Základní informace o Domově pro seniory Domažlice
MÍSTO
POSKYTOVÁNÍ
KAPACITA
SLUŽBA
POSKYTUJEME,
ZAJIŠŤUJEME

ÚKONY PÉČE
POKOJE a CO
K POKOJŮM
NÁLEŽÍ

VYBAVENÍ
POKOJE
NÁBYTKEM

BALDOVSKÁ 583
133 míst
domov pro seniory
- ubytování
- stravování - celodenní strava - v min. rozsahu 3 hlavních
jídel denně - dle výběru z jídelního lístku
- úkony péče dle individuálních potřeb klienta, na základě
individuálního plánu a plánu péče:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –
zajištěním požadované služby, kterou sami
neposkytujeme nebo pomoc při zajištění služeb jinými
Poskytovateli apod.,
 podporu upevňování a rozvoje společenských návyků a
dovedností soběstačnosti,
 možnost volnočasových a zájmových aktivit, účast na
terapeutických činnostech,
 pomoc při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování
práv a oprávněných zájmů, zejména zprostředkování
kontaktu s veřejnými institucemi, jinými organizacemi či
občany.
se poskytují 24 HODIN DENNĚ
- 1-lůžkový pokoj (k pokoji náleží balkon, sociální zařízení WC se sprchovým koutem - bezbariérový přístup, madla,
přivolávací zařízení, kuchyňská linka, dvouplotýnkový
elektrický vařič, malá lednička)
- 1+1 (dva jednolůžkové pokoje, každý uživatel má svůj
pokoj, ale společné příslušenství - WC, sprchový kout,
v některých pokojích je kuchyňská linka, dvouplotýnkový
elektrický vařič, malá lednička)
- 2-lůžkový pokoj (na pokoji jsou dva uživatelé, mají společné
příslušenství - WC se sprchovým koutem, není zde
kuchyňská linka, pokoj je vybaven chladničkou s malým
mrazicím boxem
VŠUDE BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem organizace (elektrická
polohovací postel, kuchyňský stůl, židle, komoda, šatní skříň,
věšák, botník, v koupelně - skříňky na toaletní potřeby, na
ručníky…), každý klient si může pokoj dovybavit po dohodě
s vedoucím Domova

CO SI JEŠTĚ
UŽIVATEL MŮŽE
DOVÉST
VÝŠE ÚHRADY
ZA UBYTOVÁNÍ a
STRAVU

pokoj si můžete vybavit květinami, obrazy, drobnými předměty,
vlastní elektronikou-poplatky hradí klient z vlastních prostředků
Ubytování v 1-lůžkový pokoj s příslušenstvím + celodenní strava
13.837 Kč (úhrada za 30,41 dní)
ubytování v jednom ze dvou jednolůžkových pokojů se
společným příslušenstvím + celodenní strava
13.685 Kč (úhrada za 30,41 dní)
ubytování ve 2-lůžkovém pokoji s příslušenstvím
13.532 Kč (úhrada za 30,41 dní)

STRAVOVÁNÍ
VÝŠE ÚHRADY
ZA PÉČI
ZPŮSOBY
PLATBY ZA
UBYTOVÁNÍ A
CELODENNÍ
STRAVU
ZPŮSOBY
PLATBY ZA
FAKULTATIVNÍ
SLUŽBU

(úhrada za ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu,
elektrickou energii, úklid, praní a drobné opravy ložního a
osobního prádla a ošacení, žehlení )
Celodenní strava – v rozsahu 3 hlavních jídel včetně odpolední
svačiny.
- úhrada za péči je ve výši přiznaného příspěvku na péči
- převodem z účtu
- převodem z účtu prostřednictvím ČSSZ

- hotově
- převodem z účtu
- v zařízení je prodejna s potravinami a základním
spotřebním zbožím
- do zařízení dochází lékař, kadeřnice, pedikérka, masér,
kněz

