Domov pokojného stáří
§ 49 zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Adresa: Libošovice 39,
507 44 Libošovice

Cílem poskytované péče
Vytvoření spokojeného domova lidem, kteří již nemohou nebo nechtějí
zůstat sami a hledají klidné bydlení v malém společenství svých
vrstevníků. Zajištění celodenní péče (ošetřovatelské a sociální),
lékařské služby, celodenního stravování, duchovní služby a doplňkové
služby. Zvyšování soběstačnosti a samostatnosti uživatelů plněním
individuálních plánů pomocí aktivizačních a kulturních programů.

Telefon: +420 493 571 156
Mobil sociální pracovník:
+420 724 548 659
Email:dps@sobotkacharita.cz
Internet:
www.sobotkacharita.cz
Číslo účtu: 10006-217141541/0100
Provozní doba: sociální úsek: po-pá 7.00 – 15.30
zdravotní úsek – nepřetržitá
Poslání
Pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a
využívat pečovatelskou službu nabízí Charita Sobotka pobytovou
sociální službu - domov pro seniory. Prostřednictvím této služby je
uživatelům poskytována zdravotní, ošetřovatelská a sociální péče.
Prostřednictvím této služby se snažíme pomáhat osamělým a
nemocným seniorům tak, aby i přes nepříznivou sociální, zdravotní a
rodinnou situaci mohli závěrečnou část svého života prožít důstojně ve
společenství svých vrstevníků, s profesionální pomocí a bez přerušení
kontaktů s přáteli a svými blízkými.

Cílová skupina
Senioři v tíživé sociální situaci, zejména nad 65 let, kteří vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti nejsou schopni se sami
o sebe postarat a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc nelze
zabezpečit v jejich domácím prostředí ani za pomoci ambulantních
a terénních sociálních služeb.
Senioři především z regionu Sobotecka a Jičínska, a případně senioři,
jejichž rodina v tomto regionu žije a má možnost zachovat si se svými
příbuznými
i
nadále bližší kontakt.

Zásady poskytování služby

Přehled nabízených služeb

 ubytování a stravování
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
 běžný úklid, praní a žehlení prádla
 odbornou péči všeobecných sester
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 aktivizační činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
 péče v závěrečné fázi života (doprovázení umírajícího)
 základní poradenské služby, zprostředkování duchovní péče

Působnost
Region Sobotecka a Jičínska

Ceník služeb platný od 1. 4. 2022
Stravné
normální
diabetické
Hotelové služby
1 lůžkový pokoj bez
soc. zařízení
2 lůžkový pokoj se
soc. zařízením
2 lůžkový pokoj bez
soc. zařízení

1. den
205 Kč
205 Kč

 Základem ve vztahu k uživateli je princip křesťanského poslání našeho Domova s nabídkou duchovních služeb v našem zařízení. Každý
je pro nás jedinečnou bytostí.
 Plné uznávání a respektování práv uživatele v souladu s listinou základních lidských práv a svobod.
 Plánování služby na základě individuální potřeby a přání uživatele.
 Podpora flexibility a minimalizaci rutinního jednání v rámci ošetřovatelského procesu.
 Podpora socializace uživatelů služby, zamezení sociálního vyloučení.
 Ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj k uživatelům.
 Zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti pracovníků
Domova pokojného stáří.
 Podpora týmové práce, komunikace a dobrých vztahů na pracovištích.
 Možnost využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených
vztahů a spolupráce s rodinami.
Seznam okolních domovů:

1. měsíc (30 dnů)
6150 Kč
6150 Kč

 Domov seniorů Vlčí pole, Dolní Bousov
soc. pracovník tel.: 731 982 100
 Domov Modrý Kámen, Mnichovo Hradiště
soc. pracovník tel.: 606 037 918

1. den

1. měsíc (30 dnů)

250 Kč

7 500 Kč

245 Kč

7 350 Kč

 Domov pro seniory, Milíčeves
soc. pracovník tel.: 493 555 047

240 Kč

7 200 Kč

 Domov pro seniory, Rožďalovice
soc. pracovník tel.: 734 757 442

 Domov důchodců, Mlázovice - tel.: 493 539 826
 Domov pro seniory, Jičín - tel.: 493 546 211

