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Poslání Domova Vesalius

Naším posláním je profesionálně poskytovat pobytovou sociální službu osobám se
zdravotním postižením.
Snažíme se, co nejvíce přiblížit domácímu prostředí, nabízíme udržení a posílení
soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a z důvodu
svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost. Své zdravotní a sociální
indispozice nemohou zvládat ve svém přirozeném prostředí za pomoci svých blízkých
či ambulantních nebo terénních služeb a to tak, aby i přes své onemocnění mohli žít
plnohodnotným a důstojným životem.

Cílová skupina
Sociální službu poskytujeme:
-

Dospělým osobám starším 27 let se sníženou soběstačností, které se dostaly
do nepříznivé sociální situaci z důvodu svého chronického onemocnění, tzn.
dlouhodobé nebo trvalé často nevyléčitelné onemocnění, při kterém dochází ke
změně organismu a vyžadující nepřetržitou péči. Tyto osoby nevyžadují
speciální péči například z důvodu psychiatrického onemocnění, demence,
závislosti na návykových látkách a podobně.

-

Především občanům Opavy a spádových obcí

Zásady poskytování
Služba je poskytována na základě:
-

vzájemného respektu,

-

důvěry a úcty mezi uživatelem a poskytovatelem,

-

individuálního přístupu k uživateli dle jeho potřeb s pochopením a empatií,

-

podpory, samostatnosti a uplatňování vůle uživatelů,

-

odbornosti a týmovosti zaměstnanců (multidisciplinární spolupráce).

Cíle poskytované služby

Poskytovaná sociální služba si klade za cíl aktivizaci uživatele, udržení a posílení
jeho stávající soběstačnosti s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.
Kroky k dosažení:
-

zajištění komplexní zdravotně – sociální péče

-

udržení nebo znovuvybudování jeho přirozených sociálních vazeb

-

získávání nových dovedností vedoucí k udržení a posílení soběstačnosti

-

podpora uživatelů a umožnění využití běžných služeb mimo domov

-

poskytovat sociální službu co nejvíce se přibližující domácímu prostředí

Identifikátor sociální služby je 4642914.
Zřizovatelem je Vesalius spol. s.r.o., Velké Hoštice

Statistiky klientů:
Ke dni 6. ledna 2019 je aktuální stav 28 klientů (z celkové kapacity 31), jejichž
průměrný věk je 81,6 let. Věkovou strukturu klientů v jednotlivých věkových pásmech
zobrazuje níže uvedený Graf č. 1.

Graf. č. 1 – Rozdělení klientů dle věkových pásem
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Graf. č. 2 – Rozdělení klientů dle bydliště
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Graf. č. 3 – Rozdělení klientů dle pohlaví
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Graf. č. 4 – Rozdělení klientů dle stupně příspěvku na péči (prosinec 2018)
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V Domově Vesalius se nachází 19 jednolůžkových pokojů a 6 dvoulůžkových.
Pokoje jsou standardně vybaveny základním nábytkem (postelí – polohovacím
lůžkem, komodou, nočním stolkem, uzamykatelnou skříní stolem a 2 židle, tv, přípojka
na wifi). Uživatelé mají možnost si pokoje dle svých přání a potřeb po konzultaci se
sociálním pracovníkem vybavit či dovybavit vlastním nábytkem.

Sociální podmínky uživatelů:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Vesalius je umístěn v okrajové a klidné
části města, v blízkosti je zastávka MHD i autobusová zastávka, což umožňuje
bezproblémovou dopravní přístupnost. Domov je umístěn přímo v areálu Slezské
nemocnice v Opavě, v objektu nově zrekonstruovaného bývalého kláštera. Umístění
domova je vyhovující nejenom v dostupnosti specializované lékařské péče, ale i
v dostupnosti běžných služeb jako je pošta, obchody, restaurace apod. K areálu
zařízení patří zahrada, která je uživateli využívána k venkovnímu posezení, v případě
příznivého počasí taktéž k využití volnočasových aktivit. K důstojnému a příjemnému
posezení uživatel v zahradě, bychom v roce 2019 chtěli vybudovat krytý altán.
Na každém patře je umístěna jídelna, která současně slouží uživatelům jako
společenská místnost, ale i jako prostor pro aktivizační činnost. Tato je vybavena TV,
promítacím zařízením.
V druhém patře je umístěna společná koupelna vybavená vanou a umyvadlem,
vyšetřovna. Na každém z pater je denní místnost určená jako zázemí pro
zaměstnance, rovněž šatna a koupelna s WC a umyvadlem. Prádelna pro praní prádla
uživatelům je umístěna v druhém patře objektu.
Bezbariérovost objektu je zajištěna výtahy propojující obě podlaží, v příštím roce
bychom rádi vybudovali nájezdovou rampu pro uživatele upoutané na invalidní
vozíček, k překonání nerovného terénu u vstupu ve dvorním traktu domova. Taktéž
bychom chtěli vydláždit dvorní trakt.
Všechny prostory jsou dostatečné prosvětlené přirozeným světlem, útulné,
udržované v čistotě.

Vzhledem ke specifickým potřebám našich uživatelů, byl vybudován orientační
a informační systém v celém objektu. V přízemí objektu je recepce, která je v provozu
všední dny od 7 do 15 hodin, sloužící k podávání informací vztahující se k orientaci
v domově.
Signalizační zařízení je na pokojích uživatelů, ve společných prostorách a v
koupelnách.
Pro potřeby uživatelů v rámci volnočasových aktivit byly zakoupeny knihy,
deskové stolní hry pro dospělé, pro rehabilitační cvičení rehabilitační míčky, balony.
Péči klientům zajišťuje multidisciplinární tým skládající se z ředitele domova, vedoucí
služby a sociálního pracovníka, pracovníků v sociálních službách, zdravotních sester,
provozního pracovníka, externího lékaře. Rádi bychom navázali spolupráci s knězem
podle zjištěných přání klientů.
Naším přáním je nadále udržovat kvalitní sociální službu a samozřejmě ji ještě
zlepšovat a rozvíjet k naprosté spokojenosti uživatelů.

Zpracovala: Bc. Romana Malečková, vedoucí služby a sociální pracovník

