DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
DŮSTOJNOST

Domov Důstojnost je situovaný v příjemném prostředí, obklopený horami v obci Nýdek.
Obec Nýdek se nachází v okrese Frýdek – Místek, 8 km od města Třinec. Okolní hory, které
obec obklopují, zaručují léčebnou terapii na lidskou psychiku a různá respirační onemocnění.
Lidé, kteří upřednostňují ve svém věku klid, najdou ho právě v našem domově.
A také ti, kteří mají rádi aktivní život: prostředí domova tuto činnost bude nabízet
prostřednictvím aktivit v rozlehlém parku, ve kterém se budou nacházet bezbariérově
upravené vycházkové okruhy, které jsou součástí domova Důstojnost.

Jako budoucí registrovaný poskytovatel sociálních služeb, budeme obyvatelům domova
zajišťovat kromě služeb sociálních, také zdravotní a ošetřovatelskou péči.
Kvalita našich služeb se bude opírat jednak o nejmodernější vybavení, ale především o
dostatečný počet trpělivých profesionálů, kteří našim klientům budou pomáhat žít kvalitní,
svobodný a důstojný život.
Domov pro seniory se bude nacházet ve třetím patru budovy, kde budou pro zájemce
k dispozici jedno a dvoulůžkové komfortně vybavené pokoje, s krásnými a prostornými
balkony. Součástí každého pokoje bude také kuchyňský kout a sociální zařízení.

Cílovou skupinou budou senioři a věková hranice u této služby bude od 65 let věku,
s přiznaným starobním nebo invalidním důchodem a se sníženou soběstačností.
Domov se zvláštním režimem se bude nacházet v prvním, druhém a ve čtvrtém patru
budovy, kde budou pro zájemce k dispozici jedno a dvoulůžkové komfortně vybavené pokoje.
Součástí každého pokoje bude také kuchyňský kout a sociální zařízení.
Cílovou skupinou budou osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinou formou
demencí, s přiznaným starobním nebo invalidním důchodem a věková hranice u této
služby bude od 35 let věku.
Klienti si budou moci své pokoje upravit nebo doplnit svým vlastním nábytkem, podle
vlastního přání a preferencí. Na pokojích pro klienty a ve všech společných prostorech bude
instalován moderní audiovizuální a komunikační systém. Všechny prostory, které budou
klienty využívány, budou řešeny bezbariérově.
Stravování klientů bude probíhat v prostorné jídelně a bude přizpůsobeno dietetickým
nárokům klientů. Doplňkové služby budou rovněž uzpůsobeny potřebám klientů, kteří
z nejrůznějších důvodů mají obtíže s pohybem, orientací či komunikací.
Zřizovatelem pobytových sociálních služeb bude obecně prospěšná společnost Důstojnost.
Provoz domova zahájíme na jaře roku 2016, žádosti o poskytování sociální služby přijímáme
již nyní.
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