Poskytuje pobytovou sociální službu určenou
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
od 60 let, kteří pro změny zdravotního stavu
potřebují kompletní péči a jež jim nemůže být
zajištěna členy rodiny ani jinou sociální službou.

DOMOV PRO SENIORY
se sídlem
Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice

Ubytování
Kapacita domova je 45 lůžek. Ubytování je
poskytováno v jednolůžkových, dvoulůžkových
a vícelůžkových pokojích. Pokoje klientů jsou
vybaveny standardním nábytkem a zařízením
(elektrickými polohovacími postelemi, šatními
skříněmi, nočními stolky, židlemi, poličkou,
umyvadlem s tekoucí studenou a teplou
vodou). Ve všech prostorách domova je
instalováno signalizační zařízení.

Od 28. 4. 2021 dočasně poskytujeme
pobytovou sociální službu na adrese:
Dolní areál Nemocnice Č. Budějovice, a.s.
Pavilon F/3NP
Generála Svobody 10/1986
370 01 České Budějovice
Příspěvková organizace

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice

Zdravotní a ošetřovatelská péče
Je zajišťována v nepřetržitém provozu, tj. 24
hodin denně, kvalifikovanými zdravotnickými a
ošetřovatelskými pracovníky. Lékařská péče je
zajišťována praktickou lékařkou, která ordinuje
pravidelně 1x v týdnu a dále dle potřeby.
Ošetřovatelská péče je zajištěna ve všech
základních úkonech sebeobsluhy dle potřeby
klienta a za použití pomůcek, které zvyšují
komfort klienta.

Stravování
Celodenní strava pro klienty v rozsahu 5 jídel
denně je zajištěna dodavatelsky, z Nemocnice
České Budějovice. Klienti se mohou stravovat
v jídelně, či ve svém pokoji. Dle individuálních
potřeb klienta je možná dietní strava a úprava
konzistence stravy.

Volnočasové aktivity
Domov pro seniory poskytuje a zajišťuje svým
klientům aktivizační, společenské a sociálně
terapeutické programy. Aktivizace jsou
prováděny individuální nebo skupinovou
formou, dle možností a schopností klientů, s
přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. Nejen
k aktivizačním činnostem využíváme park
v areálu nemocnice.
Aktivizace je přínosná pro upevnění fyzických a
psychických sil, dále pro zachování, či zlepšení
soběstačnosti. Zabraňuje nežádoucímu pocitu
izolace, odvádí pozornost od pocitu osamění a
přispívá k naplnění pocitu potřebnosti.
Nabídka aktivit je velmi pestrá: čtenářský
kroužek, kondiční cvičení, tvořivé dílny,
kinokavárna, trénování paměti, canisterapie,
spolupráce s dobrovolnickou organizaci ADRA.
Při aktivizaci klientů využíváme poznatky
smyslové terapie, biografie člověka apod.

Služby
Praní a žehlení prádla je zajištěno externě.
Úklid pokojů, příslušenství a společných prostor
je prováděn minimálně 1x denně, v případě
potřeby častěji.
Kadeřnické a pedikérské služby jsou zajišťovány
externě dle potřeby klientů. Klienti mají
možnost si prostřednictvím aktivizačních
pracovnic nechat přivézt nákup dle vlastního
přání, nebo si individuálně v doprovodu
aktivizační pracovnice nakoupit sami.

Kontakty
Domov pro seniory Horní Stropnice
e-mail: dps@domovstropnice.cz
telefonní číslo: 386 327 130

Sociální poradenství a služby
Poradenství a služby zajišťuje sociální
pracovnice. Přijímá a vyřizuje žádosti o přijetí
do domova, vyřizuje potřebné záležitosti
klientů, od nástupu až po ukončení pobytu,
zprostředkovává kontakt s úřady, s okolním
prostředím, pomáhá při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí, zajišťuje sociální poradenství.
Poradenství je poskytováno formou osobní,
telefonickou či elektronickou.
Žádost o poskytování sociální služby si můžete
vyzvednout osobně v domově, nebo je
k dispozici na webových stránkách.

Aktuální korespondenční adresa:

Dolní areál Nemocnice Č. Budějovice
Pavilon F/3NP
Generála Svobody 10/1986
370 01 České Budějovice
www.domovstropnice.cz

