Nepříznivá sociální situace
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v §3 písmenech b) a c) definuje nepříznivou sociální situaci a
nepříznivý zdravotní stav následovně:
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
b) nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního
stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných
důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním
vyloučením,
c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo
má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.
Domov Potoky definuje nepříznivou sociální situaci zájemce o službu, kterou následně péčí ve svém zařízení
řeší jako:
Stav, kdy již jedinec není schopen setrvat ve svém domácím prostředí a zajistit si základní životní
potřeby ani za pomoci svých blízkých či terénních sociálních služeb. Jedná se o poskytování
nepřetržité pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu omezení
v důsledku chronického duševního onemocnění, včetně všech druhů demence a Huntingtonovy
choroby, a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby.
Pobytová služba Domova Potoky zajistí v rámci základních služeb svým klientům:
-

pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně a zajištění veškerých podmínek pro osobní hygienu,
ubytování,
stravu,
základní sociální poradenství,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
kontakt se společenským prostředím,
aktivizační činnosti.

Nad rámec základních činností jsou klientům nabízeny služby fakultativní, které si klient volí sám a jejich
přehled a úhradu má k nahlédnutí v Ceníku fakultativních služeb.
Klient, u kterého dojde ke změně zdravotního stavu a péče v Domově Potoky je pro něj již nedostatečná,
odchází do zařízení zdravotní péče.
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Pokud dojde k trvalé změně zdravotního stavu a klient potřebuje nepřetržitou zdravotní péči, je pobyt
v Domově Potoky ukončen a klient odchází trvale do zařízení poskytujícího zdravotní péči.
Základní standard péče poskytované v Domově Potoky a řešení nepříznivé sociální situace odpovídá
minimálně II. stupni závislosti na péči druhé osoby, proto klient, který je shledám pouze mírně závislým
(stupeň I), nemůže služby Domova Potoky využívat. Pokud i přes tuto skutečnost chce v zařízení být a pobyt
v Domově Potoky vyžaduje, musí si službu do výše II. stupně závislosti na péči doplatit, neboť tento minimální
standard péče je mu vždy poskytován.
V Chřibské dne 21.2.2022
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