Kontakty:
Adresa: Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ 648 09 234
V případě Vašeho zájmu o odlehčovací službu,
prosím, kontaktujte Jiřinu Linhartovou - sociální
pracovnici, mob.: 777 646 507
e-mail: socialnios@domov-podzamci.cz nebo 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

Domov V Podzámčí
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

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

* pečujete doma o svého blízkého seniora?
* potřebujete si odpočinout?
Pak je naše odlehčovací služba určena právě pro Vás.
Naším posláním je na PŘECHODNOU DOBU
poskytovat pobytové sociální služby seniorům včetně
seniorů s demencí, kterým jinak poskytuje podporu,
pomoc a péči rodina či jiná osoba blízká v jejich
domácnosti. Pečujícím je tak zároveň umožněn
nezbytný odpočinek.

Pro koho jsou služby určeny?
seniorům zejména od 60 let věku včetně seniorů s
demencí, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji,
případně u nich byla prokázána vazba na
Královéhradecký kraj, a kteří mají sníženou soběstačnost
a potřebují podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby,
která je jim jinak zajišťována rodinnými příslušníky,
jinými osobami blízkými.

Kolik u nás za služby zaplatíte?
Úhrada se skládá ze: stravování, ubytování, zálohy na
péči:
strava:
měsíční úhrada za
měsíční úhrada za
2 - lůžkový pokoj: 1- lůžkový pokoj:
normální
11 160,- Kč
11 310,- Kč
diabetická 11 250,- Kč
11 400,- Kč
1
 záloha na péči 5000,-Kč/měsíc






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
jaká jsou Vaše základní práva
na co má nárok pečující osoba

Kde naleznete potřebnou žádost?
Pro přijetí je nutno vyplnit Žádost. Formulář naleznete:
 na stránkách www.domov-podzamci.cz
 můžeme Vám jej zaslat poštou či e-mailem
 můžete si ho vyzvednout v Domově V Podzámčí
1

ceny k 1. 3. 2019

Jaká je naše nabídka?

 poskytnutí ubytování v 1-lůžkovém nebo 2-lůžkovém
pokoji, celkem 8 lůžek
 poskytnutí stravy 4 x denně,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu,
 pomoc při osobní hygieně,
 zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím,
 aktivizační činnosti,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
 jsme pobytová služba, to znamená, že služby
poskytujeme 24 hodin denně
 odborné činnosti zajišťují zdravotní sestry,
pečovatelky a sociální pracovnice
 přechodná doba znamená dobu omezenou – předem
sjednanou (například od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2013)
Nejedná se o trvalé využívání sociální služby.

 Klient, který využívá odlehčovací služby, si musí sám
či ve spolupráci s rodinou zajistit dostatečné množství
léků, inkontinentních pomůcek, obvazového materiálu
apod. NA CELOU dobu pobytu na odlehčovací
službě. Pokud v době využívání odlehčovací služby
klient potřebuje navštívit svého lékaře, musí si tuto
návštěvu zpravidla zajistit s pomocí své rodiny.

