DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

ČTYŘI SVĚTY POD JEDNOU STŘECHOU
SVĚT STARÝCH A NEMOCNÝCH LIDÍ
SVĚT ŘEHOLNÍCH SESTER
SVĚT CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
SVĚT ODSOUZENÝCH ŽEN

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO JE CÍRKEVNÍ ZAŘÍZENÍ, V NĚMŽ SE SPOJUJÍ ČTYŘI SVĚTY A VYTVÁŘEJÍ
TAK ZCELA OJEDINĚLÝ PROJEKT. JSOU TO JEDNAK ŘEHOLNICE KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.
KARLA BOROMEJSKÉHO, VĚKEM POKROČILÍ A NEMOCNÍ LIDÉ, ODSOUZENÉ ŽENY A CIVILNÍ ZAMĚSTNANCI.
TYTO ČTYŘI SVĚTY SE SETKÁVAJÍ V PROSTORÁCH DOMOVA, ABY SPOLUVYTVÁŘELY PROSTŘEDÍ
VZÁJEMNÉ SLUŽBY A SPOLUPRÁCE. POSLÁNÍM DOMOVA JE POSKYTOVÁNÍ POMOCI POTŘEBNÝM LIDEM,
ZEJMÉNA NEMOCNÝM SENIORŮM.
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SVĚT STARÝCH A NEMOCNÝCH LIDÍ
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Zdravotní služby pro seniory (podle zákona 372/2011 Sb.)
Na lůžkách následné péče (LDN) umožňujeme doléčovací a rehabilitační pobyty po dobu, kdy už pacienti
nepotřebují akutní lékařskou péči, ale neobejdou se bez péče ošetřovatelské (např. po propuštění
z nemocnice). Aby se mohli pokud možno ve zlepšeném stavu vrátit do svých rodin anebo stabilizováni přejít
do trvalého zařízení sociálních služeb, stará se o ně tým lékařů a zdravotnického personálu. Služba
nemocným zahrnuje rovněž všestrannou aktivizaci, na které se významně podílí i pomoc dobrovolníků. Za
přispění duchovních služeb vytváříme pohodové a důstojné prostředí a snažíme se přijímat pacienty se všemi
jejich přáními a potřebami. Odměnou je nám spokojenost a vyjádřená vděčnost našich pacientů.

B) Sociální služby pro seniory – odlehčovací služba (podle zákona 108/2006Sb.)
Posláním odlehčovací pobytové služby je zajistit uživateli na přechodnou dobu bydlení a maximální podporu,
na jakou byl zvyklý doma a která mu z různých důvodů nemůže být v současné době poskytnuta rodinou nebo
pečovatelem.
Základní nabídka služeb obsahuje:
ubytování v tří a dvoulůžkových pokojích
celodenní stravování
úklid
praní prádla
- pomoc a podporu v běžných činnostech
- nepřetržitou ošetřovatelskou péči
- pomoc při sebeobsluze seniorů s poruchami hybnosti nebo zdravotním postižením
- zdravotní a lékařskou péči.
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka k individuální podpoře při poskytování služeb.
-

Naše péče obsahuje také základní kondiční rehabilitaci. Zařízení však není určeno k intenzívní odborné
rehabilitaci. Úsek fyzioterapie usiluje o obnovení schopností sebeobsluhy, nácvik chůze a pohybových
schopností. Tím se také uživatelé zlepšují i psychicky, když se mohou radovat z malých, a přesto zřetelných
pokroků.
K udržení tělesné i duševní aktivity přispívá velkou měrou i aktivizace. Pomáhá odpoutávat pozornost seniorů
od obtíží nemoci a pokročilého věku, udržovat dobrou náladu, motivovat k pohybu, cvičit jemnou motoriku i
paměť.
Pobyt seniorů v Domově je obohacován průběžnými kulturními aktivitami a koncerty, jichž se mohou
zúčastňovat i nemocní na vozíku.
V aktivizaci spolupracují s personálem také dobrovolníci, kteří přicházejí nabídnout svůj čas a věnují ho
různým způsobem.
V neposlední řadě je péče o seniora naplňována i nabídkou duchovní služby – v míře, v jaké o ni sám projeví
zájem.
Profesionální péče takto spojuje práci zdravotnického personálu, pracovníků přímé/sociální/ péče i
odborných služeb do jediného celku, v němž je vnímán člověk celý se všemi jeho fyzickými, duševními i
duchovními potřebami. Právě v celostním pojetí spočívá těžiště veškeré péče – to je v celkovém přístupu
k člověku. Všichni zaměstnanci, včetně těch, kdo obstarávají související služby, usilují o to, aby u nás byl
vytvářen pocit domova, kde jsou pacienti laskavě přijati, kde jsou respektovány jejich oprávněné požadavky a
přání, kde pociťují ve svém stáří úctu a lidskou důstojnost. Hlavním cílem je, aby naše zařízení nebylo jen
"poskytovatelem služeb", ale skutečným domovem, kde se staří lidé dobře cítí.
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Postup při podání žádosti o lůžkovou péči v Domově:
Zájemce požádá o základní telefonické nebo osobní informace od vedení Domova nebo přímo od sociální
pracovnice (tel. přes ústřednu 235 323 248 nebo přímé kontakty na soc. pracovnice na www.domovrepy.cz).
Vyplní Žádost o přijetí, dodá aktuální lékařskou zprávu a sociální pracovnice Domova s ním provede sociální
šetření.
Po zhodnocení předložených podkladů v komisi je zájemci neprodleně sděleno rozhodnutí o přijetí na
zdravotní nebo sociální pobyt a domluven termín nástupu.
Pokud přijetí není možné (Domov požadovanou službu neposkytuje, není volná kapacita, zdravotní stav
vylučuje pobytovou sociální službu nebo neodpovídá kritériím pro lůžko LDN), je zájemci poskytnuto
poradenství, jak v této situaci postupovat dál a nabídnuty kontakty.

C) Denní stacionář (podle zákona 108/2006Sb.)
Cílem denního stacionáře je pomoci rodinám, které se starají o svého věkem pokročilého
nebo zdravotně postiženého rodinného příslušníka a nemohou tuto péči zajistit v době,
kdy chodí do zaměstnání. Těmto rodinám umožňujeme, aby svého člena přivezli na celý
den k nám do stacionáře, odkud si ho večer opět vezmou zpět do svého rodinného
kruhu.
Našim klientům pak nabízíme celodenní plnohodnotný program, který nenechá nikoho
nečinně posedávat a je zaměřen na zlepšování zdravotního stavu i psychické pohody.
Klademe důraz na individuální přístup ke každému z nich, a to i tehdy, kdy jsou dny jejich
stáří poznamenány značným ubýváním fyzických i duševních sil a zajištění kvalitní
individuální péče je čím dál složitější.
Kromě celodenního dohledu, zajištění stravování i hygienického zázemí poskytujeme
především příjemné místo, kde se lidé dobře cítí. Oni sami i jejich rodiny s vděčností
vnímají láskyplnou péči, která je jim zde věnována - péči s porozuměním pro všechny
potřeby starého člověka, obtíženého problémy nemoci, stáří a často i psychickými
poruchami. Schopnost vytvářet z těchto lidí malou komunitu, která tráví společně
všechny pracovní dny, umět s nimi nejen smysluplně strávit čas, ale také ho vyplnit
činností, která potěší a uspokojí a současně vše sladit tak, aby se cítili všichni spokojeni to je vysoká škola obětavosti, kterou u nás každodenně absolvujeme. S trpělivostí se
věnujeme lidem, kteří by bez možnosti pobytu ve stacionáři byli odkázáni na trvalou
ústavní péči. Takto se však mohou vracet do svých rodin a prožívat spokojené stáří
v okruhu svých blízkých.
Denní stacionář je otevřen ve všedních dnech od 7 do 17.30 hod. Jeho kapacita čítá 25 míst.
Žádost je možné podat u vedoucí sestry denního stacionáře, tel. 775 851 646, stacionar@domovrepy.cz

SVĚT ŘEHOLNÍCH SESTER
Poslání sester je velmi prosté – v síle víry jít a účinným způsobem sloužit všem potřebným. Nezáleží na tom,
zda se jedná o člověka nemocného nebo umírajícího, o dítě či dospělého, duševně nebo tělesně postiženého,
zbaveného svobody. Může jít také o člověka chudého fyzicky či duševně, jenž má třeba hmotných věcí
nadbytek a přitom mu schází to podstatné – smysl života, láska a důvěra, vědomí a pocit bezpečí.
Kdysi pomáhaly sestry takřka holýma rukama, dnes třeba s pomocí nejmodernější techniky. Hlavním
cílem je však cele se této službě vydat.
Místní komunitu tvoří společenství 15 sester. Některé jsou zaměstnány v Domově, jiné, převážně
vyššího věku, pro ně vytvářejí rodinné zázemí a pomáhají svými silami a schopnostmi, jak mohou. Zapojují se
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do duchovní péče u nemocných, pěstují květiny, pečují o kostel, účastní se kulturního dění v Domově,
setkávají se se zaměstnanci, návštěvami i odsouzenými ženami. Komunita sester také spojuje Domov
s řepskou farností. Vnější aktivní činnost doprovázejí sestry tím, co je často skryté – tichou modlitbou za
všechny.

SVĚT CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A DOBROVOLNÍKŮ
Proti velkým nemocnicím jsme poměrně malý dům, a proto tím důležitější je, jak se nám bude dařit vytvářet
přátelské, vstřícné, otevřené, pomáhající vztahy. Rozmanitost charakteru, věku, vzdělání je v každé rodině
přirozená. Avšak čím více se nám tato různost stává nikoliv dělící čárou, ale příležitostí ke spojování a
doplňování sil, tím blahodárněji to pociťují naši pacienti a my sami také. Nechceme měnit druhé lidi, ale sami
sebe, svůj vztah k nim, svou práci, přístup ke svěřeným. Chceme být jeden pro druhého povzbuzením a z
práce domů se vracet s radostí nad tím, co se podařilo; chovat se vůči spolupracovníkům, ale i vůči sobě
samým s mírností, vlídností, laskavostí a tolerancí.
Dobrovolníci jsou důležitou součástí pracovního kolektivu Domova prakticky od jeho počátku. Se zaměstnanci i
sestrami boromejkami je spojují vztahy srdečného přátelství. Pomáhají nejen pacientům, ale i zaměstnancům s
organizací kulturních a společenských akcí. Většina je tvořena studenty a lidmi v důchodovém věku, nechybí
však ani lidé ve věku produktivním.
Dobrovolníci nepřinášejí domovu peníze, ale vytvářejí hodnoty. Zde více než kdekoliv jinde platí: „Můžeš se
stát slovem pro neslyšícího, cestou pro hledajícího, odpovědí pro tázajícího se, posilou pro zesláblého, lékem
pro nemocného, pokojem pro sklíčeného, nadějí pro zoufalého, radostí pro toho, jenž se cítí opuštěný.

SVĚT ODSOUZENÝCH ŽEN
V samostatné části budovy Domova sídlí Oddělení výkonu trestu pro ženy, které je součástí Vazební věznice
v Ruzyni. Odsouzené ženy spolu s námi pracují na různých úsecích, zvláště ve všech pomocných provozech
Domova: v kuchyni, prádelně, v úklidu a na zahradě. Možnost rozmanité a smysluplné práce v kolektivu
spolupracovníků, zapojení do všeho, co je zde dopřáno pacientům, např. nejrůznějších kulturních a
společenských událostí včetně duchovní péče, i celkově velmi pěkné prostředí má na ženy výrazně kladný vliv
a napomáhá k udržení sociálních kontaktů a získání dobrých návyků. Setkávání se světem nemocných se jim
stává podnětným přínosem pro změnu jejich smýšlení, přátelský a vstřícný postoj zaměstnanců jim pomáhá
přehodnotit svou minulost a rozhodnout se pro dobré znovuzačlenění do společnosti. Pro vybrané ženy
pořádáme dvakrát ročně rekvalifikační sanitářský kurz sv. Zdislavy, který je akreditován Ministerstvem
zdravotnictví a ve kterém se jim dostane odborné teoretické přípravy i praxe. Po absolvování kurzu jsou
zařazeny jako sanitářky na oddělení. Zvýšení kvalifikace už mnoha ženám pomohlo po propuštění z výkonu
trestu najít vhodné zaměstnání a uplatnit nabyté znalosti a zkušenosti.
Kontakt:
Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50/6
163 00 Praha 17 – Řepy
Tel: 235 323 248, 277 003 547
Mob. 775 853 543
Fax: 235 302 720
e-mail:sekretariat@domovrepy.cz
www.domovrepy.cz
Bankovní spojení
Běžný účet: 174-1950304504/0600 u GE Money Bank
Sbírkový účet: 1061010610/5500 u Raiffeisenbank
Doprava:
tramvaj č. 9, 10 a bus 180 – zastávka Sídliště Řepy

bus 264 – zastávka Škola Řepy
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