V Době Rakouska-Uherska na začátku národního obrození v
roce 1864 se začala psát historie našeho Domova. Místní farář
Václav Šubrt se pustil do nevídaného projektu, kdy během 15 let
vybudoval rozsáhlý vzdělávací komplex školky, základní školy a
vzdělávacího ústavu. Ve víru historických událostí jsme školu
museli opustit a vytvořit v padesátých letech Domov odpočinku
ve stáří. Dnes pohlížíme na Domov jako na místo, kam bychom
chtěli pozvat své rodiče. Usilujeme o vytvoření takového
prostředí, které se bude alespoň přibližovat k tomu, jak každý z
nás vnímáme domov. Víme, že to jaké to je doma, je pro
každého velmi individuální a specifické. Přesto hledáme cesty,
abychom se k přáním a potřebám našich klientů maximálně
přiblížili.

Poslání:
Diakonie ČCE středisko v Krabčicích ve službě Domov pro seniory
naplňuje poslání být domovem pro naše rodiče.

Formát pomoci:
Domov odpočinku ve stáří Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích,
jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb, plně respektuje
právní úpravu sociální péče, tak jak ji stanoví platné právní
předpisy. Poskytovatel odpovídá za poskytování profesionální
pomoci tak, jak je uživateli vyžadována a písemně
dokumentována. Nepřebírá odpovědnost za uživatele, neodnímá
jeho právo na přiměřené riziko, které je běžné pro každého
člověka. Nebráníme projevům svobodné vůle a rozhodnutí
uživatele.

Jaké služby poskytujeme?
V našem středisku poskytujeme pobytové služby sociální péče.
Přicházejí k nám lidé, kteří potřebují podporu dalšího člověka při
zajišťování základních životních potřeb, a péči již není možné
zvládnout v domácím prostředí.

Komu jsou služby určeny
Sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou
soběstačnost a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
Věková struktura: senioři (mladší senioři 65-80 let, starší senioři
nad 80 let)

Jaké služby poskytujeme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

Další činnosti poskytované služby
•

•
•

zajištění pravidelné lékařské péče (2x v týdnu dochází do
zařízení praktický lékař, 2x v týdnu psychiatr a 1x za týden
chirurg).
Na základě ordinované péče lékařem zajišťujeme pohybovou
rehabilitace
Poskytnutí duchovní péče

Jak požádat o přijetí do domova a na koho se obrátit
Je třeba vyplnit žádost o přijetí, kterou si můžete stáhnout z našich
webových stránek (domov pro seniory), můžeme vám ji poslat
poštou nebo si ji můžete osobně vyzvednout v našem Domově.
Pokud si nevíte rady s vyplněním, můžete nás kontaktovat na níže
uvedených telefonních číslech či e-mailech. Kontaktními osobami
jsou pracovnice střediska sociální práce, (Jana Sedláková, DiS.:
737 284 765, Bc. Nikola Petráčková 603 480 526.)
Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách
střediska http://www.diakoniekrabcice.cz/
Nedílnou součástí žádosti jsou informace ke zpracování osobních
údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (toto nařízení je označováno jako „GDPR“).
Žádost bude po nezbytném vyhodnocení zařazena do seznamu
čekatelů, pokud nebude možné Vaší žádosti ihned vyhovět. O
zařazení budete do třiceti dnů informováni. Může se stát, že
potřeby žadatele nebudou v souladu s nabídkou sociální služby. V
tomto případě bude žádost vrácena zpět žadateli s písemným
odůvodněním a vždy se budeme snažit doporučit Vám jinou
alternativu služby.

Na co se ptáte před nástupem
Kde přesně se Domov nachází?
V obci Krabčice (v části Rovné), která leží mezi Roudnicí nad
Labem (okres Litoměřice) a Mělníkem. Od hlavního města Prahy
je vzdálena 45 km - viz mapka na další straně.
Jak mohu zažádat o pobyt?
Je třeba vyplnit žádost o přijetí, kterou si můžete stáhnout z
webových stránek (domov pro seniory) , můžeme vám můžeme ji
poslat poštou nebo si ji můžete osobně vyzvednout v našem
Domově. Pokud si nevíte rady s vyplněním, kontaktujte nás na
níže uvedených číslech a mailech.
Jak dlouhá je čekací doba pro přijetí do Domova?
Čekací doba je různá s ohledem na to, jakou potřebuje žadatel
péči a jaké jsou jeho možnosti (zdravotní stav). Na některá místa
je tak možné nastoupit okamžitě, na jiná se čeká i dva roky.
Žádost lze podat s větším předstihem a je samozřejmě
nezávazná. O aktuálních volných místech se prosíme informujte u
naší sociální pracovnice paní Martiny Plaché.
Může dobu čekání ovlivnit sponzorský dar?
Nemůže. Žádosti o přijetí jsou zařazovány do seznamu čekatelů
podle data doručení.
Jaké mají objekty Domova
dispozice?
Budova, ve které je služba
DPS provozována je bariérový
objekt, který neumožňuje péči
o seniory s vyššími nároky na
péči (např. lidé imobilní, lidé,
kteří jsou zcela závislí na péči
a musí jim být poskytována
celodenní nepřetržitá péče).

Musím být členem církve, abych se mohl ucházet o přijetí do
domova?
Nikoliv. Diakonie stojí na křesťanských základech a právě proto z
principu pomáhá všem lidem bez rozdílu - barvy pleti, sexuální či
náboženské orientace nebo světonázoru.
Mohu se k Vám přijet nezávazně podívat?
Samozřejmě. Návštěva je nejlepším způsobem, jak se seznámit s
prostředím, pracovníky i obyvateli domova. Abychom se vám
mohli co nejvíce věnovat, domluvte prosím návštěvu předem stačí telefonicky nebo e-mailem.
Jak je to se stravováním?
V domově poskytujeme celodenní chutné jídlo a to ve spektru
dietních režimů. Obědy i večeře jsou připravovány ve dvou
variantách. Jídlo podáváme přiměřeně stavu klienta, vždy
důstojně.
Kolik stojí pobyt?
Naše služby jsou zařazeny do základní sítě Ústeckého kraje a
jejich cena tak odpovídá zákonným regulacím. Aktuální ceník si
můžete stáhnout z webových stránek.
Jak často a kdy mne mohou moji blízcí navštěvovat?
Návštěvy nejsou časově ani jinak omezené. Záleží jen na vás a
vaší rodině, jak se domluvíte. Prostor ke scházení je u nás dost, ať
už v interiéru nebo v přilehlém krásném parku.
Mohu kdykoliv odjet k rodině domů na návštěvu?
Ano. Je pouze na Vašem rozhodnutí, kdy, jak často a na jak
dlouho chcete rodinu navštěvovat.
Mohu si s sebou do Domova vzít některé své věci (nábytek,
televizi, obrazy, křeslo, deku atd.)?
Ano. Chceme, aby se u nás obyvatelé cítili co nejvíce jako doma.
Možnost zkrášlit si své prostředí oblíbenými věcmi závisí jen na
velikosti pokoje a domluvě s případným spolubydlícím.

Za ilustrace pro tuto
informační brožuru
děkujeme
Karolíně Klinecké
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Další důležité kontakty:
Bc. Jana Sedláková, Dis.
sociální pracovnice
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e-mail: sedlakova@diakoniekrabcice.cz, tel.: 737 284 765
Bc. Nikola Petráčková
sociální pracovnice
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Marcela Jeníková
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