Domov pro seniory
LUXOR PODĚBRADY,
poskytovatel sociálních služeb
příspěvková organizace
Tyršova 678/21
290 01 Poděbrady
Tel: +420 325 612 603-4
E-mail: luxor@dd-pdy.cz
Bankovní spojení: 19733191/0100
IČ: 49 53 49 47
Nejsme plátci DPH
Adresa zřizovatele domova:
Středočeský kraj
Odbor sociálních věcí
Ing. Václav Váňa
Zborovská 11
150 21 Praha 5 – Smíchov
Tel: +420 257 280 286

KONTAKTY
Ředitel:
Mgr. Jaromír Novák
Tel: +420 325 615 877
Mob: +420 602 889 420
+420 734 233 688
E-mail: luxor@dd-pdy.cz
Personální úsek:
Naďa Štěrbová
Tel: +420 325 611 820
Mob: +420 733 133 525
E-mail: sterbova@dd-pdy.cz
Ekonomický úsek:
Ing. Hana Souralová
Tel: +420 325 612 603-4 (linka 20)
Mob: +420 736 107 108
E-mail: souralova@dd-pdy.cz

LUXOR Poděbrady,
poskytovatel sociálních služeb

Domov pro seniory
„VŠICHNI BUDEME JEDNOU STAŘÍ A NIKDE NENÍ

Sociální úsek:
Bc. Kristýna Soudská, Bc. Hana Novotná sociální pracovnice, koordinace
dobrovolnictví
Tel: +420 325 531 090
Mob: +420 603 832 064
E-mail: soudska@dd-pdy.cz
Zdravotně-ošetřovatelský úsek:
Bc. Romana Malinová - vedoucí sestra
Tel: +420 325 612 603-4 (linka 24)
Mob: +420 775 579 580
E-mail: kuncova@dd-pdy.cz

PSÁNO, ŽE SE Z PROCHÁZKY BUDEME VRACET
DOMŮ, ALE DO DOMOVA - CÍTÍTE TEN ROZDÍL?
AŽ ZMIZÍ, BUDEME U CÍLE!“

příspěvková organizace

Základní informace pro
zájemce o službu
www.dd-pdy.cz

Proč tu jsme?
Naším posláním je zajištění důstojného
a spokojeného žití seniorů v domově pro
seniory. Domov pro seniory je určen
seniorům,
kteří
potřebují
celodenní
podporu, pomoc nebo i celodenní péči.
Naše služba domov pro seniory je
poskytována osobám ve věku od 65 let a
výše. Osoby mladší 65 let, které mají nárok
na starobní důchod z důvodu dosažení
důchodového
věku
(rozhodující
je
důchodový věk nikoli nárok na výplatu
starobního důchodu).
Domov je otevřené zařízení, umístěn
v centru města Poděbrady, nedaleko
kolonády. Domov není rozhodně vhodný
pro žadatele s demencí, kteří nejsou
orientováni místem a časem, a mohou
ohrozit (sebe nebo druhé) na zdraví
a životě při opuštění budovy.
Poskytované služby:
Dle § 49 zákona č. 108/2006, o sociálních
sl. poskytuje Domov tyto zákl. činnosti:
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy (5x denně)
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo
e) zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí a základní sociální poradenství.
Zabezpečujeme lékařskou péči, včetně
péče odborných lékařů. Běžně jsou
prováděny služby denní potřeby: úklid,
praní prádla a drobné opravy.
Úhrada

za

pobyt

Velikost
pokoje
Jednolůžkový s
balkonem
Jednolůžkový
bez balkonu
Dvoulůžkový s
balkonem
Dvoulůžkový bez
balkonu
Třílůžkový s
balkonem
Třílůžkový bez
balkonu

(ubytování,

Normál
1 den

Dia
1 den

strava,
Dia plná
1 den

340,00

345,00

353,00

334,00

339,00

347,00

320,00

325,00

333,00

314,00

319,00

327,00

302,00

307,00

315,00

296,00

301,00

309,00

základní služby) od 01. 01. 2016
Úhrada za péči je stanovena ve výši
přiznaného příspěvku na péči.
Postup při jednání se zájemcem:
Pokud máte o naši službu zájem, můžete
se osobně zastavit v Domově nebo si
zjistit
informace
telefonicky,
můžete
dopisem, emailem.
1. Pokud budete mít zájem, umožníme Vám
prohlídku zařízení.

2. Poskytujeme také poradenství: jak podat
žádost, jak a kde požádat o příspěvek na
péči, kontakty na jiná zařízení soc. sl., aj.
3. Od nás získáte tiskopisy: „Žádost
o poskytování služeb Domova pro seniory,
LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních
služeb“ a „Dotazník o individuální situaci
žadatele“, který vyplníte.
4.
Dále
tiskopis
„Vyjádření
lékaře
o zdravotním stavu žadatele do Domova
pro
seniory,
LUXOR
Poděbrady,
poskytovatel sociálních služeb“, který vyplní
Váš ošetřující lékař.
5. Zájemce se stává žadatelem po podání
a zaevidování úplné žádosti.
6. Vaše žádost bude obodována komisí.
Komise
hodnotí
naléhavost
žádosti,
v případě obdobné naléhavosti u více
žadatelů rozhoduje datum podání žádosti
a přání žadatele týkající se ubytování.
7. Pokud budete zařazeni v evidenci
žadatelů, vyčkáváte na vhodné volné místo,
které Vám nabídne sociální pracovnice
zařízení.
Aktivity v Domově
V Domově jsou nabízeny různé aktivity,
z kterých si dle svého zájmu může každý
klient vybrat, např. kondiční cvičení,
muzikoterapie, literární klub, pečení,
bohoslužba aj.

