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Domov pro seniory Luxor Poděbrady
Sociální služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením,
kteří

potřebují

v důsledku

zhoršeného

zdravotního

stavu,

omezení

soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní podporu, pomoc nebo
i celodenní péči jiné fyzické osoby.
Naše služba je určena osobám ve věku od 60 let a výše, které mají nárok na
starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je
důchodový věk, nikoli nárok na výplatu starobního důchodu).
Především je důležité hledisko nepříznivé sociální situace osoby a nutnost
sociální služby spočívající např. v osamělosti, akutním nedostatku péče,
zájemce opustila pečující osoba, nevyhovující bytové podmínky – např.
překážky v sebeobsluze, špatná hygiena, hrozící vystěhování, akutní zhoršení
osobní situace – úmrtí partnera, zhoršené vztahy v rodině, pobyt zájemce
v nevhodném zařízení.
Osoba potřebuje míru podpory odpovídající těžké nebo úplné závislosti, kdy
osoba nezvládá zajistit si základní životní potřeby.
Kapacita je 70 obyvatel Domova.
Domov nabízí:
 Pokoje dámské, pánské, partnerské, manželské.
 Pokoje 1, 2 nebo 3 lůžkové s balkonem nebo bez balkonu.
 Sociální zařízení a koupelna není součástí pokoje (společné pro celé
patro na chodbě).
 Čistotu a pohodlí.
 Celodenní stravování – také diabetická strava a úprava konzistence
stravy.
 Pomoc a podporu při úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti
(ošetřovatelskou péči).
 Rehabilitační péči.

 Zabezpečuje

lékařskou

péči,

včetně

péče

odborných

lékařů.

Zdravotní péči poskytuje praktický lékař MUDr. Pavel Zezula a další lékaři
z Poděbrad.
 Služby denní potřeby: úklid, praní prádla a drobné opravy.
 Kulturně společenský život – aktivity v Domově i mimo, nabídka
společenských akcí a pravidelným zájmových aktivit.
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Přímou péči o klienty domova zajišťuje:
vedoucí zdravotní sestra
zdravotní sestry
pracovníci v sociálních službách – pečovatelé (zpravidla 6 pracovníků na
směnu/den)
rehabilitační pracovnice
ergoterapeutka (2 hod./den)
sociální pracovnice
Posláním Domova pro seniory Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních
služeb (dále jen Domov) je zajistit důstojné žití, podporu a pomoc seniorům a
osobám se zdravotním postižením se sníženou soběstačností v podmínkách
blížících se běžnému způsobu života vrstevníků. Zároveň umožnit klientům,
aby zůstali součástí místního společenství.
Cílem Domova je podpora a poskytování takových služeb, které vedou
k udržení a prodloužení soběstačnosti klientů a vytvoření podmínek co nejvíce
blízkých běžnému životu.

Motto:
VŠICHNI BUDEME JEDNOU STAŘÍ A NIKDE NENÍ PSÁNO, ŽE SE
Z PROCHÁZKY BUDEME VRACET DOMŮ, ALE DO DOMOVA – CÍTÍTE TEN
ROZDÍL?
AŽ ZMIZÍ, BUDEME U CÍLE!

POKOJE

9 jednolůžkových

20 dvoulůžkových

7 třílůžkových

KOUPELNA
V koupelně se nachází sprcha a záchod. V případě potřeby asistují při
koupání pracovníci v sociálních službách.

JÍDELNA

V 1. patře je jídelna, kam klienti dochází na stravu.

Obyvatelé domova se zde setkávají také při různých společenských akcí,
jídelna slouží jako společenská místnost.

RETRO KOUTEK NA JÍDELNĚ
Součástí jídelny je také retro koutek, kde klienti hrají společenské hry,
koná se výtvarný kroužek nebo také je to místo pro setkávání obyvatel
s návštěvami.

INTERIÉR
Interiér domova je příjemně
zařízený.
Chodby
jsou
zde
vymalovány příjemnými světlými
barvami.
Můžete zde najít stolečky
s křesílky, ale také knihy, které
jsou umístněné v regálech na
každé chodbě.

Na každém patře je na zdi
umístěna nástěnka s aktuálním
programem
a
důležitými
informacemi pro klienty.

V případě
zhoršené
pohyblivosti je zde pro
klienty jeden výtah, který
umožní volný pohyb po celé
budově.

V jednom z pater můžete nalézt balkónek, kde se dá při letním počasí
také posedět.

K příjemnému posezení můžete využít i zahrádku, která
je bezbariérová. Nalezete zde krásné posazení pod markýzou s fontánkou
a rybičkami.

Aktivity v domě
Obyvatelé domova se mohou vybrat z nabízených pravidelných aktivit.:


Lehké cvičení na židlích s ergoterapeutem nebo fyzioterapeutem



Literární klub



Pečení



Univerzita třetího věku



Posezení s panem ředitelem – písníčky na přání



Společenské hry (Bingo, „Člověče, nezlob se!“ …)



Dechovka s kávou a zákuskem

Dále jsou zajišťovány:


Vycházky dle přání klientů (s pracovníky v sociálních službách,
dobrovolníky nebo studenty na praxi)



Vystoupení Základní umělecké školy Poděbrady



Bohoslužba, rozhovory s pastoračním pracovníkem



Křeslo pro hosta – besedy se zajímavými osobnostmi



Hudební a jiná umělecká vystoupení



Výpůjčka knih z knihovny



Návštěvy dobrovolníků

KOMUNITNÍ CENTRUM

Komunitní centrum nabízí
ambulantní služby:


odborné sociální
poradenství
 sociální rehabilitace

Zde probíhá kroužek
pečení

REHABILITACE

vodoléčba

Aktivity v Domově

Taneční zábavy s kapelou
Poděbradka

Mezinárodní den – Litva

Muzikohraní s panem Hamplem

Výlet vláčkem

Mezigenerační
setkání s dětmi
z MŠ Na Hrázi

Společenské hry na
jídelně- Bingo

Ceník poskytovaných základních služeb
platný od 01. 04. 2022
LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb
Domov pro seniory

Výše úhrady za poskytované základní služby do 01. 04. 2022

Tyršova 678/21
Poděbrady III
290 01 Poděbrady

Čís.
ozn.

1
2
3
4
5
6

Velikost
Pokoje

Ubytování
základ

Jednolůžkový s balkonem

145,00

Jednolůžkový bez balkonu

145,00

Dvoulůžkový s balkonem

135,00

Dvoulůžkový bez balkonu

135,00

Třílůžkový s balkonem

125,00

Třílůžkový bez balkonu

125,00

Navýšení
balkon

5,00
5,00
5,00

Celkem
den

150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00

Služby
den

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Ubytování
den

250,00
245,00
240,00
235,00
230,00
225,00

Strava
den

205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00

Celkem
den

455,00
450,00
445,00
440,00
435,00
430,00

Měsíční maximální výše úhrady za ubytování a stravu v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, pss
Čís.

Druh

Úhrada

Úhada

Úhrada

Úhrada

Úhrada

ozn.

Počet dní

1 den

28 dní

29 dní

30 dní

31 dní

12 740,00
12 600,00
12 460,00
12 320,00
12 180,00
12 040,00

13 195,00
13 050,00
12 905,00
12 760,00
12 615,00
12 470,00

13 650,00
13 500,00
13 350,00
13 200,00
13 050,00
12 900,00

14 105,00
13 950,00
13 795,00
13 640,00
13 485,00
13 330,00

1
2
3
4
5
6

Jednolůžkový s balkonem
Jednolůžkový bez balkonu
Dvoulůžkový s balkonem
Dvoulůžkový bez balkonu
Třílůžkový s balkonem
Třílůžkový bez balkonu

455,00
450,00
445,00
440,00
435,00
430,00

Aktualizace 4/2022

