Příklady dobré praxe v Domě seniorů FRANTIŠEK
Náměšť na Hané
Dobrovolnická činnost
Spolupráce s dobrovolníky v Domově seniorů František, p.o., funguje již třetím rokem formou
spolupráce s dobrovolnickou organizací Adra v Prostějově. V současnosti k nám do zařízení
dochází dvě dobrovolnice. Jedna na canisterapii, slečna Eva Komínková s fenkou Ari a
druhá slečna Hana Prášková, která pomáhá vyplnit uživatelům jejich volný čas povídáním,
čtením a jinými činnostmi, na kterých se spolu s uživateli dohodnou.
Canisterapie probíhá jednou týdně většinou hodinu, návštěvy vždy začínají ve společných
prostorách, kde již čekají ti, kteří mají zájem o kontakt se psem. S nimi se nějakou dobu
zdrží, mají možnost si psa pohladit, dávají mu pamlsky, zkouší si s ním jednoduché cviky a
mezitím si všichni společně povídají s canisterapeutkou. Poté obchází individuálně klienty na
pokojích, kteří jsou upoutáni na lůžko. Fyzický kontakt se zvířetem má pozitivní vliv na
lidskou psychiku, na uživatelích je vidět, že si setkání vždy užívají a na pejska se pokaždé
těší. Mnozí senioři dříve vlastnili psa a tento kontakt jim chybí. Proto jsou za tyto návštěvy
vděční.
Druhá dobrovolnice je mezi uživateli také velmi oblíbená, pomáhá jim zkrátit dlouhou chvíli,
má čas si s nimi popovídat, doprovází je na procházky a na různé výlety.
Dobrovolníci jsou pro naše zařízení velkým přínosem, pomáhají našim uživatelům
smysluplně naplňovat volný čas. Spolupráci s dobrovolnickou organizací Adra můžeme jen
doporučit.

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané
Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané
www.ddnamestnahane.cz
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. je příspěvkovou organizací Olomouckého
kraje, nachází se asi 15 km od Olomouce a je řízena Krajským úřadem Olomouckého kraje.
Uživatelé služeb jsou převážně z okolních vesnic. Hlavní budova Domu seniorů má dvě
patra a je propojena koridorem s další budovou, kde bydlí převážně muži. V hlavní budově je
nově vybudován výtah odstraňující bariéry.

Poslání
Posláním Domu seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvkové organizace, je
poskytování pobytových služeb seniorům k zajištění důstojného a bezpečného života a
poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli vést plnohodnotný a kvalitní život.

Cílová skupina
Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu,
mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina
ani nejbližší okolí a nelze ji rovněž zajistit ani dostupnými terénními sociálními službami. Do
cílové skupiny nepatří senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči ve
specializovaném zdravotnickém zařízení, trpí závažnou poruchou osobnosti vyžadující
zvláštní péči, či nemají přiznán příspěvek na péči, pokud se nejedná o případy hodné
zvláštního zřetele a počet těchto osob nepřekročí 10 % kapacity domu seniorů. Do cílové
skupiny rovněž nepatří lidé závislí na alkoholu a návykových látkách, lidé bez přístřeší
(pokud neplní podmínky cílové skupiny).

