
 
 

INFORMACE O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY AZASS-

DOMOV PRO SENIORY V BYSTRÉM 

Poskytovatel: Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČ 68208146 

Místo poskytování služby: Nad Kašpárkem 496, Bystré 569 92, Domov pro seniory v Bystrém  

Druh sociální služby: Domov pro seniory podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Forma poskytování: pobytová 

Provozní doba: služba je poskytována celoročně v nepřetržitém režimu 

Kapacita: 69 lůžek 

Kde získat informace o službě: 

• osobně nebo telefonicky u sociální pracovnice, tel.: 739 024 421, email: socialni.dps@azass.cz  

• odbor soc. věcí a zdravotnictví MěÚ v Poličce 

• webové stránky http://www.azass.cz/dps 
• propagační materiály poskytovatele 

 

Cílová skupina:  

• osoby se zdravotním postižením 

• senioři 
Osoby, nad 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

 

Průběh služby: 

Uživatelem sociální služby se může stát osoba, která vyplní a podá Žádost o poskytnutí služby a další 
příslušné dokumenty a splní podmínky přijetí. Podrobnější informace, postup podání žádosti a formuláře 

naleznete na webových stránkách poskytovatele, informace získáte také u sociálního pracovníka nebo 

vedoucí služby telefonicky nebo osobně na pracovišti. 

Služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách. 

Pro informace o cenách za poskytované služby lze kontaktovat sociálního pracovníka nebo vedoucího 

pracovníka služby. 

Obyvatelé Domova i jejich blízcí se mohou podílet na zvyšování kvality poskytovaných služeb formou 

podání stížností, pochval, připomínek či námětů, a to pracovníkům služby nebo anonymně písemnou 
formou vložením do schránek umístěných v budově poskytované služby. Podrobné informace o 

možnostech podání stížností, pochval, připomínek či námětů jsou součástí smlouvy, a jsou umístěny na 

viditelném místě v zařízení. 

 

Poslání: 

Je dlouhodobě poskytovat kvalitní sociální službu osobám, které se z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné osoby. 

Domov poskytuje komplex služeb, které zahrnují ubytování a služby s tím spojené. Jedná se zejména o 

zajištění stravy, pomoc při péči o vlastní osobu a osobní hygienu, aktivizační a sociálně terapeutické 

činnosti a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. 

Služby jsou poskytovány dle individuálních požadavků, s ohledem na využití zachovaných schopností a 

dovedností uživatelů. 

Služba v DpS je poskytována v nepřetržitém provozu, a to za úhradu. 

 
 

http://www.azass.cz/dps/?id=53


 
 

V rámci služby poskytujeme: 
 

Ubytování: v jednolůžkových, dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ve 
službě je zahrnuto praní prádla a úklid. 
 

Stravování: poskytujeme celodenní stravu, včetně dietní. 
 

Úkony péče: 
Uživatelům jsou poskytovány činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Nad rámec základních činností se poskytují i tzv. fakultativní činnosti – dle aktuální nabídky. 

Zdravotní a ošetřovatelská péče: zdravotní péče poskytována kvalifikovaným zdravotnickým 

personálem odbornost. 

 

Výše úhrady a způsob placení a vyúčtování: 
Celková cena se skládá z ubytování a služeb – úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla – a celodenní 

stravy, platná od 1.3.2022. 

 
Ubytování 

Kč/ den 

Stravování 

Kč/den 

Celkem 

Kč/den 
30 dnů 31 dnů 

Jednolůžkový pokoj se 

vstupem na zahradu 
250 Kč 205 Kč 455 Kč 13 650 Kč 14 105 Kč 

Jednolůžkový pokoj bez vstupu 

na zahradu 
245 Kč 205 Kč 450 Kč 13 500 Kč 13 950 Kč 

Dvoulůžkový pokoj se vstupem 

na zahradu 
240 Kč 205 Kč 445 Kč 13 350 Kč 13 795 Kč 

Dvoulůžkový pokoj nadměrný 

č. 13 
250 Kč 205 Kč  455 Kč 13 650 Kč 14 105 Kč 

Dvoulůžkový pokoj nadměrný 

č. 1 
240 Kč 205 Kč  445 Kč 13 350 Kč 13 795 Kč 

Dvoulůžkový pokoj  230 Kč 205 Kč  435 Kč 13 050 Kč 13 485 Kč 

Čtyřlůžkový pokoj 220 Kč 205 Kč 425 Kč 12 750 Kč 13 175 Kč 

 



 
 

Uživatelé Domova pro seniory v Bystrém si mohou, po dohodě s Domovem, přinést do pokoje vlastní 

předměty, na které jsou zvyklí z domácího prostředí, a které jsou bezpečné a hygienicky nezávadné. To 

znamená, že si může vzít i části nábytku a vybavení, které má oblíbené. 

 

Dokumenty potřebné k podání žádosti o poskytnutí sociální služby si můžete stáhnout na 

webu nebo vyzvednout v kanceláři na pracoviště Domova pro seniory v Bystrém: 
• Žádost 

• Zdravotní dotazník 

• Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů  

 

Jak podat žádost o sociální službu: 
• v kanceláři Domova pro seniory Bystré – Nad Kašpárkem 496, Bystré 569 92 

• v kanceláři Domova důchodců v Poličce – Eimova 1020 Polička 572 01 

• na matrice Městského úřadu Bystré 

• na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Poličce 

• žádost je možné stáhnout z webových stránek – v sekci dokumenty 

• žádost může být zájemci na jeho požádání (i telefonické) doručena poštou či emailem 

Součástí žádosti je Zdravotnický dotazník a Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů. 

Vyplněné dokumenty buď zašlete na naši adresu (Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 

496, Bystré 569 92) nebo doručte osobně na stejnou adresu. 

 

Schválení žádosti: 

O schválení žádosti o sociální službu Domov pro seniory AZASS, se rozhoduje na základě vyjádření 

praktického lékaře Domova a závěru sociálního šetření (posouzení sociální potřebnosti žadatele). 

V případě plné kapacity služby je Vaše žádost evidována a zařazena do pořadníku. 

Postup při výběru žadatele: 

• zohlednění sociální potřebnosti (na základě sociálního šetření) 

• aktuální splnění podmínek pro přijetí do Domova 

• vhodnost pokoje (jednolůžkového nebo vícelůžkového pro konkrétního žadatele) 

• Domov si vyhrazuje právo z provozních důvodů rozhodnout o obsazení volného lůžka stávajícím 

obyvatelem (změna pokoje u stávajících uživatelů) 

 

Sociální pracovník kontaktuje vybraného žadatele, případně jeho příbuzné. 

 

V Bystrém, dne 24.2.2022  

http://www.azass.cz/dps/soubory/file/ZADOST%20-%20odlehcovací%20sluzba%281%29.doc
http://www.azass.cz/dps/soubory/file/ZDRAVOTNI%20DOTAZNIK%20-%20odlehčovací%20služba.doc
http://www.azass.cz/dps/soubory/file/SOUHLAS%20SE%20ZPRACOVANIM%20OS_%20A%20CIT_%20UDAJU%20-%20odlehčovací%20služba.doc

