Sociální služby poskytované Svazkem obcí AZASS
1) Domovy pro seniory
Tato pobytová služba je zajišťována na dvou pracovištích, a to v Poličce v areálu AZASS (50 lůžek) a v Bystrém
(69 lůžek).
Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými
službami sociální péče. Služba je určena zejména pro seniory pobírající starobní nebo invalidní důchod a pro
osoby s tělesným nebo zdravotním postižením pobírající invalidní důchod a dosáhly věku 50 let, které vzhledem
ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby v přirozeném
prostředí.
Kontakty:
Domov důchodců v Poličce
461 722 700, kl. 452, 453, 431; 731 043 601
e-mail: ddpolicka@tiscali.cz

Domov pro seniory v Bystrém
461 653 161, kl. 173; 734 673 693
e-mail: dpsbystre@tiscali.cz

Více informací, včetně aktuální výše úhrady za pobyt najdete na:
www.azass.cz/domov, www.azass.cz/dps
2) Pečovatelská služba
V současné době zajišťuje Svazek obcí AZASS pečovatelskou službu v těchto členských obcích: Borová, Březiny,
Oldřiš, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Telecí, Lubná, Sebranice.
Jedná se o „terénní“ službu – je tedy poskytována přímo v domácnostech klientů. Cílovou skupinou služby jsou
částečně samostatné osoby, které však mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického
onemocnění, zdravotního postižení, samoty či ztráty orientace a jejichž situace vyžaduje krátkodobou pomoc
druhé osoby. Bez této pomoci by nemohly setrvat ve svém přirozeném prostředí a tuto pomoc jim nemohou
zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby.
Kontakty:
vedoucí služby: tel. 461 722 700, kl. 452; 731 043 601
pracovníci v přímé péči:
- Borová, Březiny, Oldřiš, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Telecí: tel. 604 120 419
- Lubná, Sebranice: tel. 604 341 785
e-mail: azass@tiscali.cz
Více informací najdete na:
www.azass.cz/ps
3) Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Tyto služby jsou poskytovány ambulantně v areálu AZASS v Poličce. Slouží především k nácviku činností, které
vedou ke zvýšení celkové samostatnosti a soběstačnosti klienta při péči o vlastní osobu a při běžných úkonech v
domácnosti. V případě některých činností (vycházky, doprovod na úřady apod.) jsou služby poskytovány rovněž
mimo areál.
Cílovou skupinou jsou dospělé osoby, které mají sníženou soběstačnost a zejména z důvodu onemocnění,
zdravotního postižení či ztráty orientace a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby vedoucí k udržení či
opětovnému získání potřebné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a k návratu do svého
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přirozeného prostředí (či setrvání v něm). Služby jsou poskytovány zejména klientům, kteří končí pobyt ve
zdravotnickém zařízení (LDN).
Kontakty:
vedoucí služby: tel. 461 722 700, kl. 452; 731 043 601
pracovníci v přímé péči:
tel.: 461 722 700, kl. 244, 243
e-mail: azass@tiscali.cz
Více informací najdete na:
www.azass.cz/sr
www.azass.cz/sas
4) Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Půjčovnu najdete v přízemí budovy „A“ v areálu AZASS v Poličce.
Typy pomůcek, které nabízíme k zapůjčení:
- Mechanické vozíky
- Pomůcky k usnadnění chůze
- Zvedací zařízení
- Pomůcky pro usnadnění manipulace s pacientem
- Toaletní pomůcky
- Antidekubitní pomůcky
- Perličkové polohovací pomůcky
- Lůžka a příslušenství k lůžkům
- Odpočinková křesla a židle
Při zapůjčení je vybírána záloha v hodnotě cca 10% pořizovací ceny pomůcky, která se po jejím odevzdání v
nepoškozeném stavu vrací v plné výši zpět klientovi. První 2 měsíce zápůjčky jsou zdarma, poté je možné
zapůjčení za úhradu prodloužit.
Kontakty:
461 722 700, kl. 455, 452
e-mail: azass@tiscali.cz
Více informací, včetně katalogu všech pomůcek a ceníku půjčovného najdete na:
www.azass.cz/ssi - Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek
5) Sociální lůžka při LDN Polička
Jedná se o pobytovou službu, která je určena osobám, které již nevyžadují péči ve zdravotnickém zařízení (LDN),
ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou
být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do domácí péče. Služba je poskytována na oddělení B2 v
objektu B areálu AZASS.
Kontakty:
461 722 700, kl. 131, 455
e-mail: sestra.nempol@tiscali.cz

Mgr. Vít Češka, vedoucí střediska Polička SO AZASS
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