
NADĚJE, POBOČKA ZLÍN 
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

POSLÁNÍ 

Posláním NADĚJE je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. K naplnění svého 

poslání užívá NADĚJE soustavu svých služeb. Praktické uplatňování evangelia, tedy 

křesťanské principy práce, vyjadřuje text: 

Hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se 

mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 

vězení, a přišli jste za mnou. 

 

(Bible, Evangelium podle Matouše 25,35-36) 

 
Poslání služby domova se zvláštním režimem navazuje na poslání NADĚJE. 

 
Posláním domova se zvláštním režimem je vytvořit přátelské domácí prostředí občanům 

postiženým Alzheimerovou nemocí, kteří již nemohou zůstat ve své domácnosti. Obyvatelé zde 

díky vlídné péči a podpoře mohou žít důstojný a bezpečný život. 

 
 

CÍLE 
Cílem sociální služby je poskytnout klientům podporu, pomoc či péči v některé z následujících 

oblastí: 

 

 Vytvoření domácího a bezpečného prostředí se zajištěním trvalé ošetřovatelské 

a zdravotní péče 

 Rozvoj a udržení zachovaných duševních schopností u osob postižených 

Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence, zajištění jejich 

bezpečnosti a důstojnosti 

 Zajištění podmínek pro důstojný život navzdory závažným projevům nemoci 

(neklid, poruchy chování, emoční labilita) 

 Podpora rodinných a přátelských vazeb 

 Podpora zachování soběstačnosti 

 Zabránit pocitu samoty a nejistoty při změně zdravotního stavu 

 Poskytnutí úlevy pro pečující rodiny 

 Zprostředkování společenských kontaktů 

 
 

OKRUH OSOB (CÍLOVÁ SKUPINA) 
Do cílové skupiny patří senioři starší 55 let, kteří jsou postiženi Alzheimerovou nemocí nebo 

jiným druhem demence, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při péči 

o vlastní osobu, zajištění soběstačnosti a při udržení důstojného zařazení do společnosti. 

Služba je určena pro dlouhodobý pobyt, je poskytována nepřetržitě a celodenně. 

 
 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Základní zásady poskytování sociální služby odvozujeme od Kodexu etiky pracovníka NADĚJE, 

a jsou zveřejněny na www.nadeje.cz. 

http://www.nadeje.cz/

