poskytovatel pobytové sociální služby

„domov pro seniory“
dle § 49 zákona o sociálních službách
Místo poskytování služby:

Mlázovice, Náměstí 43
Zřizovatel: městys Mlázovice

Kontakty:

Kontaktní pracovníci:

adresa zařízení:

Ředitelka

Náměstí 43, 507 58 Mlázovice
IČ: 70889783
číslo účtu: 1161724389/0800
telefon: 493 697 230
mobil: 734 321 723
e-mail: info@ddmlazovice.cz
web: www.mlazovice.cz

Ing. Eva Lyczkowská
tel.: 493 697 230
e-mail: reditelka@ddmlazovice.cz

Provozní doba:
služba je poskytována nepřetržitě

Kapacita zařízení:
54 lůžek (dvoulůžkové pokoje)

Sociální pracovnice
Bc. Lenka Hladíková
(příjem, vyřizování a evidence žádostí o
službu, komunikace s žadateli o službu)
tel.: 493 539 826, mobil: 734 321 723
e-mail: socialni@ddmlazovice.cz

Vrchní sestra
Bc. Pavlína Ortová
tel.: 493 539 825
e-mail: vrchni@ddmlazovice.cz

Poslání
Naším posláním je poskytovat individuálně zaměřenou optimální péči seniorům, kteří z důvodu
věku a nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopni žít běžný život ve svém
domácím prostředí

Zásady poskytované služby:

Cíle:

- dodržování lidských práv a svobod
- zachování důstojnosti
- respekt k potřebám
- slušnost
- trpělivost
- tolerance
- princip normality
- princip vrstevníka

- poskytovat službu kvalitně, odborně, s
individuálním přístupem a přizpůsobovat
ji měnícím se potřebám uživatele,
podporovat individuální dovednost
uživatelů, smysluplně využívat volný čas
- podporovat odborný rozvoj pracovníků
organizace
- zlepšit standard ubytování

Komu je služba určena:
seniorům ve věku od 65 let trvale žijící zejména ve správním území města Jičína a dále
seniorům s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují
pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich
domácím prostředí

Služba není určena pro osoby:
které žádají o službu, kterou neposkytujeme
jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení ve zdravotnickém zařízení
osoby s akutním infekčním onemocněním
narušující závažným způsobem občanské a kolektivní soužití z důvodu duševní poruchy,
vlivem alkoholismu, užívání drog
- které z důvodu svého zdravotního stavu potřebují péči na uzavřeném oddělení
- které mají natolik specifické potřeby, že je služba nedokáže zajistit nebo dlouhodobě
podporovat a to s ohledem ke svému personálnímu obsazení a materiálně-technickému
vybavení
- kterým byla, ve lhůtě kratší šesti měsíců, vypovězena smlouva z důvodu porušování
povinností vyplývajících ze smlouvy
-

Úhrada za pobyt:
- za pobyt v Domově důchodců Mlázovice se platí měsíční úhrada podle aktuálního ceníku, viz
www.mlazovice.cz
- úhrada zahrnuje platbu za ubytování, platbu za stravu a platbu za péči

Postup před přijetím:
- zájemce o službu si podá písemnou žádost (tiskopis je k dispozici v organizaci nebo ke stažení
na www. mlazovice.cz)
- zájemce doloží posudek praktického lékaře o zdravotním stavu
- se zájemcem proběhne jednání

❖
❖
❖
❖

O poskytnutí služby se s uživatelem uzavírá smlouva.
Společně s uživatelem je písemně plánován průběh služby.
Uživatel si může stěžovat, pokud nebude s průběhem služby spokojen.
Návštěvu domova je vhodné si předem domluvit se sociální pracovnicí.

