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Informace pro zájemce o sociální službu  
Domov pro seniory AZASS 

Domov se zvláštním režimem AZASS 

  

Domov důchodců v Poličce (dále jen „domov“) je moderní zařízení, ve kterém jsou poskytovány 

sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.   

Od r. 2003 je poskytována služba domovy pro seniory (dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách), dále jen „DpS“ a od roku 2018 také domovy se zvláštním režimem (dle § 

50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), dále jen „DZR“. 

Obě služby jsou umístěny v třípodlažní budově na adrese Eimova 1020, Polička. Celková ubytovací 

kapacita domova je 50 lůžek ve 14 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojích. Kapacita služby DpS 

je 45 lůžek a služby DZR pět lůžek (v 2. NP budovy domova). Domov je součástí Areálu zdravotních 

a sociálních služeb (nemocnice) se zahradou, která poskytuje klidné a bezpečné místo pro trávení 

volného času uživatelů.       

  

Domov pro seniory AZASS 

Služba je určena:  

• zejména pro seniory pobírající starobní nebo invalidní důchod a pro osoby s tělesným nebo 

zdravotním postižením.  

Poslání služby:  

• 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,  

• DpS 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,  

• služba je poskytována dle individuálních požadavků, s ohledem na využití zachovaných 

schopností a dovedností uživatelů,  

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

  

Domov se zvláštním režimem AZASS 

  

Služba je určena:  

• zejména pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním, kteří dosáhli 50 let věku.  

Poslání služby:   

• je poskytovat podporu a pomoc seniorům s chronickým duševním onemocněním,  

• usilovat o udržení soběstačnosti a zachování všech schopností našich uživatelů co nejdéle,  

• pomocí individuálního přístupu, respektu a zohledňováním individuálních potřeb klientů se 

snažit o to, aby klienti nepociťovali osamocení, beznaděj, ale naopak aby trávili čas 

v důstojných podmínkách a příjemném prostředí.  
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Následující informace jsou platné pro DpS i DZR.  

  

Co poskytujeme:  

• ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,  

• poskytnutí celodenní stravy,  

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

• sociálně terapeutické činnosti,  

• aktivizační činnosti,  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,  

• celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči,  

• služba v DZR je poskytována v nepřetržitém provozu, a to za úhradu.  

  

Výše aktuální úhrady:  

Celková cena se skládá z ubytování a služeb (úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla) a celodenní 

stravy.  

Uživatel dále hradí za poskytnutou péči částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.  

  

  Ubytování 

Kč/den 

Stravování 

Kč/den 

Celkem 

Kč/den 

Celkem 

30 dnů 

Celkem 

31 dnů 

Jednolůžkový pokoj 200 Kč 169 Kč 369 Kč 11.070 Kč 11.439 Kč 

Dvoulůžkový pokoj 180 Kč 169 Kč 349 Kč 10.470 Kč 10.819 Kč 

  

Obyvatel domova si podle možností a po dohodě se spolubydlícím může přinést do pokoje vlastní 

předměty, na které je zvyklý, a které jsou bezpečné a hygienicky nezávadné.  

  

Jak podat žádost:  

Formulář žádosti lze vyzvednout:  

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

• v kanceláři Domova pro seniory v Bystrém – Nad Kašpárkem 496, Bystré 569 92,  

• na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Poličce,  

• žádost je možné stáhnout z webových stránek www.azass.cz/domov - v sekci dokumenty,   

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

  

Součástí žádosti je zdravotní dotazník a souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů 

a využíváním rodného čísla.  

Vyplněné dokumenty buď zašlete na naši adresu (Domov důchodců v Poličce, Eimova 1020, 572 01 

Polička) nebo doručte osobně na stejnou adresu.  

  

http://www.azass.cz/domov
http://www.azass.cz/domov
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Schválení žádosti:  

O schválení žádosti o sociální službu v DZR a DpS rozhoduje pracovní skupina na základě vyjádření 

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

V případě plné kapacity DZR nebo DpS je žádost evidována do doby, než se kapacita uvolní. Při 

uvolnění lůžka je z Evidence žadatelů vybrán nejvhodnější kandidát na obsazení lůžka. Výběr je 

proveden v týmu: vedoucí služby, sociální pracovník, staniční sestra a lékař. O obsazení lůžka musí 

být rozhodnuto nejpozději do 14 dnů od data jeho uvolnění.  

Postup při výběru žadatele:  

• zohlednění sociální potřebnosti (na základě sociálního šetření),  

• aktuální splnění podmínek pro přijetí do DZR nebo DpS,  

• vhodnost pokoje (jednolůžkového nebo dvoulůžkového pro konkrétního žadatele),  

• DZR i DpS si vyhrazuje právo z provozních důvodů rozhodnout o obsazení volného lůžka 

stávajícím obyvatelem z DpS.  

Sociální pracovník kontaktuje vybraného žadatele, případně jeho příbuzné.  

Přednostně se přijímají žadatelé s trvalým pobytem v členských obcích SO AZASS.       

  

Poskytovatelem služby je Svazek obcí AZASS. Jde o dobrovolný svazek obcí dle zákona 

č. 128/2000  

Sb., o obcích.  Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu: Bor u Skutče, Borová, Borovnice, 

Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Nedvězí, Oldřiš, 

Perálec, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, 

Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Zderaz.  

SO AZASS dále poskytuje tyto sociální služby: Domov pro seniory AZASS v Bystrém, Odlehčovací 

služba AZASS, Pečovatelská služba AZASS, Sociální rehabilitace AZASS a Sociálně aktivizační služby 

AZASS 

  

Polička dne: 1. 2. 2019 


