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Integrované centrum sociálních služeb – Domov pro seniory Lesnov
Pravděpodobně každý senior by si přál strávit
poslední část svého života v prostředí, které zná a je
mu blízké. Ne vždy to je bohužel možné. A tak když
už člověku věk a zdravotní stav neumožňuje setrvat
v prostředí domova, je dobré se odevzdat do rukou
těm správným lidem. V Domově pro seniory na
Lesnově vychází pomoc a podpora z individuálně
určených potřeb seniorů, respektuje a zachovává
jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost a
usiluje o sociální začleňování klientů.
Máte nějaký zajímavý program na květen pro
vaše klienty?
Snažíme se vracet k aktivitám, které byly výrazně omezeny. Takže se vracíme např. ke skupinové i individuální canisterapii. Chceme se opět vrátit k nákupům v pojízdné prodejně, která přijížděla
pravidelně každý pátek.
Je důležité, aby rodina navštěvovala své blízké?
Zlepšuje to jejich psychickou pohodu?
To je samozřejmé. Návštěvy probíhají ve vyhrazených dnech a hodinách. Podmínkou je negativní
antigenní nebo PCR test nebo potvrzení o tom, že
je blízký po onemocnění covid-19 v 90denní lhůtě.
Návštěvy jsou omezeny i do počtu a musí se hlásit na konkrétní den předem. V současné době se
dá říci, že až na malé výjimky systém funguje bez
obtíží.
Kdy by člověk měl začít přemýšlet o tom, zda
se přesunout do Domova pro seniory?
To je hrozně individuální. Samozřejmě ideální je
žít a dožít doma. Víme, že to je zvládnutelné. Třeba za pomoci terénních služeb či domácí zdravotní
péče. Chtěli jsme se začít hodně věnovat podpoře pečujících osob, ale s ohledem na to, co se děje v letošním roce, se nám záměr nepodařilo zrealizovat. Takže na otázku úplně neodpovím a jen
dodám, že je nejlepší žít doma, využívat služeb,
které mohou docházet pomáhat. Je to o vztazích a

Jak může seniorům prospět, že se „přestěhují“
k vám na Lesnov? V čem se jim odlehčí?
V domově mají zajištěnou nepřetržitou péči, jak
tu pečovatelskou – péči o ně, tak tu ošetřovatelskou
– zajištěnou všeobecnými sestrami. Hodně nabízíme aktivizační činnosti. Ty jsou ale bohužel nyní
rovněž téměř zastavené.
Věřím, že tuto nepříznivou dobu překleneme, a
vrátíme se k normálnímu životu.
Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům
v domově na Lesnově. Patří jim velké díky.

odpovědnosti v rodinách.
Samozřejmě mohou nastat situace, kdy je péče
skutečně vyčerpávající a často spojená s výraznou
ošetřovatelskou péčí, a od toho jsou zde pobytové
služby.
Může se v Domově cítit klient „jako doma“?
Věřím tomu, že to jde. Je to samozřejmě o určité
ztrátě soukromí, o přizpůsobení se jinému harmonogramu dne. Nikdy to není jako doma v tom pravém slova smyslu, ale u části klientů je naše prostředí a péče určitě lepší, než byla ta předcházející
mimo domov.
Pracovníci se snaží klienta poznat, přizpůsobit se
v rámci možností jeho potřebám. Někdy je důležité,
aby se s tímto rozhodnutím smířila i rodina.
Navíc je to právě rodina, která se ve věci podání
žádosti angažuje velmi výrazně a stává se, že připomínky rodiny jsou naprosto v rozporu s tím, co
chce jejich nejbližší. Často on sám je velmi překvapen jednáním blízkých.
Probíhají zde nějaké řízené aktivity či
kroužky?
Aktivity probíhají zejména individuálně nebo ve
2–3 klientech. Snažíme se stále zprostředkovávat
kontakty přes telefon, skype apod.

Cíle sociální služby
Cílem poskytované sociální služby je klient:
• který za pomoci služeb zařízení, podpory a pomoci
důstojně prožije a dožije svoje stáří
• který je spokojený s ubytováním i stravováním,
poskytováním sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb a s dostatkem soukromí
• který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle své schopnosti a dovednosti,
zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas
• kterému je sociální služba poskytována dle jeho
individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci
Zásady poskytované sociální služby
• Individuální přístup personálu
• Respektování důstojnosti a práv klientů
• Respektování svobodného rozhodnutí
• Ochrana osobních a citlivých údajů
• Flexibilita
• Spolupráce s rodinou
Kontakt:
Žižkova 2075/106
Jihlava
tel.: 565 599 401
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