
 
 

 

Pobytová sociální služba Nemocnice Valašské Meziříčí a. s. 

Poslání 

Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům 

odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Vzhledem 

ke svému stavu nejsou schopni se vrátit do svého domácího prostředí a nemají zajištěnu 

následnou péči. 

Cílová skupina 

 osobám s chronickým onemocněním  

 osobám s tělesným postižením  

 osobám se zdravotním postižením  

 seniorům  

Cílovou skupinu tvoří osoby, které jsou závislí na péči druhé osoby, a potřebnou péči v dané 

chvíli nelze zajistit. Vzhledem ke svému stavu nejsou schopny se vrátit do svého domácího 

prostředí a nemají zajištěnu následnou péči. 

Hlavní cíl sociální služby 

 Cílem poskytované služby je zajištění odborné sociální a zdravotní pomoci 

uživatelům. Podporovat udržení a rozvoj samostatnosti. 

 Poskytovat službu na přechodnou dobu (do času možnosti návratu do domácího 

prostředí nebo následné sociální služby).  

 Zajistit aktivizační činnosti pro uživatele (aktivizovat uživatele v soběstačnosti). 

 Poskytnutí individuální, kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a 

kvalifikovaného personálu na základě osobních přání a cílů uživatelů. 

Zásady poskytované péče 

 Poskytnout uživatelům takovou podporu, aby mohli žít běžným způsobem života 

 Respektovat lidskou důstojnost, přání a individuální potřeby uživatelů 

 Motivovat uživatele k aktivnímu prožívání života 

 Zabezpečit sociální ochranu uživatelů, případně zprostředkovat jejich právní ochranu 

 Podporovat kontakty s blízkými osobami a vnějším prostředí 

 



 
 

 

Služby, které v  rámci sociální služby nabízíme  

Dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťujeme uživatelům; 

 ubytování - hradí si uživatel částkou stanovenou na den, ubytování ve dvoulůžkovém 

pokoji, vybaveném polohovacím lůžkem s nočním stolečkem, televizí, příp. rádiem a 

ledničkou. Pokoj lze dovybavit vlastními fotografiemi a osobními věcmi. 

 Stravu - hradí si uživatel částkou stanovenou na den, dle zdravotního stavu se lze 

domluvit na dietě.  

 pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

 pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 

 zprostředkování kontaktů se společenským prostředím  

 aktivizační činnosti ve skupině i individuálně 

 sociálně terapeutické činnosti  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí       

 

Úhrada za poskytované služby  

Výše úhrady za ubytování činí 190 Kč a za stravu 160 Kč. Po úhradě za ubytování a stravu 

musí uživateli dle zákona č. 108/2006 Sb., zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Pokud by uživateli 

po zaplacení úhrady za ubytování a stravu v příslušném kalendářním měsíci nezůstala částka 

ve výši 15 % jeho měsíčního příjmu, zavazuje se osoba blízká přispívat na úhradu. 

 

 


