.cz
Denní stacionář
Slunečnice Pardubice
A. Krause 1995
530 02 Pardubice
e-mail: slunecnice@ssmpce.cz

Cíle
1.	Usilujeme o to, být moderním sociálním zařízením s vyšší podporou
odborné ošetřovatelské péče.
2.

Mít spokojené uživatele.

3.

Podpora zaměstnanců a zlepšení „kultury“ v organizaci.

Zásady
–	svou práci vykonáváme vždy tak, aby bylo jasné,
		 že jsme tady pro klienty
–	u klientů s psychiatrickým onemocněním se zaměřujeme na nabídku
aktivizačních činností
– vždy zachováváme důstojnost uživatelů a zájemců o službu
– podporu a péči poskytuje vždy odborný a vyškolený personál
– nabízíme příznivé sociální klima jak pro uživatele, tak pro zaměstnance
– dodržování práv a svobod uživatelů je pilířem v naší práci
–	u uživatelů oddělení D4 jsme zaměřeni na takové činnosti, které více
podporují jejich samostatnost a sociální začleňování
–	umožňujeme uživatelům, aby si v maximální možné míře o svých
		 záležitostech rozhodovali sami.

www.ssmpce.cz

