CENTRUM PRO SENIORY ZAHRADA, o.p.s.

O

nás…

Obecně
prospěšná
společnost
Centrum pro seniory Zahrada (dále jen
„CPS Zahrada“) byla založena dne 14. 9.
2011 usnesením zastupitelstva města Bystřice
pod Hostýnem.
Společnost byla založena za účelem poskytování
sociálních služeb seniorům.
Od 1. 10. 2012 poskytujeme sociální službu
„domov pro seniory“ dle § 49 zákona
č. 108/2006 Sb. Od 1. 1. 2016 poskytujeme také
sociální službu „domov se zvláštním režimem“
dle § 50 téhož zákona. Zařízení je postaveno
v okrajové městské části města Bystřice pod
Hostýnem.

C

íle služby

Cílem služby domova se zvláštním
režimem je zachování co nejdelší
samostatnosti v oblasti autonomního
rozhodování a v oblasti péče o vlastní osobu.

P

oslání služby

Posláním CPS Zahrada – domova
se zvláštním režimem je poskytování
potřebné péče lidem, jejichž život
významně ovlivňují projevy demence nebo
duševního onemocnění. Naší snahou je, aby
osoby, kterým je služba určena, prožily důstojný
a kvalitní život v bezpečném, srozumitelném a
předvídatelném prostředí.

C

ílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby
s chronickým
duševním
onemocněním, osoby s Alzheimerovou
chorobou a ostatními typy demencí.
Věková hranice uživatelů je od 60 let.
Kapacita domova se zvláštním režimem je
16 lůžek, přičemž ubytování je možné
v jedno nebo dvoulůžkových pokojích.
Pokoje jsou bezbariérové, stejně jako celá
budova, každý z pokojů má své vlastní
sociální zařízení (WC, sprcha) a ve druhém
a třetím podlaží také ke každému pokoji
náleží balkón.

Z
2)
3)
4)
5)

ásady služby

1) zaměření
na
ochranu
základních lidských práv a
svobod,
především
zachování
lidské
důstojnosti, rovnocenného přístupu a
úcty k člověku
respektování individuality člověka se
všemi jeho potřebami
komunikace vedená na úrovni klienta
kladení
důrazu
na
podporu
samostatnosti
vytvoření
kvalitních
životních
podmínek,
které
napomáhají
sociálnímu začleňování

S

lužby poskytované uživatelům
CPS Zahrada
Podle § 50 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách poskytuje služba
domov se zvláštním režimem tyto základní
činnosti:
a) Poskytnutí ubytování
b) Poskytnutí stravy
c) Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu a pomoc při zvládání úkonů
péče o vlastní osobu
d) Zprostředkování
kontaktu
se
společenským prostředím
e) Sociálně terapeutické činnosti
f) Aktivizační činnosti
g) Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných
zájmů
a
při
obstarávání osobních záležitostí
Výše uvedené služby jsou poskytované
v rámci úhrady uživatele. Mimo to ovšem
CPS Zahrada zajišťuje i tzv. fakultativní,
tedy doplňkové služby, jejichž poskytování
se řídí platným ceníkem služeb. Tyto služby
si uživatel hradí nad rámec stanovené
úhrady z vlastních prostředků. Mezi
nabízené fakultativní služby patří např.
nákupy pro uživatele, kopírování tiskovin,
revize elektrických spotřebičů, doprava
uživatele po městě či mimo něj, velké
opravy prádla apod.

Kontaktní a jiné údaje:
Adresa:
A. Bartoše 1700
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Kontakty:

CENTRUM
PRO
SENIORY
ZAHRADA,
obecně prospěšná společnost

PhDr. Eva Winklerová (ředitelka zařízení)
reditelka@cpszahrada.cz
573 503 001, 734 263 400

* domov se zvláštním režimem *

Mgr. Petra Janáková (sociální pracovnice)
socialni.pracovnice@cpszahrada.cz
573 503 003, 730 181 368
Bc. Monika Bušová (sociální pracovnice)
socialni@cpszahrada.cz
573 503 003, 730 527 432

Bc. Jana Světlíková (vedoucí obslužné péče)
vedouci.op@cpszahrada.cz
573 503 004, 730 181 369

Naděžda Nováková (ekonomka)
ekonom@cpszahrada.cz
573 503 002
www.cpszahrada.cz

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. poskytuje
sociální službu domov pro seniory také díky finanční
podpoře Zlínského kraje.
Podpora byla zajištěna z programu Zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje.

