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Domov pro seniory je umístěn v objektu Kůsov 1, Stachy. Kůsov se nachází 15 km
od města Vimperk a 3 km od obce Stachy. Domov vznikl přestavbou zemědělské usedlosti
a první obyvatelé se nastěhovali v roce 1963. V roce 1986 byla otevřena nová přístavba,
kde jsou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. Zařízení leží v překrásné Šumavské
krajině. Svým uživatelům poskytujeme klidné posezení na zahradě či kolem domova,
nabízíme vycházky do okolí nebo jen pěkný výhled z okna na věčně se měnící přírodní
scenérie. Kousek od domova je autobusová zastávka na lince Stachy-Zadov, třetí
zastávka za obcí Stachy. Zastavěná plocha a nádvoří činí 7120 m2, výměra ostatních
pozemků je 47391 m2.
Domov je v současné době tvořen komplexem dvou navzájem propojených budov.
Budovy tvoří přízemí, tři podlaží a půdní prostory. Ve starší budově se nachází ubytovací
prostory na 4 odděleních, ordinace lékaře, kancelář vrchní sestry, šatna pro personál,
skladovací prostory. V přízemí je umístěna kuchyň, jídelna, sklad potravin, prádelna, dílna
údržby, strojovna a kotelna. V novější budově se nachází oddělení „C“, denní místnosti a
kaple. V přízemí jsou umístěny kanceláře. Všechny prostory jsou bezbariérové, dostupné
výtahy, chodby i sociální zařízení jsou vybaveny madly.
Kapacita objektu je 135 lůžek. Ubytování je poskytováno ve 23 jednolůžkových a 56
dvoulůžkových pokojích. Na každém oddělení je vybavená koupelna, která odpovídá
zdravotnímu stavu uživatelů (zvedací vana, sprchovací lůžko, sedací vana, sprchovací
vozík). Pro soběstačné uživatele jsou na pokojích sprchové kouty. Na každém patře jsou
uživatelům k dispozici kuchyňky vybavené kuchyňskou linkou, nádobím, mikrovlnou
troubou, sporákem, varnou konvicí a lednicí.
K Domovu patří velká zahrada s altánem, která slouží uživatelům k posezení a
procházkám, hospodářská budova, vodojem a čistička odpadních vod, která je po
rekonstrukci. Ke snížení nákladů na provoz Domov využívá tepelných čerpadel a solárního
systému na ohřev TUV.
Vlastníkem budovy a pozemků je Jihočeský kraj, Domov jako příspěvková
organizace s právní subjektivitou budovu spravuje. Organizace je zřízena za účelem
poskytování sociálních služeb osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní.
Domov pro seniory Stachy - Kůsov poskytuje pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které potřebují
pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb jinou osobou, které
nemohou být zajištěny jejich rodinou, terénními nebo ambulantními sociálními službami.
Při své činnosti zachováváme přirozené vztahové sítě, respektujeme práva a lidskou
důstojnost každého uživatele.
Zařízení poskytuje uživatelům tyto základní služby:
- ubytování
- celodenní stravování
- 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
Při poskytování sociálních služeb jsou zajišťovány i další činnosti, které nejsou
zahrnuty a hrazeny jako základní služby. Tyto služby jsou fakultativní (např. poplatek za
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užívání vlastní televize, rádia, doprava dle požadavku uživatele, vedení depozitního účtu
atd.) a každý je využívá dle svých potřeb.

Sociální služba je určena pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a
osoby s kombinovaným postižením ve věkové kategorii od 50 let věku.
Zařízení se zaměřuje při poskytování služby na individuální přístup k uživatelům, na
rozvoj osobnostně sociálních dovedností, zdravotní a ošetřovatelskou péči, rehabilitaci,
aktivní využití volného času a uspokojování dalších životních potřeb. Usilujeme o vytvoření
bezkonfliktního a podnětného prostředí rodinného charakteru k naplnění důstojného
života, o účinnou pomoc uživatelům při zapojení se do života společnosti mimo zařízení, o
rozvinutí a případné fixování individuálních schopností, vědomostí a dovedností uživatelů.
Podporujeme samostatnost a vlastní aktivitu uživatelů v jejich volném čase. Služby jsou
odborné, bezpečné a poskytované kvalifikovaným personálem. Uživatelům služby je dle
jejich zdravotního stavu individuálně poskytována ošetřovatelská péče.
Se zájemcem o službu jsou nejdříve projednány podmínky poskytování služby.
Sociální pracovnice realizuje sociální šetření, případně jedná s osobami blízkými.
S každým novým uživatelem je uzavřena písemná smlouva o poskytování služby.
Poskytování služby je přizpůsobeno potřebám uživatele ve spolupráci s jeho klíčovým
pracovníkem. Každý uživatel služby má svého klíčového pracovníka, který mu pomáhá
v době adaptace, zajímá se o jeho přání, cíle a potřeby a pomáhá mu v jejich
uskutečňování. Novému uživateli je klíčový pracovník přidělen. Uživatel si po době
adaptace zvolí sám nebo může kdykoliv v průběhu pobytu požádat o změnu klíčového
pracovníka. Změna klíčového pracovníka může proběhnout také z provozních důvodů
v zařízení, vždy se však dbá na přání uživatele a uživatel je o svém klíčovém pracovníkovi
vždy informován.
Smluvní lékař v Domově ordinuje 1 den v týdnu, dále provádí návštěvy dle potřeb
uživatelů. Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťuje nepřetržitě 24 hodin denně tým
odborně vyškolených zaměstnanců. Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační požadavky a
všichni se dále průběžně vzdělávají. Sociální pracovnice zajišťují sociální poradenství a
poskytují pomoc při řešení individuálních potřeb uživatelů. Jedná se například o pomoc se
žádostmi o sociální dávky, při jednáních na úřadech, pomoc při řešení finančních
záležitostí, v kontaktu s rodinou apod. Sociální pracovnice jsou s uživatelem v kontaktu již
od podání žádosti.
Zařízení klade velký důraz na využití volného času seniorů. Vytváří podmínky pro
rozvíjení kulturně společenského života - pořádá různé besedy, kulturní pořady, filmová
představení, zájezdy, rekreace apod. K dispozici mají televizory, společenské hry a knihy.
Každý měsíc se koná v klubovně C2 oslava narozenin uživatelů. K zájmové činnosti
slouží na každém patře klubovny. Klienti se věnují např. pletení, vyšívání, šití, stolním
hrám, řezbářství, malování, práci s hlínou, pěstování květin atd.
Naše zařízení je zařízením rodinného typu. Již při prvním kontaktu se žadatelem
nabízíme možnost návštěvy našeho Domova za účelem seznámení s prostředím,
personálem a okolím. V prostorách Domova jsou odpočinkové koutky, televizní klubovny,
knihovny, klubovny a terasy. V areálu je k dispozici bufet. Uživatelé si zde mohou koupit
vše od pamlsků, lahůdek, pití až po drogistické zboží. Na každém oddělení je umístěn
INFOpanel s aktuálními informacemi a uzamčené schránky pro důvěrná sdělení.
V zařízení probíhají pravidelné bohoslužby, kněz se dostaví i na přání uživatele
popř. rodiny v jakémkoliv čase.
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Kadeřnictví, pedikúra jsou zajišťovány interně i externě dle individuálních potřeb
uživatelů. Uživatelé mohou tyto služby využívat dle svého rozhodnutí, tak jako jejich
vrstevníci žijící v původním sociálním prostředí.
Celodenní strava je zajištěna vlastní kuchyní v rozsahu pěti jídel. Strava je
přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů.
Kromě racionálních jídel je připravována strava diabetická a žlučníková. Kuchyň odpovídá
hygienickým předpisům HACCP, pravidelně je prováděn audit.
Praní, žehlení a drobné úpravy osobního a ložního prádla jsou zajištěny vlastní
prádelnou. Větší opravy ev. čistírnu zajistíme.
Sociální služba je poskytována nepřetržitě po celý rok. Zaměstnanci jsou
uživatelům k dispozici 24 hodin denně a poskytují individuálně služby a úkony, které si již
uživatel nemůže zajistit sám.
Zařízení informuje o své činnosti veřejnost, zájemce o službu a osoby blízké
prostřednictvím vlastních letáků, webových stránek (www.domovkusov.cz), výročních
zpráv a prostřednictvím článků v místním tisku.

Ladislav Gál
ředitel
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