INFORMAČNÍ LETÁK
Adresa:
Domov pro seniory Telč,
Příspěvková organizace
Špitální 46,
588 56 Telč

Poskytované služby:
V Domově pro seniory Telč jsou poskytovány sociální služby péče dle
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění a dle
vnitřních pravidel příspěvkové organizace:
• poskytování ubytování, stravy
• pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Máte v rodině nebo ve svém okolí seniora, který již nemůže žít bez
pravidelné pomoci sám doma a tuto
pravidelnou pomoc již nemůže zajistit
rodina nebo terénní sociální služba
(pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služba....)?
Pokud je odpověď ano, pak Vám rádi
nabídneme naše služby...

Kontakty:
Ředitelka:
Bc. Marika Krejčí, DiS.
tel.: 608 980 640, 567 243 566
email:
reditel@domovproseniorytelc.cz
Sociální pracovnice:
Lenka Pelejová, DiS.
tel.: 567 223 162
Email:
socialni@domovproseniorytelc.cz
Ordinace:
Mobil: 736 631 575
www.domovproseniorytelc.cz
Podrobnější kontakty najdete na našich
internetových stránkách v sekci „Kontakty“

Poslání:
Posláním Domova pro seniory Telč
je poskytování celodenní, pobytové
sociální služby péče seniorům, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku a jsou plně nebo částečně
závislí na pomoci druhé osoby a
nejsou schopni žít bez pravidelné
pomoci sami doma.

Cíle:
• Naplňovat individuální potřeby
uživatelů
• Podporovat prostřednictvím
pořádaných akcí začlenění
uživatelů do života města
• Prostřednictvím aktivizačních
činností motivovat uživatele
k aktivnímu životu

• Cílová skupina: senioři
• Věková struktura cílové skupiny:
osoby starší 65 let věku
• Poskytovat kvalitní a bezpečné
služby uživatelům
Kapacita zařízení: 59 uživatelů
Více informací naleznete na našich
internetových stránkách, v registru
poskytovatelů sociálních služeb.

Ubytování:
• 2 pokoje dvojlůžkové
• 11 pokojů třílůžkových
• 2 pokoje čtyřlůžkové
• 3 pokoje pětilůžkové
• z celkového počtu 18 pokojů
jsou 2 pokoje průchozí
• standardní vybavení pokoje
• sociální zařízení (WC a
koupelny) společné pro více
pokojů
• bariérový přístup ke kapli a
Některým pokojům

