
 
Středisko Blanka 
Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01Písek 

 

DOMOV PRO SENIORY – „Domovinka“ 

Služby sociální péče dle Zákona č. 108/2006 Sb., § 49 

 
1. Poslání 
 
V Domově pro seniory „Domovinka“ podporujeme a pomáháme vést důstojný a 

kvalitní život ve stáří klientům, kteří nemohou dále žít ve svém domácím 

prostředí. Službu poskytuje odborný personál v bezpečném prostředí pro 

klienta, s respektem k jeho individuálním potřebám a přáním.  

Klientovi napomáháme udržovat sociální vazby a kontakty s blízkými. 

 
2. Cíle služby 
 

1. Spokojenost zaměstnance jako zásadní prvek pro poskytnutí kvalitní péče 

klientovi. 

2. Klient má zajištěnou individuální péči v domáckém prostředí. 

3. Klient má poskytovanou péči v bezpečném prostředí. 

4. Klient je podporován v udržování sociálních vazeb s rodinou, přáteli a blízkými 

osobami. 

3. Cílová skupina 
 
Domov je určen seniorům starších 60 let, kteří mají sníženou schopnost sebeobsluhy 
převážně z důvodu věku nebo tělesného postižení, tj. těm, jejichž stav vyžaduje 
pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné osoby, kterou si nemohou jinak zajistit. 
 
4. Negativní vymezení cílové skupiny: 
 

- osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, izolaci případně přímou 
odbornou lékařskou péči 

- osoby, které ohrožují svým psychickým stavem bezpečnost, zdraví či život svůj 
nebo svého okolí 

 
5. Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu dle §91 odst. 3 zákona č.108/2006, o 
sociálních službách 
Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, 
pokud:  

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, nebo 
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

nebo 
c) zdravotní stav osoby, která žádá poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje 

poskytnutí pobytové sociální služby. 



 

 

6. Principy poskytování sociální služby 
 
Sociální služby poskytuje středisko na základě: 

A. etických principů, shrnutých v Etickém kodexu  

B. diakonických hodnot = jsou pro poskytování péče v Diakonii zásadní a 

jsou rámcem pro zajištění péče potřebným 

4 diakonické hodnoty: 
 Milosrdenství 
 Fortelnost 
 Naděje 
 Společenství 
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