Domov V Podzámčí
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Kontakty:
Adresa: Palackého 243, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ 648 09 234
V případě Vašeho zájmu o chráněné bydlení,
prosím, kontaktujte vedoucí sociálního úseku:
Mgr. Bc. et Bc. Terezu Horákovou, telefon:
731 158 139, e-mail: socialni@domov-podzamci.cz
nebo navštivte naše webové stránky: www.domovpodzamci.cz
V případě, že nejste s něčím spokojeni a pracovníci
Domova Vám nedokázali uspokojivě pomoci, můžete
se obrátit na zřizovatele Domova V Podzámčí:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Budeme však také rádi, pokud nám vyjádříte svoji
případnou spokojenost. Děkujeme Vám.
V Domově V Podzámčí poskytujeme:
 sociální služby zejména seniorům, dále pak lidem
s lehkým mentálním postižením
 sociální služby v Chlumci nad Cidlinou a to v ulici
Říhova a Palackého
 druhy sociálních služeb: domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby,
chráněné bydlení

k 1. 3. 2019

* hledáte podporu a pomoc, které Vás povedou







ke zvládání každodenní péče o sebe a domácnost
ke zvyšování samostatnosti
k rozhodování o využití volného času
vedení odpovědnosti za své chování
hledání zaměstnání
jste muž či žena starší 20 let věku?

Pak je naše chráněné bydlení určeno právě pro Vás.
Naším posláním je poskytovat prostřednictvím
skupinového chráněného bydlení dospělým lidem s
LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM takovou
podporu a pomoc, aby mohli žít samostatně a
individuálně je motivovat k životu srovnatelnému s
životem jejich vrstevníků.
Jsme tu pro lidi, kteří jsou mobilní (nepotřebují
bezbariérové prostředí), a potřebují takovou podporu u
běžných denních činností, kterou jim nemůže
poskytnout rodina, jiná blízká osoba či terénní nebo
ambulantní sociální služba.




Poradíme Vám…
jestli jsou naše služby vhodné právě pro Vás a
pokud ne, na koho se můžete obrátit
na jaké dávky můžete mít nárok a jak o ně požádat

Kde naleznete potřebnou žádost?
Pro přijetí je nutno vyplnit Žádost a Posudek lékaře.
Formuláře naleznete:
 na stránkách www.domov-podzamci.cz
 můžeme Vám je zaslat poštou či e-mailem
 můžete si je vyzvednout v Domově V Podzámčí
Kolik u nás za služby zaplatíte?
OBĚDY
1980,- korun za
měsíc
UBYTOVÁNÍ
4050,- korun za
měsíc
podle toho, jaký
ZÁLOHA NA PÉČI (to je podpora a máte příspěvek
pomoc asistentek)
na péči
klient si na vlastní náklady zajistí
SNÍDANĚ, SVAČINY, VEČEŘE
klient si na vlastní náklady zajistí
HYGIENICKÉ POTŘEBY (mýdlo,
šampon apod.)
pokud klient kouří, nutno také počítat
s těmito náklady
k 1. 3. 2019

tady bydlí
4 muži

tady bydlí
4 ženy







Jaká je naše nabídka?

ubytování ve 2 - lůžkovém pokoji,
poskytnutí oběda
pomoc při zajištění chodu domácnosti
vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím
 pomoc při zařizování úředních věcí
 asistentky chráněného bydlení nejsou přítomny ve
službě 24 hodin denně
(PODPORA, POMOC asistentek se poskytuje dle
potřeb klienta a dohody mezi klientem a asistentkou
zpravidla od pondělí do čtvrtka od 6.00 do 19.00 hod. a
od pátku do neděle od 7.00 - do 15.30 hod.)
 v chráněném bydlení nepracuje žádný zdravotnický
pracovník, proto nemůžeme poskytovat žádné
zdravotnické úkony ani podávat klientům léky
Podrobnější informace Vám podá sociální pracovnice
v Domově.

