FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
Domov na Dómském pahorku – odlehčovací služba
Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
Tel: 417 770 011, 417 770 013, fax: 417 770 021, e-mail: ds@fchltm.charita.cz, web: www.fchltm.cz
Provozuje: Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382

Informace pro zájemce o službu
v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích

Adresa:

Farní charita Litoměřice
Domov na Dómském pahorku – domov seniorů
Zahradnická 1534/4
412 01 Litoměřice

Kontakty:

Pověřená vedoucí Domova na Dómském pahorku
Veronika Chaloupková, tel. 417 770 013 nebo 731 140 004
veronika.chaloupkova@fchltm.charita.cz
Sociální pracovníci:
Bc. Ivana Kretová, tel. 417 770 009 nebo 731 677 952
ivana.kretova@fchltm.charita.cz
Bc. Iveta Šerberová, tel. 417 770 008 nebo 731 140 005
iveta.serberova@fchltm.charita.cz

Nabízíme bezpečné a bezbariérové prostředí s možností jeho dodatečného přizpůsobení tak, aby co nejlépe
vyhovovalo specifikům každého z našich klientů.
Cena pobytu:
Pobyt:

dvoulůžkový pokoj

210,-- Kč / den

Cena je včetně energií úklidu, žehlení, praní a drobných oprav prádla
Celodenní strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a 2 svačiny)
Cena celkem:

170,-- Kč

dvoulůžkový pokoj: 380,-- Kč/ den; 11.780,-- Kč/měsíc (31 dní)

Poskytované služby:
 Ubytování
(Časový harmonogram dne je vždy přizpůsoben přáním a zvyklostem uživatele, např. vstávání, polední
klid atd.)
 Stravování
(snídaně: 8:00 – 9:30hod, oběd: 11:30 – 13:00hod, večeře: 17:00 – 18:00hod)
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Korunové konto: 19 -5927090227/0100 u KB Litoměřice (KOMB CZ PP)













Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
(Způsob a časový harmonogram hygieny je vždy přizpůsoben individuálnímu přání a potřebám
o uživatele)
Osobní hygiena mimo lůžko je vždy přizpůsobena individuálnímu přání a potřebám klienta
(minimálně 1x týdně)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti např. práce na PC, hippoterapie, canisterapie, arteterapie, taneční terapie,
reminiscence, zpěv, cvičení, trénování paměti, keramika, atd.
Aktivní donáška knih na pokoje uživatelů
Možnost samostatného praní osobního prádla v prostorách pro klienty vybavených pračkou a sušákem
Zprostředkování individuálního doprovodu kdykoliv na požádání (vždy po předchozí dohodě)
Hydroterapie
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Příspěvek na péči:
Za poskytnutou péči je úhrada účtována zpětně v následujícím měsíci za předem nasmlouvané a u uživatele
služby zrealizované úkony v daném měsíci. Částky za úkony péče jsou účtovány dle aktuálního sazebníku, bez
ohledu na výši přiznaného příspěvku na péči.
Sazebník úkonů poskytované péče je součástí smlouvy.
Strava:
V době pobytu v domově, je uživatel povinen stravu odebírat. V případě pobytu mimo domov, se uživateli
vrací platba za stravu, mimo režijních nákladů. Možnost domluvit vegetariánskou stravu.
Platby:
Platby za pobyt v zařízení je možno platit v hotovosti v kanceláři sociálních pracovníků, nebo zasílat na účet
č. 94-3497880237/0100. Jako variabilní symbol se používá rodné číslo uživatele. Datum splatnosti je vždy
20. den daného měsíce.

Příchod klienta do Domova
Nejpozději v den příchodu je s žadatelem uzavřena smlouva o poskytování služby sociální péče. Uživatel je
ubytován na pokoji a seznámen se základními informacemi o průběhu dne v Domově (doba podávání stravy,
aktivity, ordinace lékaře apod.). Po předchozí dohodě lze osobní předměty přinést do pokoje předem. V případě
jakéhokoli problému či dotazu se může uživatel obrátit na pracovníky přímé péče, sociální pracovníky a další
personál.

Žadatel by si měl do domova seniorů vzít:











Občanský průkaz, průkaz pojištěnce
Oblečení - s ohledem na zdravotní stav a mobilitu klienta je vhodné mít druhy oblečení dle aktivit
klienta (denní, vycházkové, noční) včetně obuvi. S ohledem na omezenou kapacitu skříní na pokojích
je vhodné si vzít oblečení skutečně potřebné a používané. Oblečení není nutné předem označovat,
označí je pracovníci prádelny.
Hygienické potřeby
Kompenzační pomůcky (brýle, hole, naslouchadlo apod.)
Léky, které užívá, a to v dostatečném množství (alespoň 1 celé balení od každého užívaného léku)
Malou cestovní tašku
Inkontinenční pomůcky, pokud uživatel používá
Informaci o rozhodnutí přiznané výše příspěvku na péči a aktuální důchodový výměr
V případě omezení právní způsobilosti také rozhodnutí soudu o tomto omezení

Ručníky a povlečení jsou v zařízení připraveny, dle rozhodnutí uživatele je však možné si přinést vlastní.

Dále si uživatel může s sebou vzít např.:
(o předmětech větších rozměrů je nutné se domluvit předem s vedoucí patra, sociální pracovnicí)









Nábytek (křeslo, komoda, konferenční stolek …………)
Televizor, rádio, malou lednici do 120 l
Nástěnné hodiny
Květiny
Obrázky, fotografie v rámečku, drobné předměty na výzdobu pokoje, domácí potřeby sklo, porcelán
Domácí zvíře – pouze v případě schválení vedoucím domova
Předměty, k nimž ho váží vzpomínky, patří k jeho historii a jsou pro něj cenné
Materiál na ruční práce (lze je v domově provozovat)

U všech elektrospotřebičů musí být provedena před jejich provozem v domově revize pověřeným
pracovníkem. Tuto revizi hradí uživatel.
Rozhlasový a televizní poplatek si hradí každý uživatel sám.
Pro kladné i záporné podněty k poskytované službě ze strany uživatelů i rodinných příslušníků jsou k
dispozici schránky důvěry umístěné na každém patře Domova.
Informace aktuální k 1. 11. 2019

