STRAVOVÁNÍ

KDE NÁS NAJDETE:

Domov zajišťuje pro své uživatele celodenní
stravování. Nabízíme možnost výběru obědů
a večeří. Strava je přizpůsobena složením,
množstvím, úpravou, věku a zdravotnímu stavu
uživatelů.

Domov pro seniory Radkova Lhota p.o.
Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice
pobytová sociální služba

Domov pro seniory

KONTAKTY:

AKTIVIZACE
A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 ranní cvičení (nácviky sedu, stoje, chůze,
sebeobsluhy, cvičení na lůžku)
 jízda na rotopedu s možností výběru trasy
přírodou
 ruční práce
 malování, šití, vaření, pečení
 canisterapie – terapie se psy
 sportovní hry pro uživatele
 společenské akce, tanec
 filmový klub
 společenské hry
 fototerapie (léčba světlem)

Domov pro seniory Radkova Lhota p.o.
Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice
Ředitel : Emil Skácel
tel.: 581 727 506
Vrchní sestra : Mgr. Dana Pátková
tel.: 581 727 638
Zastoupením pověřená
vedoucí sociálního úseku :
Ivana Vyňuchalová, DiS., tel.: 581 727 610
Sociální pracovnice :
Nesvadbová Danuše
tel.: 581 727 510
Lucie Kutějová, DiS.
tel.: 581 727 611
E-mail: info@domovrl.cz
www.domovrl.cz
Platnost letáčku od: 1. 12.2017

Domov pro seniory Radkova Lhota
se nachází přibližně 6 km od Bystřice
pod Hostýnem.
Objekt domova dříve sloužil jako lovecký
zámeček, který obýval i generál von Laudon.
Jsme členem Asociace poskytovatelů
sociálních služeb.
Naším zřizovatelem je Olomoucký kraj.
Kapacita služby domov pro seniory
je 80 lůžek.

POSLÁNÍ SLUŽBY
„Domov pro seniory“

OKRUH OSOB
kterým je služba poskytována:

Posláním služby „domov pro seniory“ Osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
je poskytnout bezpečné, kvalitní a důstojné jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
životní podmínky uživatelům služeb, kteří fyzické osoby.
vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu
nemohou žít ve svém přirozeném prostředí,
na základě
jejich
individuálních
potřeb
a s důrazem na jejich důstojnost.

CÍLE SLUŽBY
„Domov pro seniory“

 Zachovávat a zlepšovat návyky uživatelů
a jejich soběstačnost dle jejich možností.
 Zajišťovat dodržování základních lidských práv
uživatelů.
 Udržovat a zlepšovat zdravotní stav a celkovou
psychickou a fyzickou kondici uživatelů
prostřednictvím aktivizačních a volnočasových
činností.
Služba „domov pro seniory“ je určena osobám se  Podporovat účast uživatelů na společenském
sníženou soběstačností zejména z důvodu věku
životě a kontakt uživatelů s rodinou, známými a
od 55 let výše.
vrstevníky.
 Poskytovat službu kvalitně prostřednictvím
odborně vyškoleného personálu.
 Rozvíjet kvalitu ubytování, stravování, estetiku
a bezpečí prostředí.

ZÁSADY SLUŽBY
„Domov pro seniory“

 zachováváme lidskou důstojnost uživatele
 naše pomoc vychází z individuálně
určených potřeb uživatele
 naše pomoc působí na uživatele aktivně
 podporujeme rozvoj samostatnosti
a nezávislosti uživatelů
 podporujeme sociální začleňování uživatelů
 službu poskytujeme v zájmu uživatele a v
náležité kvalitě
 službu poskytujeme takovými způsoby, aby
bylo vždy důsledně zajištěno dodržování
lidských práv a základních svobod uživatele

KDY SLUŽBU NELZE POSKYTNOUT:

 zájemce žádá o jiný typ sociální služby
 zájemce není naší cílovou skupinou
 chování osoby by z důvodu duševní poruchy
závažným způsobem narušovalo kolektivní
soužití
 osobám závislým na návykových látkách, kdy
mohou ohrozit druhé i sebe
 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje
poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 osobám s infekčním onemocněním

