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Dům pokojného stáří Bohuslavice  - informace pro zájemce 
 

Kdo jsme a jak to u nás vypadá 

Dům pokojného stáří Bohuslavice je bezbariérové zařízení poskytující celoroční 

ubytování a péči svým uživatelům. Dům pokojného stáří Bohuslavice, který je ve 

vlastnictví Charity Konice od roku 1997, byl slavnostně otevřen a posvěcen v roce 

1998. 

 Dům pokojného stáří  je  čtyřpodlažní budova určená pro 47 seniorů, má 

bezbariérový přístup a výtah do všech poschodí. Součástí domova je upravená 

zahrada s posezením a altánkem, která slouží k relaxaci a společenským hrám (např. 

ruské kuželky).  

V současné době je v našem Domově 15  jednolůžkových  a 16 dvoulůžkových 

pokojů. Většina z nich má své vlastní sociální zázemí – WC, sprchový kout. Téměř 

všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi. Na většině pokojů jsou také 

kuchyňské linky, kde si můžete připravit jednodušší jídla sami. V našem domově 

můžete využít společné prostory jako halu, jídelnu, kapli a společenskou místnost s 

knihovnou a přístupem na internet. 

 

Komu se věnujeme 

Seniorům (mladším 60-80 let, starším od 80 let a výše) se sníženou soběstačností, 

kteří si nedokáží  zajistit sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby pomoc ve svém 

přirozeném sociálním prostředí. 

 

Kdo se o Vás bude starat 

Zdravotní sestry a pečovatelé zajišťují službu 24 hod denně a pomohou Vám se vším, 

co Vám Váš zdravotní stav nedovolí. 

Sociální pracovník, který Vám pomůže poznat prostředí a zvyky domova.  Bude Vás 

začátkem pobytu doprovázet. Domluví s Vámi   službu podle Vašich individuálních 

přání a požadavků.  

Vedoucí,  která Vám bude k dispozici, pokud budete mít nějaký problém nebo 

stížnost. 



 2

 

O stravu se starají kuchařky,  o čistotu na Vašem pokoji se stará úklidový personál,  

prádlo a ošacení Vám vyperou a vyžehlí v naší prádelně a když se Vám na pokoji 

cokoliv pokazí, pomohou Vám dle možností údržbáři.  

Během Vašeho pobytu Vám bude zajištěna lékařská péče (můžete si ponechat svého 

obvodního lékaře nebo můžete využít služeb našeho lékaře, který k nám do domova 

dojíždí).  

 

Jaké služby poskytujeme 

Podle Vašich přání a požadavků společně  naplánujeme službu tak, aby Vám co 

nejlépe vyhovovala. Jako uživatel budete mít někoho  z ošetřujícího personálu, kdo 

Vám bude sympatický a bude se o Vás po celou dobu pobytu starat.  

a) ubytování 

Budete ubytován na jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji. Součástí většiny 

pokojů je toaleta, sprchový kout a kuchyňská linka, kde si můžete připravit 

jednodušší jídla sami. Je zde možnost po dohodě si dovybavit pokoj vlastním 

nábytkem či dekorací tak, abyste se v něm cítil co nejlépe.  Poplatek za povinnou 

revizi spotřebičů, které byste si do domova vzal/-a hradíte z vlastních peněz ve 

výši 45,- Kč za spotřebič. 

Můžete také používat i společné prostory jako je hala, jídelna, 2 velké koupelny 

s vanou, společenská místnost s knihovnou a kaple. Kolem domova je krásná 

zahrada, kde si můžete odpočinout.  

Postaráme se Vám také o praní a žehlení prádla, úklid a vytápění pokojů.  

b) stravování 

Stravu Vám poskytneme 3x denně dle předem daného jídelníčku, který budete mít 

k dispozici.  Ke stravování můžete využívat jídelnu nebo podle Vašeho přání Vám 

dovezeme stravu na pokoj. Jídlo je připravováno s ohledem na Váš zdravotní stav, 

specifické potřeby (diety, strava krájena, mixována) a bude Vám zajištěna pomoc 

při podávání stravy, pokud ji potřebujete.  

c) úkony péče 

Vycházejí z Vašeho aktuálního zdravotního stavu a míry Vaší soběstačnosti. 
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Řadíme sem: pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík, pomoc při vstávání z lůžka, změna poloh, pomoc a podpora při podávání 

jídla a pití a pomoc při prostorové orientaci 

d) pomoc při osobní hygieně 

V rámci hygieny je u většiny pokojů sociální zařízení se sprchovým koutem. 

Pokud upřednostňujete k celkové hygieně vanu, můžete využít společné 

koupelny. 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociální 

terapeutické činnosti 

Pomůžeme Vám, abyste mohl využívat služby i mimo domov, a mohl se setkávat 

s Vašimi známými a ostatními lidmi z Vašeho okolí (nakupování v dostupných 

obchodech a službách, Klub Seniorů v mateřském centru, účast na charitní pouti, 

posezení v hospůdce apod.) a také při obnovení nebo upevnění kontaktu s Vaší 

rodinou. Jednou za měsíc přijíždí do našeho domova cvičení pejsek a těší 

obyvatele domova.  

f) aktivizační činnosti 

Kromě Vašich soukromých aktivit a zájmů nabízíme možnost navštěvovat 

aktivity, které se pořádají u nás v domově (léčba prací, využívání počítačů, 

internetu, trénink paměti, relaxační cvičení pro seniory, pořádání besídek, výletů 

apod.) 

Pravidelně se u nás konají praxe studentů, kteří pro Vás připravují zajímavé 

programy a tráví s Vámi volný čas.  

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

Pomůžeme Vám s vyřizováním Vašich osobních záležitostí s úřady, lékaři a 

dalšími třetími osobami, včetně poskytnutí doprovodu.  

 

Kromě základních činností Vám mohou být poskytovány fakultativní služby: 

- doprava uživatele služebním vozidlem (např. na úřad, na poštu, k lékaři atd.) dle 

platné Kalkulace úhrad, která je dostupná i na webových stránkách. 
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Dále Vám mohou být zprostředkovány následující služby: 

- pedikúra 

- kadeřnice/holič 

Tyto služby si hradíte každý sám hotově přímo osobě, která tuto službu poskytuje dle 

jejího platného sazebníku.  

 

Kolik se u nás platí za ubytování a stravu 

V našem domově budete platit za tři věci: za ubytování, stravu a za péči.  Péči si 

platíte celým   příspěvkem na péči, pokud je Vám přiznán. Ubytování a stravu platíte 

takto: 

1 lůžkový pokoj + linka + příslušenství + balkon  185,- Kč/den                                                                              

1 lůžkový pokoj + linka + příslušenství     183,- Kč/den 

1 lůžkový + příslušenství    182,- Kč/den 

 l lůžkový pokoj bez soc. zařízení   177,- Kč/den 

2 lůžkový pokoj + linka + příslušenství + balkon  167,- Kč/den 

2 lůžkový pokoj + linka + příslušenství   165,- Kč/den       

2 lůžkový se soc. zařízením bez linky   164,- Kč/den 

2 lůžkový pokoj bez soc. zařízení   160,- Kč/den 

 

Strava      135,- Kč/den 

Strava pro diabetiky na inzulínu   140,- Kč/den 

 

Jak se stanete uživatelem DPS Bohuslavice 

1. informace o našem domově získáte telefonicky, na webových stránkách, z letáků, 

je možné si domluvit prohlídku domova 

2. u sociálního pracovníka i na webových stránkách si můžete vyzvednout žádost   

vč. tiskopisu Vyjádření lékaře 

3. vyplněnou a podepsanou žádost můžete poslat poštou nebo odevzdat osobně u 

sociálního pracovníka, který ji zhodnotí podle podmínek pro přijetí a na Vaši 

žádost odpoví 
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4. pokud bude Vaší žádosti vyhověno, budete zařazen do Evidence žadatelů 

5. když se uvolní místo, a Vy budete vybrán, sociální pracovník Vás telefonicky 

kontaktuje a posléze navštíví doma, aby zjistil, zda Váš zájem nastoupit trvá. 

Pokud ano,  bude s Vámi sepsána smlouva. Sociální pracovník Vám předá seznam 

věcí a domluví s Vámi termín Vašeho nástupu 

 

Obecné podmínky pro přijetí žadatele: (je nutné splnit všechny tři podmínky!) 

1) věk (mladší senior  60-80 let a starší senior nad 80 let výše) 

2) máte sníženou soběstačnost 

3) nemáte-li  možnost zajistit si péči jiné osoby (popř. pečující osoba nadále není 

schopná péči zajistit) 

 

Podmínky pro přednostní přijetí  žadatele: 

1) upřednostníme Vás, jste-li v tíživé sociální situaci 

2) upřednostníme Vás, jste-li z Bohuslavic nebo blízkého okolí 

3) upřednostníme Vás, jste-li klientem CHOPS Charity Konice 

 

Podmínky pro odmítnutí žadatele 

Dle zákona č. 108/2006Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. nemůžeme s Vámi uzavřít 

smlouvu o poskytování sociální služby: 

1. pokud Váš zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb 

podle § 36 vyhlášky 505/2006 Sb.: 

a. pokud Váš zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

b. pokud budete mít diagnostikovanou akutní infekční nemoc 

c. pokud byste měl duševní poruchu a narušoval byste kolektivní soužití  

2. pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou byste žádal 

3. pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby 

4. pokud bychom Vám v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypověděli 

smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy 
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Dále neposkytujeme službu: 

 Pokud nespadáte do naší cílové skupiny   

 Pokud jste dospívající, dospělá osoba s mentálním postižením (osoby, které potřebují podporu 

z důvodu snížené mentální úrovně), protože k tomu nemáme odpovídající kvalifikaci 

 Pokud jste osoba závislá na návykových látkách (alkohol, drogy) 

 Pokud jste osoba s těžkým smyslovým postižením (osoby neslyšící, nevidomé, hluchoslepé) 

z důvodu chybějící kvalifikace 

 Pokud jste osoba s psychiatrickým onemocněním (schizofrenie, maniodepresivní psychózy, 

těžké formy demencí)  

 

ad 3) Pokud Vás nemůžeme  přijmout z kapacitních důvodů, ale splňujete všechny 

výše uvedené obecné podmínky pro přijetí,  bude Vaše žádost zařazena  do Evidence 

žadatelů a Vy o tom budete písemně vyrozuměn. 

Pokud Vás nemůžeme přijmout z kapacitních důvodů a splňujete jen jednu nebo jen 

dvě obecné podmínky, nebude Vaše žádost zařazena do Evidence žadatelů a Vy o 

tom budete písemně vyrozuměn. 

 

Vaši žádost můžeme vyřadit z Evidence žadatelů, pokud jste: 

1. 2x nereagoval na výzvu k nástupu nebo 

2. 2x odmítl nástup do zařízení nebo 

3. nereagoval na výzvu od sociálního pracovníka k aktualizaci žádosti 

 

Veškeré další informace Vám rádi podají: 

Sociální pracovník: Bc. et Bc. Magdalena Hejdová, tel. 734 767 997 

Vedoucí domova: Mgr. Pavlína Pašová, tel. 739 524 365 

 

Dům pokojného stáří  

Bohuslavice E9, 798 56 

telefon: 582 383 505 

web:  www.konice.charita.cz 

e-mail: dps.bohuslavice@konice.charita.cz 

http://www.konice.charita.cz/
mailto:dps.bohuslavice@konice.charita.cz

