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Zapojení rodiny a přátel našich uživatelů služeb
do jejich života v Domově se zvláštním režimem
Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich uživatelů,
do našeho zařízení jsme přijali Vašeho blízkého a stává se uživatelem naší
pobytové sociální služby. Zůstáváte i nadále velmi důležitou součástí jeho života
a Vaše psychická a fyzická podpora svému blízkému je velmi důležitá.
Rodina je pro uživatele velmi důležitá, a proto budeme velmi rádi za Váš zájem
při zapojení se do péče o vašeho blízkého. Je velmi důležité podporovat svého
blízkého v soběstačnosti (pokud některé činnosti zvládne sám, podporovat ho
v tom a ať je dělá sám). Rodinní příslušníci a blízké osoby našich uživatelů se
mohou spolupodílet na péči o svého blízkého, měli by ovšem zvážit své
možnosti, schopnosti a dohodnout se s pracovníky na možnostech a oblastech
péče, na době provádění péče a upřesnit si, zda chtějí provádět péči sami nebo
s pomocí pracovníka (koupání, provádění hygieny, oblékání, pomoc při jídle,
provádění pedikúry, péče o vlasy).
Zapojení rodiny a blízkých osob do péče o svého blízkého je dobrovolné.
Pro Vaši představu uvádíme konkrétní příklady Vašeho možného zapojení do
života Vašeho blízkého v domově.
1. Zapojení do péče o Vašeho blízkého






Pořízení drobných i větších nákupů (hygienické potřeby, věci osobní potřeby,
pochutiny apod.) nebo dopomoc s jejich pořizováním.
Doprovod Vašeho blízkého po venkovním a vnitřním areálu domova
Pomoc při cvičení - např. nácvik chůze
Pomoc Vašemu blízkému při jídle, hygieně atd.
Podpora Vašeho blízkého při soběstačnosti a při sebeobsluze - pokud Váš
blízký některé činnosti sám zvládne, nechte ho, ať si je udělá sám. Pokud si
nebudete vědět rady, požádejte pracovníky o radu nebo pomoc.
2. Doprovod Vašeho blízkého mimo zařízení





Doprovod Vašeho blízkého k praktickému lékaři nebo odbornému lékaři
Doprovod na procházky, na nákupy, do kostela, do cukrárny atd.
Doprovod Vašeho blízkého na návštěvy domů, k příbuzným a známým
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3. Volnočasové aktivity









Spolu s Vaším blízkým se můžete věnovat jeho zájmům.
Můžete využít naši malou knihovnu v zařízení, kde je možné půjčit knihy,
můžete přinést vlastní literaturu, tiskoviny, objednat předplatné oblíbených
novin a časopisů.
Předčítejte Vašemu blízkému z knih, časopisů, novin.
Zahrajte si společenské hry např. Člověče, nezlob se!, hry na cvičení paměti
atd., - vše si můžete půjčit u pracovníků, případně přinést vlastní, které měl Váš
blízký rád.
Vzpomínejte spolu s Vaším blízkým.
Přivítáme, když se zúčastníte kulturních akcí pořádaných domovem.
4. Spolupráce s pracovníky
Budeme rádi, když nám pomůžete při zpracování sociální anamnézy
Vašeho blízkého, pomůžete nám při zjišťování jeho potřeb a zvyků - Vámi
poskytnuté informace nám pomohou ve zlepšení kvality života Vašeho
blízkého.

Vašim blízkým pomůže, když jim přinesete fotografie z jejich života od
dětství až po pozdní věk.

Můžete přinést drobné předměty ze života Vašich blízkých, které je
obklopovaly, se kterými pracovali, které používali, které měli rádi.

Nebojte se požádat pracovníky o pomoc při komunikaci s Vaším blízkým,
rádi Vám pomohou.

Požádejte pracovníky o pomoc při přesunu Vašeho blízkého na vozík, při
vstávání či sedání na lůžku.

Po dohodě s pracovníky můžete oslavit se svým blízkým jeho narozeniny
a pro tyto účely můžete využít společenskou místnost nebo pokoj uživatele. Pro
tyto účely můžete používat nádobní i rychlovarnou konvici ve společenské
místnosti. Dále zde můžete využívat WIFI FREE ZDARMA


5. Zpětná vazba

Pokud máte pocit, že se Váš blízký změnil, či má bolesti, předejte
informaci pracovníkům. Komunikujte s nimi o průběhu služby.

Nebojte se říct své připomínky pracovníkům, nebo vhoďte své
připomínky do schránky k tomu určené, budeme za ně rádi, pomohou ke
zkvalitnění služby.
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6. Návštěvy




Návštěvy jsou umožněny neomezeně během celého dne, ve všední den i ve
svátek.
Můžete pobývat s Vašim blízkým ve všech společných prostorách nebo opustit
areál domova.
Se souhlasem spolubydlících můžete být i na pokojích.
7. Doprovázení při odchodu Vašeho blízkého
Jestliže chcete strávit poslední chvilky života se svým blízkým, rádi Vám to
po domluvě umožníme.
 Připravíme pokud možno důstojné prostředí pro rozloučení s Vašim blízkým.
 Pokud si budete přát, zajistíme pro Vašeho blízkého návštěvu kněze


Děkujeme Vám za spolupráci

