
Základní prohlášení organizace

Poslání
Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je 
nestátní neziskové zařízení pro seniory, kteří vzhledem 
ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve 
svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Domov 
poskytuje svým klientům individuální pomoc a podporu 
tak, aby vedli pokud možno co nejdéle běžný způsob 
života, a pomáhá jim při udržování rodinných a spole-
čenských vazeb. Společně tak vytváří prostředí domova.

Zásady, kterými se řídí všichni zaměstnanci:
Naplňování tohoto poslání je chápáno jako jeden ze 
způsobů uplatňování křesťanských hodnot, jako jsou: 
– individuální podpora a přístup
– dodržování lidských práv klientů 
– podpora klientů v nezávislosti a soběstačnosti
– respektování možnosti osobní volby a svobodné vůle 

klientů
– pružné přizpůsobování se potřebám klientů
– doprovázení a tolerance místo direktivního vstupová-

ní do života klientů
– podpora klientů při začleňování do společnosti, mezi 

vrstevníky
– ochrana osobních údajů klientů vůči třetím osobám
– komunikace, partnerství, spolupráce a zároveň respekt ke vzájemným hranicím mezi pracovní-

ky a klienty

Služby, které Domov poskytuje nebo zajišťuje:
Poslání Domova je zabezpečováno s ohledem na individu-
ální situaci klientů těmito službami: 

– ubytování (včetně úklidu, praní, žehlení prádla a ošace-
ní, opravy apod.)

– podávání stravy, případně pomoc při stravování
– pomoc při osobní hygieně
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
– sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti - 

zajišťování kulturních pořadů a společenských setkání
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
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–  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– základní ošetřovatelské výkony vč. podávání léků
– služby praktického lékaře, psychiatra
– převoz a doprovod k odborným lékařským vyšetřením
– konání mše svaté v místní kapli a další duchovní služby

Okruh osob – cílová skupina
Sociální služby poskytujeme našim spoluobčanům, senio-
rům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starob-
ního důchodu. Jsme tu pro seniory, kteří se ocitli pro svůj 
věk v nepříznivé sociální situaci, jsou opuštěni, ztrácí sobě-

stačnost v naplňování svých životních potřeb a práv, hrozí jim sociální vyloučení, a proto potřebují 
pravidelnou pomoc a podporu.

Domov nemůže přijmout seniory:
– z důvody naplnění kapacity
– neposkytuje službu, o kterou senior žádá
– jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravot-

nickém zařízení
– kteří mají akutní infekční onemocnění 
– jejichž chování by z důvodu onemocnění demence těžkého typu, 

duševní poruchy, nebo závislosti na návykových látkách závažným 
způsobem narušovalo kolektivní soužití

– kteří jsou těžce smyslově či tělesně postižení a vyžadují dlouhodo-
bě intenzivní rehabilitační péči.

– seniorovi byla vypovězena Smlouva pro neplnění povinností vyplý-
vající z této Smlouvy, a to během posledních 6 měsíců 

Cíle Domova 
Cílem Domova je poskytovat kvalitní sociální služby na základě společně dohodnutých postupů 
(způsobů) při naplňování individuálních potřeb jednotlivých klientů. 
Tento cíl poznáme podle toho, že:

1. S každým klientem je pravidelně plánována služba 
a poskytování podpory vychází z jeho osobních cílů 
a individuálních potřeb. 

2. Domov podporuje během celého roku příjemné 
prostředí klientů v pokojích s vlastním sociálním 
zařízením. 

3. Klienti mají možnost odebírat stravu podle jejich 
potřeb – jsou nabízeny žlučníková a diabetická dieta, 
klienti nemusí odebírat celodenní stravu. 

4. Domov zajišťuje celoročně kvalitní, odbornou 
a bezpečnou ošetřovatelskou péči.

5. Služby poskytuje tým zaměstnanců, který je 
profesionálně proškolován a jedná s klienty 
s maximální možnou mírou empatie.

Více informací o našich cílech a jejich vyhodnocování 
najdete v materiálu Strategický plán rozvoje Domova.

Můžete nás podpořit,
číslo účtu: 197051880257/0100


